ฉบับที่ 5 ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

 077-862 026 8

เลขที่ 55/8 หมู่3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง85000
FB : สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

ให้บริการจัดหางานทุกที่ทุกเวลา
สามารถใช้บริการตูง้ าน (JOB BOX)
ได้ท.ี่ .ด้านหน้า ห้าง บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน)
สาขาระนอง อาเภอเมือง จังหวัดระนอง

ว่างงาน ..ตกงาน.. ไม่ต้องตกใจ ?
4 ขั้นตอนหางานไว ใน 1 นาที กับตู้หางาน

ตู้หางาน JOB BOX

คุยกับ บก....

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
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พบกับวารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง...ฉบับประจาเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีวันสาคัญ คือ วันแรงงาน
ความหมายของ วันเมย์เดย์ (May Day) จึงเปลี่ยนไปจากเดิม จนเมื่อปี พ.ศ. 2433
ได้มีการเรียกร้องในหลายประเทศทางตะวันตกให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล
ทาให้หลายประเทศได้เริ่มฉลองวันแรงงานเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433
และได้สืบทอดมาจนถึงในปัจจุบัน ของทุกปี
วารสารฉบับนี้มีสาระดีๆมาฝาก อาทิ สถานการณ์ตลาดแรงงาน,ข่าวประชาสัมพันธ์สานักงานฯ
อาชีพสร้างรายได้ ตาแหน่งงานว่างที่น่าสนใจในจังหวัดระนองและตาแหน่งงานว่างคนพิการจังหวัดระนอง
นอกจากนี้ยังมีภาพกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมาไว้ให้ติดตามทั้งหมดนี้สิ่งดีๆ
ที่วารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองนามาฝากทุกท่านค่ะ...

กิจกรรมเดือน พฤษภาคม
จัดกิจกรรมงาน “วันแรงงานแห่งชาติ “ ปี2562
สถานที่: ลานสวนสุขภาพเทศบาลเมืองระนอง อ.เมือง จ.ระนอง

กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพือ่ การจ้างงานครบวงจร
สถานที่ : สถานประกอบการ อ.เมือง จ.ระนอง
ร่วมโครงการบาบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูเ้ สพยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจังหวัดระนอง
สถานที่ : กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่415 จ.ระนอง
โครงการจัดทาข้อมูลกาลังแรงงานทีม่ ที กั ษะพิเศษ
สถานที่ : นายจ้างสถานประกอบการ อ.เมือง จ.ระนอง
 กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
สถานที่ : ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
โครงการจัดหางานเคลือ่ นที่ ประจาอาเภอกระบุรี
สถานที่ : ณ ที่ว่าการอาเภอกระบุรี จ.ระนอง

สารบัญ
คุยกับ บก.
น. 2
สถานการณ์ตลาดแรงงาน
น.3
อาชีพสร้างรายได้
น.6
ข่าวประชาสัมพันธ์
น.7
ตาแหน่งงาน จ.ระนอง
น.8
ข่าวสารคนพิการ
น.9
ภาพกิจกรรม
น.10

วารสาร
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดระนอง เดือน เมษายน 2562 ปรากฏว่าความ
ต้องการแรงงานผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เปรียบเทียบกับเดือนก่อน สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ดังนี้
ตาแน่งงานว่าง
บรรจุงาน
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

มีนาคม
เมษายน

มีนาคม จานวน 184 คน
เมษายน จานวน 234 คน

จานวน 132 คน
จานวน 106 คน

มีนาคม
เมษายน
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จานวน 97 คน
จานวน 132 คน

ผู้ลงทะเบียนสมัครงานแยกเพศหญิงเพศชาย
103

หญิง
81

ชาย
0

50

ความต้องการแรงงานผ่านบริการสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองเดือน
เมษายน
ที่ผ่านมาพบว่าความผู้ลงทะเบียนสมัครงานเพศหญิง จานวน 103 คน
มีนาคม
ลดลง 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.94 และเพศชาย จานวน 81 คน ลดลง
29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.36

124

110

100

150

ความต้องการตาแหน่งงานที่ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
66
ความต้องการตาแหน่งงานของผู้ลงทะเบียนสมัครงานเดือนที่ผ่านมาพบว่า
พนักงานบริการ
40
61
ความต้องการด้านพนักงานบริการ จานวน 66 คน เพิ่มขึ้น 26 คนคิดเป็น
อาชีพงานพื้นฐาน
50
45
เสมียน เจ้าหน้าที่
ร้อยละ 65 รองลงมาอาชีพงานพื้นฐาน จานวน 61 คน เพิ่มขึ้น 11 คน
43
18
ช่างเทคนิคและ…
คิดเป็นร้อยละ 22 และตาแหน่งเสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 45 คน เพิ่มขึ้น
21
เมษายน
2
ผู้ประกอบ… 1
2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65
มีนาคม
ความต้องการวุฒิการศึกษาของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ความต้องการระดับวุฒิการศึกษาเดือนที่ผ่านมาพบว่าวุฒิการศึกษาระดับ
46
มัธยมศึกษาตอนปลาย
62
มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย จ านวน 46 คน ลดลง 16 คน คิด เป็ นร้ อยละ
21
ประถมศึกษา
23
25.80 รองลงมาระดับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 21 คน
20
ปวช.
ลดลง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 และระดับวุฒิการศึกษาปวช. จานวน
18
20 คน เพิ่มขึ้น 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11
16
ปวส.
เมษายน
19
3

ปริญญาตรี

มีนาคม

10

ภาวะความต้องการแรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความ
ต้องการแรงงาน (ตาแหน่งงานว่าง) แยกประเภทภาวะความต้องการแรงงาน
เปรียบเทียบจากเดือนที่ผ่านมมา ดังนี้
ความต้องการอายุผู้สมัครงานที่นายจ้างต้องการ
54

อายุ 18-24 ปี
28

อายุ 25-29 ปี
12

อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี

8

12

19

65

36

เมษายน
มีนาคม

นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการด้านอายุผู้สมัครงานเดือนที่ผ่านมา
พบว่าช่วงอายุ 18-24 ปี จานวน 54 คน ลดลง 11 คน คิดเป็นร้อยละ
16.92 รองลงมาช่วงอายุ 25-29 ปี จานวน 28 คน ลดลง 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22 และช่วงอายุ 30-39 ปี จานวน 12 คน ลดลง 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.84

ระดับวุฒิการศึกษาที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการ
46

มัธยมศึกษาตอนปลาย

62

21
23

ประถมศึกษา
ปวช.

20
18

ปวส.

16
19
3

ปริญญาตรี

เมษายน

10

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

4

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 46 คน ลดลง 16 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.80
รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 21 คน ลดลง 2 คน
คิด เป็ น ร้อ ยละ 8.70 และระดั บ วุฒิ ก ารศึก ษาปวช. จ านวน 20 คน
เพิ่มขึ้น 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11

มีนาคม

ตาแหน่งงานที่นายจ้างแจ้งความต้องการ
42

อาชีพพื้นฐาน
26

พนักงานบริการ
14

เสมียน เจ้าหน้าที่
ช่างเทคนิคและ…
ผู้ประกอบวิชาชีพ

4

47

33

22

เมษายน

10

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่ า นมาพบว่ า อาชี พ ต าแหน่ ง งานอาชี พ
พื้นฐาน มากที่สุด จานวน 42 อัตรา ลดลง 5 คนคิดเป็นร้อยละ 10.63
รองลงมาต าแหน่ ง พนั ก งานบริ ก าร จ านวน 26 คน ลดลง 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.21 และตาแหน่งงานเสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 14
คน ลดลง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36

มีนาคม

3
4

อุตสาหกรรมที่ต้องการผู้สมัครงาน
36

การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร
28

ขายส่ง ขายปลีก

58

41

12
13

ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร
6

การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า

เมษายน

9

มีนาคม

3
1

ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่ า นมาพบว่ า อุ ต สาหกรรมการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อาหาร จานวน 36 อัตรา ลดลง 22 คนคิดเป็นร้อยละ 37.93
รองลงมาอุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีก จานวน 28 คน ลดลง 13 คน
คิด เป็น ร้ อ ยละ 31.70 และอุ ตสาหกรรมที่ พั กแรม และบริ ก ารด้ า น
อาหาร จานวน 12 คน ลดลง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69

การบรรจุงาน ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน แยกประเภทภาวะความต้องการแรงงาน
เปรียบเทียบจากเดือนที่ผ่านมา ดังนี้
ตาแหน่งงานที่ผสู้ มัครงานได้บรรจุงาน
อาชีพงานพื้นฐาน

36

พนักงานบริการ

15

16
18

เสมียน เจ้าหน้าที่
12
10

ช่างเทคนิค
ผู้บัญญัติกฎหมาย

2
1

37

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่าอาชีพงานพื้นฐานบรรจุงาน
จานวน 48 อัตรา เพิ่มขึ้น 12 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา
ตาแหน่งพนักงานบริการ จานวน 37 คน เพิ่มขึ้น 22 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 146.66 และตาแหน่ง เสมี ยน เจ้า หน้ าที่ จานวน 16 คน
เมษายน ลดลง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11
48

มีนาคม
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อายุผู้สมัครงานที่ได้งานทา
48
48

อายุ 30-39 ปี
อายุ 25-29 ปี

36

18

อายุ 18-24 ปี

33

15

เมษายน
มีนาคม

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่า ช่วงอายุ 30-39 ปี บรรจุงาน
มากที่สุด จานวน 48 คน เท่ ากับเดือ นที่ผ่านมาคิดเป็นร้อ ยละ 100
รองลงมาช่วงอายุ 25-29 ปี บรรจุงาน จานวน 36 คน เพิ่มขึ้น 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 และช่วงอายุ 18-24 ปี บรรจุงาน จานวน 33 คน
เพิ่มขึ้น 18 คน คิดเป็นร้อยละ 120

อุตสาหกรรมที่รับเข้าทางาน

วุฒิการศึกษาที่ได้งานทา

ที่พักแรมและ…

มัธยมศึกษาตอนปลาย

43
42

การผลิตภัณฑ์…
ขายส่ง ขายปลีก

29
8

14

5

38

เมษายน
มีนาคม

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่ า นมาพบว่ า อุ ต สาหกรรม
การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าทางานมากที่สุด จานวน 43
อั ต รา เพิ่ ม ขึ้ น 1 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.38 รองลงมา
อุตสาหกรรมขายส่งขายปลีก จานวน 38 คน เพิ่มขึ้น 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.03 และอุตสาหกรรมที่พักแรม และบริการ
อาหาร จานวน14 คน เพิ่มขึ้น 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75

43

ปวส.

13

ปวช.

10
12

73

23

เมษายน
มีนาคม

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่ า นมาพบว่ า วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ
มัธ ยมศึก ษาตอนปลายได้ง านทา มากที่สุ ด จานวน 73 อั ตรา
เพิ่มขึ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 69.76 รองลงมาวุฒิการศึกษา
ระดับปวส.ได้ทางาน จานวน 23 คน เพิ่มขึ้น 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 76.92 และวุฒิการศึกษาระดับปวช. จานวน 10 คน ลดลง 2
คน คิดเป็นร้อยละ 16.66

 เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดระนอง กับเดือนที่ผ่านมาพบว่าผู้ลงทะเบียนสมัครงานมีจานวน
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน และบางส่วนต้องการเปลี่ยนงานเนื่องจากต้องการทางานในบ้านเกิดของตนเอง
การทางานของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานใน เดือน พฤษภาคม2562
เปรียบเทียบกับเดือนก่อน โดยแยกเป็น…
ประเภทคนต่างด้าว
เมษายน(คน)
แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย
11
ประเภทชั่วคราวมาตรา 9
คนต่างด้าวนาเข้าตาม MOU
2
คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเดิม
394
ชนกลุ่มน้อย
10
คนต่างด้าว ไป-กลับหรือตามฤดูกาล มาตรา 64
1,770
คนต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพู
286
คนต่างด้าว มาตรา 83
รวมทั้งสิ้น
2,473

พฤษภาคม(คน)
7
4
608
12
1,821
2,452

หน่วยงานใดที่ประสงค์จะใช้
ข้อมูลสถิติแรงงานต่างด้าว
สามารถสแกน QR CODE
ลงทะเบียนรับรหัส

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
โทร.077-862 026-8
โทรสาร 077-862 050

สาระ ดีดี วันแรงงาน
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http://www.prdmh.com

1.หมั่นออกกาลังกาย อย่างน้อยวันละ 30 นาที ทุกวันหรืออาทิตย์ละ 3 วัน เป็นอย่างน้อย
2. รู้จักพักผ่อนหย่อนใจบ้าง ระหว่างหยุดพักการทางาน เช่น หามุมสงบๆ สบายๆ นั่งพัก หรือหลับตา เพื่อพักสายตา
ซัก 5-10 นาที หรือถ้างานที่ทาต้องนั่งทั้งวัน ก็ควรเดินยืดเส้นยืดสายบ้าง และหลังเลิกงานให้หากิจกรรมที่ชอบทา เช่น ปลูกผัก
เลี้ยงปลา เป็นต้น
3. ใช้คาพูดที่ชวนฟัง เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน เช่น ทักทายสวัสดี รู้จักขอบคุณ ขอโทษ ชื่นชมกัน พูด
ให้กาลังใจกัน ให้อภัยกัน ไม่พูดซ้าเติม เมื่อเพื่อนผิดพลาด
4. จัดการกับอารมณ์อย่างเหมาะสม ถ้ามีเหตุการณ์ที่ทาให้รู้สึกอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งพูดหรือทาอะไรลงไป แต่ให้เดินหลบ
ออกไปก่อน ตั้งสติ นับหนึ่งถึงสิบหรือหายใจเข้าออกช้าๆ แล้วไตร่ตรองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคิดถึงผลดี ผลเสียที่จะตามมากับการ
กระทาของเรา
5. การสร้า งสัมพันธ์ที่ดีกั บเพื่อนร่วมงาน โดยการยิ้มแย้มแจ่มใส เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่ง กันและกันคานึง ถึ ง
ความรู้สึกของคนอื่นโดยเอาใจเขามาใส่ใจเรา
6.การบริหารเวลา จัดแบ่งเวลาการทางานในแต่ ละวันอย่างเหมาะสมเพื่อให้งานเสร็จทันเวลาที่กาหนด เช่น ทางานที่
สาคัญหรือเร่งด่วนก่อน แล้วจึงทางานอื่นภายหลัง
. 7. กล้าแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ กล้าบอกความต้องการของตนเองตามสิทธิที่ควรจะได้รับและ ไม่ทาให้ใคร
เดือดร้อนหรือผิดระเบียบของหน่วยงานผ่านช่องทางที่กาหนด เช่นตู้รับความคิดเห็น เป็นต้น
8.สร้างพลังสุขภาพจิตหรือความเข้มแข็งทางใจให้ตนเอง ด้วยการคอยให้กาลังใจและชื่นชมตนเองเมื่อทาอะไรสาเร็จ
และบอกกับตนเองว่า “ฉันมีความสามารถทาได้” พยายามอย่ากังวลไปก่อนล่วงหน้าหรือคิดในทางร้ายในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
9.การเก็บออม โดยฝึกให้เป็นนิสัยด้วยการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้รับทุกครั้งเพื่อการออมก่อนการใช้จ่าย เพราะการมี
เงินออมจะทาให้เรามีความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ
10. การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี หาสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาและแก้ที่ต้นเหตุข้อสาคัญอย่าแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ แต่ถ้าไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง อย่าอายที่จะปรึกษาคนอื่น เช่น คนใกล้ชิด เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือ ขอรับการปรึกษา
ทางโทรศัพท์ฟรีที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

เรื่อง การแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานออนไลน์

.

7

สร้างอาชีพสร้างรายได้
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สมั ย ก่ อ นถ้ า พู ด ถึ ง อาชี พ หลายคนคงจะนึ ก ถึ ง แค่ ไ ม่ กี่ อ าชี พ เช่ น ต ารวจ ทหาร ครู หมอ วิ ศวะ แต่ ปัจ จุ บัน
"ในยุคดิจิตอล 4.0" แบบนี้ยังมีอาชีพอีกมากมายที่สร้างรายได้ให้อย่างไม่น่าเชื่อ มาดูกันว่า 5 อาชีพที่ได้เงินดีมีแต่รุ่งในยุค
ดิจิตอลมีอะไรกันบ้าง เพื่อสาหรับการตัดสินใจในอนาคต ทาได้มีแววรุ่งมากกว่าเดิมแน่นอน
1.นักวาดสติกเกอร์ เดี๋ยวนี้สติกเกอร์ใน LINE มีให้เราเลือกซื้อกันมากมาย ใครที่รู้ตัวว่ามีผีมือดี ความคิดสร้างสรรค์
เลิศก็ลองมาทาขายกันดู
2.นักเขียนออนไลน์ นักเขียนสมัยนี้ไม่จาเป็นต้องพึ่งสานักพิมพ์อีกต่อไป เพราะมีพื้นที่บนโลกออนไลน์รอให้คุณโชว์
ความสามารถทางการเขียน ถ้าคุณมีความสนใจเพียงลองเขียนเรื่องที่ชอบที่ถนัดแล้วโพสต์ลง social ดู ไม่แน่คุณอาจจะ
เป็นนักเขียนมือทองก็ได้
3.ขายของออนไลน์ แ น่ น อนว่ า อาชี พ นี้ ใ ครก็ ท าได้ แต่ ไ ม่ ง่ า ยที่ จ ะท าจนประสบความสาเร็ จ ถ้ า จั บ ทางถู ก
ทาการตลาดดีๆมีแต่รวย
4.นักกีฬา E-Sports อาชีพนี้บางคนอาจจะไม่คุ้นหู แต่จริงๆ คือชื่อเรียกการแข่งขันวิดี โอเกมส์คอมพิวเตอร์นั่นเอง
และไม่น่าเชื่อว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ไม่น้อย แถมผู้แข่งขันที่ชนะอาจจะดังระดับโลกเลยก็ได้
5.บล็อกเกอร์ ยุคนี้เรียกได้ว่าเป็นยุค Blogger ครองเมือง ไม่ว่าจะเป็น สายบิวตี้ สายท่องเที่ยว สายกิน มีให้เห็น
เต็มไปหมด ที่สาคัญรายได้ดีซะด้วยสิ ขอแค่คุณเป็นกูรูแบบรู้ลึก รู้จริง รับรองจะต้องมีคนมาตาม follow แน่ๆ
สาหรับ 5 อาชีพที่ยกมานี้เป็นแค่ตัวอย่าง เผื่อใครสนใจอยากลองทาเป็นอาชีพเสริม หรือจะเอาจริงเป็นงานหลัก
ก็ได้แต่ไม่ว่าจะงานอะไร ถ้าเรารู้ลึกรู้จริง ทาได้ดี และมีความตั้งใจ ก็จะไปได้ไกลกว่าแน่นอน
ที่มา : ธนาคาร TMB
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สามารถดูตาแหน่งงานเพิม่ เติมได้ที่ www.doe.go.th/ranong
หรือ FB :สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่

นายจ้าง/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

วุฒิ
การศึกษา

1

บริษัท ตันปุ้นเซลล์ แอนด์เซอร์วิซ จากัด
232 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.077-811522

ช่างบริการ
พนักงานขาย
พนักงานขับรถ

ปวช-ปวส. -ซ่อมบารุงและชี้แจงรายละเอียดการซ่อม
ม.6-ปวส.
ม.6-ปวส.

2

น้าใส เขาสวย รีสอร์ต
14/19 ถ.เพิ่มผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.087-6461444

ผู้ช่วยช่าง
พนักงานบัญชี

ปวช-ปวส. -จบไฟฟ้า มีใบประกอบวิชาชีพช่าง
ปวส.-ป.ตรี -ดูงานบัญชี และการเงิน

3

บริษัท ฟาร์มแห่งความสุข จากัด
311/1 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-880945

แคชเชียร์
ปวส.-ป.ตรี -สามารถใช้โปรมแกรม excel ได้
พนักงานต้อนรับ ปวช.-ป.ตรี
พนักงานเสริฟ ม.6-ปวส.

4

บริษัท สยามชัยอาหารสากล จากัด
73/3 ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-811 889 ต่อ 305

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ปวช.-ป.ตรี -เบิก-จ่าย พัสดุ

5

บริษัท โกล์ดเด้น ซีฟูดส์ อินเตอร์ฯจากัด
6/188 6/199 ต.บางนอน อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.088-7580265

พนักงาน QC

ม.3-ปวส. -ตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์

6

บจก.สยามแมคโคร สาขาระนอง
86/9 ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-982580

หัวหน้า
แผนกเบเกอรี่

ปวส.-ป.ตรี -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

7

บจก.แกรนด์ อันดามัน (อันดามันคลับ)
9 ม.5 ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-82148

ช่าง
อิเลคทรอนิกส์

ปวช.-ป.ตรี -จบสาขาอิเลคทรอนิกส์

8

โรงแรมทินิดี
41/144 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง โทร.077-826003-6

พนักงาน
รับจองห้องพัก

ปวส.-ป.ตรี -สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
*ด่วน*

เงื่อนไข

บริการจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
มาตรา
33
มาตรา
35
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นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐที่มีลูกจ้าง ตั้ง แต่ 100 คน ขึ้นไปให้รับ

คนพิการเข้าทางานในอัตราส่วน 100 : 1
หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทางานตาม
มาตรา 33 อาจดาเนินการ ให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าจัดจ้างเหมาช่วงงานฝึกงานจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกล่ามภาษามือ การให้ความช่วยเหลืออื่นใด

นายจ้าง

-นับจานวนลูกจ้างทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
-นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถยื่นการขอใช้สิทธิมาตรา 35
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี

คนพิการ

- มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้
- พึ่งพาตนเองได้ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
- เป็นพลังในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

เรียนรูภ้ าษาเมียนมา
ภาษาไทย
ร้อน
หนาว
ง่วงนอน
สบาย
ไม่สบาย
มีความสุข
ชอบ
ไม่ชอบ

ภาษาเมียนมา
ปู่เด่
ซาน-เด่
เอ็ก-ไง่-เด่
เหน่
เหน่-มะ-เกา-บู
แซะ-เปียว-แด่
ใจ่-เด่
มะ-ใจ่-บู๊

ภาพกิจกรรมเดือนเมษายน 2562
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วันที่ 18 เมษายน 2562 นายพิทู ร ด าสาคร จั ดหางานจัง หวั ด
ระนอง มอบหมายให้นางสาวบุษยา หอสุชาติ ตาแหน่ง นักวิชาการ
แรงงานช านาญการ บรรยายให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ ต้ อ งขั ง เรื่ อ ง
“การวิ เ คราะห์ แ ละการสร้ า งอาชี พ ตนเอง”ให้ แ ก่ ผู้ ต้ อ งขั ง
ณ เรือนจาจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง

วั น ที่ 23เมษายน 2562 นายพิ ทู ร ด าสาคร จั ด หางานจั ง หวั ด
ระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทาดาเนินการ
โครงการเตรียมความพร้อมกาลั ง แรงงาน กิจกรรมส่ง เสริม การ
มีง านทาให้ท หารกองประจาการฯ ประจาปี 2562 ณ กองพั น
ทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ อาเภอเมือง
จังหวัดระนอง
วันที่ 24 มีนาคม 2562 นายพิทูร ดาสาคร จัดหางาน
จังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการ
มีงานทา ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการบาบัดทุกข์บารุงสุข
สร้ างรอยยิ้ม ให้ป ระชาชน” ณ โรงเรี ยนสุ ขส าราญ
อ.สุขสาราญ จ.ระนอง
วั น ที่ 25 เมษายน 2562 นายพิ ทู ร ด าสาคร จั ด หางานจั ง หวั ด ระนอง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานควบคุมการทางานของคนต่างด้าว ตรวจสอบ
การท างานของคนต่ า งด้ า วในสถานประกอบการ และประชาสั ม พั น ธ์
ตามพระราชกาหนดการบริห ารจัด การการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

คณะผู้จัดทา
กองบรรณาธิการ
นางสาวจีรนันท์ ชูภู่
นางสาวตัสนีม ย่าสัน
นางสาวโรสิตา ช่างแห
นายกมลชัย มยาเศษ
นางสาวนาทิพย์ โลหกุล

 ที่ปรึกษา
 บรรณาธิการ

นายพิทูร ดาสาคร
นางสาวบุษยา หอสุชาติ
นางสาวรัชนก ส่งศรี

นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยา)
นักวิชาการแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน

จัดหางานจังหวัดระนอง
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ

นางสาวปริยากร บุญสนอง
นายฤทธิเดช พลสินธุ์
นายประธาน ธีระวร
นางสาวรุ่งนภา อินทร์พิลา
นางสาวระพีพรรณ ณ ระนอง

เจ้าพนักงานแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน

