สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
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วารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ฉบับที่

ประจาเดือน มกราคม พ.ศ.2562

ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2562
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
เลขที่ 55/8 หมู่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000

FB : สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
LINE ดาวน์โหลดวารสาร ฉบับนี้

www.doe.go.th/prd/ranong
 077-862 026 8

คุยกับบก...

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
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สวัสดีปีใหม่ 2562 ค่ะ.. ขอให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ...
ขอให้พรที่ประเสริฐ เกิดกับทุกท่านและครอบครัวค่ะ ❤ ❤

พบกับวารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง...ฉบับประจาเดือนมกราคม วารสารฉบับนี้มีสาระดีๆมาฝาก อาทิ
สถานการณ์ตลาดแรงงาน,ข่าวประชาสัมพันธ์สานักงานฯ อาชีพสร้างรายได้ ตาแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ
ในจังหวัดระนองและตาแหน่งงานว่างคนพิการจังหวัดระนอง
นอกจากนี้ยังมีภาพกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมาไว้ให้ติดตามทั้งหมดนี้สิ่งดีๆ

ที่วารสารสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองนามาฝากทุกท่านค่ะ...

 โครงการบริการจัดหางานแก่กลุม่ คนพิเศษ
กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับนักเรียน นักศึกษา
สถานที่: นายจ้างสถานประกอบการ อ.เมือง จ.ระนอง
 โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สงู อายุ
สถานที่ : ต.ละอุ่น อ.ละอุ่น จ.ระนอง
โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนฯ
สถานที่ : ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
 โครงการจัดหางานเคลือ่ นที่ ประจาทีว่ า่ การอาเภอกระบุรี
สถานที่ : ต.นาจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง
 โครงการบริการจัดหางานแก่กลุม่ คนพิเศษ
กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
สถานที่ : นายจ้างสถานประกอบการ อ.เมือง จ.ระนอง
 สารวจนายจ้าง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
สถานที่ : อ.เมือง จ.ระนอง
 โครงการจัดทาข้อมูลกาลังแรงงานทีม่ ที กั ษะพิเศษ
สถานที่ : อ.เมือง ,อ.ละอุ่น จ.ระนอง
 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
สถานที่ : อ.เมือง ,อ.ละอุ่น จ.ระนอง

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

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดระนอง
เดือน ธันวาคม

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
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สถานการณ์ ตลาดแรงงานเดื อนธั น วาคม 2561 ปรากฏว่ าความต้ อ งการแรงงาน
ผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เปรียบเทียบกับเดือนก่อนดังนี้

ตาแน่งงานว่าง
ธันวาคม จานวน 218 คน
พฤศจิกายน จานวน 193 คน

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ธันวาคม จานวน 203 คน
พฤศจิกายน จานวน 188 คน

บรรจุงาน
ธันวาคม จานวน 100 คน
พฤศจิกายน จานวน 101 คน

ผู้ลงทะเบียนสมัครงานแยกเพศ
ธันวาคม

 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บเดื อ น ที่ ผ่ า น มาพ บว่ าความ
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานเพศหญิง มากที่สุด จานวน 103 คน
ลดลง 1 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.97 และเพศชายน้ อ ยที่ สุ ด
จานวน 100 คน เพิ่มขึ้น 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0

พฤศจิกายน
103
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หญิง
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ชาย
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110

ตาแหน่งงานที่ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
เรียงจากน้อยสุดไปมากที่สุด
เสมียน เจ้าหน้าที่
อาชีพงานพื้นฐาน
พนักงานบริการ
ผู้ปฎิบัติงานใน…
ช่างเทคนิคและ…
ผู้จัดการด้านการ…
ผู้ปฎิบัติงานโดยฝีมือ
ผู้ประกอบวิชาชีพ…
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พฤศจิกายน
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ธันวาคม

 เมื่อเปรีย บเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่าความต้องการ
ด้านเสมียน เจ้าหน้าที่ มากที่สุด จานวน 54 คน ลดลง 4 คน
คิดเป็น ร้อยละ 7.40 และตาแหน่ ง ผู้ ประกอบวิ ชาชี พต่ างๆ
น้ อ ยที่ สุ ด จ านวน 3 คน เพิ่ ม ขึ้ น 2 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
66.66

วุฒิการศึกษาของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
เรียงจากมากสุดไปน้อยสุด
34

มัธยมศึกษ…

30

ปวช.

ปวส.
ปริญญาตรี

45

34

ประถมศึก…
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พฤศจิกายน

ธันวาคม

 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่า วุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จานวน 87 คน เพิ่มขึ้น 53 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.91 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
น้อยที่สุด จานวน 12 คน เพิ่มขึ้น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25

ภาวะความต้องการแรงงาน

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

4

นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงาน (ตาแหน่งงานว่าง) แยกประเภทภาวะความ
ต้องการแรงงานเปรียบเทียบจากเดือนที่ผ่านมมา ดังนี้

ตาแน่งงานว่าง
ธันวาคม
จานวน 218 คน
พฤศจิกายน จานวน 193 คน

อายุผู้สมัครงานที่นายจ้างต้องการ
เรียงจากมากสุดไปน้อยสุด
อายุ 18-24 ปี
อายุ 25-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี

82
85

 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่า ช่วงอายุ 18-24 ปี
มากที่สุด จานวน 85 คน ลดลง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.52
และช่วงอายุ 50-59 น้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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พฤศจิกายน
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ธันวาคม

วุฒิการศึกษาที่นายจ้างแจ้งความต้องการ
เรียงจากมากสุดไปน้อยสุด
75

มัธยมศึกษา
30

ปวช.

45
34

ประถมศึกษา
ปวส.

32
9

ปริญญาตรี

87

42
45

พฤศจิกายน
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ธันวาคม

 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่าวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด จานวน 87 คน เพิ่มขึ้น 12 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.79 และวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
น้อยที่สุด จานวน 12 คน เพิ่มขึ้น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25

ตาแหน่งงานที่นายจ้างแจ้งความต้องการ
เรียงจากมากสุดไปน้อยสุด
อาชีพพื้นฐาน
เสมียน เจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ
เจ้าหน้าที่บัญชี
ผู้ปฎิบัติงานในโรงงาน
ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ
ผู้บัญญัติกฎหมาย

83 91
3638
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20
20
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16
15
15

78

พฤศจิกายน

 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่าอาชีพตาแหน่งงาน
อาชี พ พื้ น ฐาน มากที่ สุ ด จ านวน 91 อั ต รา เพิ่ ม ขึ้ น 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.79 และตาแหน่ง บัญญัติกฎหมายน้อยที่สุด
จานวน 8 คน เพิ่มขึ้น 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5

ธันวาคม

อุตสาหกรรมที่ต้องการ
เรียงจากมากสุดไปน้อยสุด
66

ขายส่ง ขายปลีก

85
91

การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่พักแรมและบริการอาหาร
ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

100

12
9
5
6

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่ า นมาพบว่ า อุ ต สาหกรรม
การขายส่ง ขายปลีก ต้องการผู้สมัครงานมากที่สุดจานวน 100
อัตรา เพิ่มขึ้น 34 คนคิดเป็นร้อยละ 34 และอุตสาหกรรมขนส่ง
และสถานที่ เก็บ สิน ค้า น้อ ยที่สุ ด จานวน 6 คน เพิ่ มขึ้ น 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.66

การบรรจุงาน

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

การบรรจุงานของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน แยกประเภทภาวะความ
ต้องการแรงงานเปรียบเทียบจากเดือนที่ผ่านมมา ดังนี้
ตาแหน่งงานที่ผู้บรรจุ
เรียงจากมากสุดไปน้อยสุด
28

อาชีพงานพื้นฐาน
18

เสมียน เจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ
5

ผู้บัญญัติกฎหมาย

4

25

20

13

ช่างเทคนิค

53

12

พฤศจิกายน

6

5

บรรจุงาน
ธันวาคม จานวน 100 คน
พฤศจิกายน จานวน 101 คน

 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่ าอาชีพตาแหน่ง งาน
พื้นฐานบรรจุง านมากที่สุด จานวน 53 อัตรา เพิ่มขึ้น 25 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 47.16 และตาแหน่งผู้บัญ ญัติกฎหมายบรรจุงาน
น้อยที่สุด จานวน 4 คน ลดลง 2 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 50

ธันวาคม

อายุผู้สมัครงานที่ได้งานทามากที่สุด
เรียงจากมากสุดไปน้อยสุด
7

อายุ 30-39 ปี

37
29
30

อายุ 25-29 ปี
อายุ 18-24 ปี

31

20
10

อายุ 40-49 ปี

พฤศจิกายน
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 เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ เดือนที่ผ่านมาพบว่ าช่ วงอายุ 30-39 ปี
บรรจุงานมากที่สุด จานวน 37 คน เพิ่มขึ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ
81.08 และช่วงอายุ 40-49 ปีบรรจุงานน้อยที่สุด จานวน 13 คน
เพิ่มขึ้น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.07

ธันวาคม

อุตสาหกรรมที่รับเข้าทางานมากที่สุด
เรียงจากมากสุดไปน้อยสุด
การผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อาหาร

40
36

ขายส่ง ขายปลีก
ที่พักแรมและบริการ
อาหาร

5

1

พฤศจิกายน

46

43

ธันวาคม

 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ นที่ ผ่ า นมาพบว่ า อุ ต สาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่รับเข้าทางานมากที่สุด จานวน 46
อัตรา เพิ่มขึ้น 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 และอุตสาหกรรมที่พัก
แรมและบริก ารอาหารที่รั บ เข้ าท างานน้ อยที่ สุด จ านวน 1 คน
ลดลง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 400

วุฒิการศึกษาที่ได้งานทา
เรียงจากมากสุดไปน้อยสุด
มัธยมศึกษา
ปวส.
ประถมศึกษา
ปวช.
ปริญญาตรี

37
15
14
9
8

12
13

50

23
20

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่ าวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาได้ง านทามากที่สุด จานวน 37 อัตรา ลดลง 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.13 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีได้งานทา
น้อยที่สุด จานวน 8 คน ลดลง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
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 ต้นทุนประมาณ 1,000 บาท
 กาไร
2,000 บาท
ผู้ให้ข้อมูล : นางนิภา ยุทธศิลป์
บ้านเลขที่ 195/13 ม. 3 ต.หาดส้มแป้น
อ.เมือง จ.ระนอ โทร.086-9519020
https://food.mthai.com

ส่วนผสม
1. ดินขาว
2. น้าแร่
3. เกลือ
4. ไข่เป็ด

1 กิโลกรัม
1 ลิตร
4 ขีด
10 ฟอง

วิธีทำ
1. ล้างไข่เป็ดให้สะอาด พักไว้ให้แห้ง
2. นาดินขาว น้าแร่ เกลือ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน นวดจนเกลือละลาย
3. นาไข่เป็ดที่ล้างสะอาดแล้ว มาคลุกกับดินที่นวดเสร็จแล้วให้ส่วนของ
ดินห่อไข่เป็ดทั้งใบจนมิดหนาประมาณ 1/2 เซนติเมตร
4. บรรจุไข่ใส่ลงไปในถุงพลาสติก มัดปากให้แน่นเพื่อป้องกันดินแห้ง
จากนั้นใส่กล่องปิดฝาให้มิดชิด เก็บไว้ประมาณ 8 วัน ก็จะได้ไข่เค็ม
สาหรับนามาปรุงสุกเป็นเมนูต่างๆ ตามต้องการ(วันที่ 8 – 15 เริ่มทอด
ไข่ดาวได้) (วันที่ 15 – 22 เริ่มต้มได้)

ตู้หางาน

JOB BOX

จับคู่คนให้ตรงงาน จัดหางานให้ตรงใจ
สามารถใช้บริการตู้งาน (JOB BOX)
ได้ท.ี่ .ด้านหน้า ห้าง บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์
(มหาชน) สาขาระนอง อาเภอเมือง จังหวัดระนอง

ว่ำงงำน ..ตกงำน.. ไม่ต้องตกใจ ?
4 ขั้นตอนหางานไว ใน 1 นาที กับตู้หางาน

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
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ด้ ว ยคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2561 เห็ น ชอบแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคประมงทะเล โดยกาหนดมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว ตามมาตรา 83 แห่ง พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558
อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หนังสือรับรองสถานะ
บุคคล (Certificate of Identity) เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (Travel Document) ที่ยังไม่หมดอายุ โดยแรงงานจะได้รับ
หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุดแล้วก็ตาม และแรงงานจะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทางานในกิจการประมงทะเล
เป็นเวลา 1 ปี โดยใช้หนังสือคนประจาเรือ (Seabook) เป็นใบอนุญาตทางาน
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่ต้องการจ้างแรงงานในภาคประมงให้
ไปลงทะเบียนแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยดาเนินการ 2 ช่วงเวลา ดังนี้
 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.61 – 2 ธ.ค.61 นายจ้างลงทะเบียนแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
ณ สานักงานประมงจังหวัดระนอง ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสานักงานศูนย์ราชการจังหวัด หมู่ที่ 3 ตาบลบางริ้น อาเภอเมือง
จังหวัดระนอง
 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค.61 – 31 ม.ค.62 นายจ้างลงทะเบียนแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
ดาเนินการตามขั้นตอน ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดระนอง ตั้งอยู่ที่ สมาคมประมง
จั ง หวั ด ระนอง เลขที่ 170/26 หมู่ ที่ 1 ต าบลปากน้ า อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ระนอง และ ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ
(One Stop Service) ของ 22 จังหวัดที่ติดชายทะเล ดังนี้
1. จัดทาทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว โดยสานักทะเบียนอาเภอหรือท้องถิ่น
2. ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โดยโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด (ดาเนินการภายนอกศูนย์ OSS)
3. ตรวจสอบสัญญาจ้าง โดยสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
4. สแกนม่านตา โดยสานักงานจัดหางานจังหวัด
5. จัดทาหนังสือคนประจาเรือ (Seabook) ชั่วคราว ใช้เป็นใบอนุญาตทางาน โดยสานักงานประมงจังหวัด
6. รับบัตรสีชมพู ที่สานักทะเบียน (ต้องมีใบรับรองแพทย์ ทร.38/1 และ Seabook มาแสดง)
กำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตทำงำนใน เดือน ธันวำคม 2561
เปรียบเทียบกับเดือนก่อน โดยแยกเป็น…
ประเภทคนต่างด้าว
พฤศจิกายน(คน)
แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย
12
ประเภทชั่วคราวมาตรา 9
คนต่างด้าวนาเข้าตาม MOU
27
คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเดิม
5,355
ชนกลุ่มน้อย
39
คนต่างด้าว ไป-กลับหรือตามฤดูกาล มาตรา 64
2,264
คนต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพู
คนต่างด้าว มาตรา 83
15
รวมทั้งสิ้น
7,712

ธันวาคม(คน)
26
15
2,116
173
1,996
633
17
4,976

หน่วยงานใดที่ประสงค์จะใช้
ข้อมูลสถิติแรงงานต่างด้าว
สามารถสแกน QR CODE
ลงทะเบียนรับรหัส

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

ตาแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
สามารถดูตาแหน่งงานเพิม่ เติมได้ที่
www.doe.go.th/ranong

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
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QR CODE LINE
ตาแหน่งงาน จ.ระนอง

ที่

นายจ้าง/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

1

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

ช่างบริการ
พนักงานขาย
พนักงานขับรถ

วุฒิ
เงื่อนไข
การศึกษา
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 สาขาราะนอง
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*

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
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บริการจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
มำตรำ
33

มำตรำ
35

นายจ้างหรื อเจ้ าของสถานประกอบการ และหน่ว ยงานของรั ฐที่ มีลูก จ้าง
ตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไปให้รับคนพิการเข้าทางานในอัตราส่วน 100 : 1
หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่ประสงค์จะรับ
คนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 อาจดาเนินการ ให้สัมปทาน จัดสถานที่
จาหน่ายสินค้า จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน จัดสิ่งอานวยความสะดวก
ล่ามภาษามือ การให้ความช่วยเหลืออื่นใด

นายจ้าง

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

คนพิการ

- มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้
- พึ่งพาตนเองได้ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
- เป็นพลังในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

บริษทั โกลด์เด้นซีฟดู้ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 6/188,6/199 ม.1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ตาแหน่ง : แม่บ้าน เพศ : ชาย/หญิง วุฒกิ ารศึกษา : ไม่จากัดวุฒิการศึกษา

กิจกรรมเดือนธันวาคม
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วันที่ 6 -7 ธันวาคม 2561 จั ดหางานจังหวัด ระนอง (นายพิทูร ดาสาคร) เป็นประธานเปิด โครงการขยายโอกาสการ
มีงานทาผู้สูงอายุกิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญา ณ โรงแรมหญ้าหมู ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561 จัดหางานจังหวัดระนอง(นายพิทูร ดาสาคร) มอบหมายให้นางสาวรัชนก ส่งศรี นักวิชาการ
แรงงานชานาญการ เปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลัง แรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน ณ บ้านเลขที่
28/54 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
นายพ รเทพ ผ่ อ งศรี มอบของ ที่ ร ะลึ ก ให้ ป ระชาชน ที่
ร่ ว มโครงการหน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้
ประชาชน และเยี่ยมชมบูธสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ณ โรงเรียนตารวจตระเวณชายแดน(เก่ า) ต.จปร. อ.กระบุ รี
จ.ระนอง

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 จัดหางานจังหวัดระนอง (นายพิทูร ดาสาคร) เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อม
แก่กาลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ และโครงการขยายโอกาสการมีงานทาผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ต.กาพวน อ.สุขสาราญ จ.ระนอง

กิจกรรมเดือนธันวาคม
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วันที่ 19 ธันวาคม 2561 จัดหางานจังหวัดระนอง (นายพิทูร ดาสาคร) มอบหมายให้ นางสาวบุษยา หอสุชาติ นักวิชาการ
แรงงานชานาญการ ส่งตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าทางานในสถานประกอบการ ณ ห้าง บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ต.บางนอน
อ.เมือง จ.ระนอง

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 จัดหางานจังหวัดระนอง (นายพิทูร ดาสาคร) มอบหมายให้และเจ้าหน้าที่งานจัดหางานและแนะ
แนวอาชีพ ร่วมจัดโครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทาในวันงานคนพิการ
สากลจังหวัดระนอง ปี 2562 ณ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาบ้านทุ่งยอ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 จัดหางานจังหวัดระนอง (นายพิทูร ดาสาคร) เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ประสาน
แรงงานประมงจังหวัดระนอง กิจกรรมอบรมให้ความรู้ลูกจ้างที่ทางานในเรือประมง ณ แพราชา ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
นายพิทูร ดาสาคร
(จัดหางานจังหวัดระนอง)
นางสาวบุษยา หอสุชาติ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นางสาวรัชนก ส่งศรี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
กองบรรณำธิกำร ( เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนส่งเสริมกำรมีงำนทำ)
นางสาวจีรนันท์ ชูภู่
นักวิชาการแรงงาน
นางสาวปริยากร บุญสนอง เจ้าพนักงานแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน
นางสาวตัสนีม ย่าสัน
นักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยา) นางสาวน้าทิพย์ โลหกุล
นายกมลชัย มยาเศษ
เจ้าพนักงานแรงงาน
นางสาวโรศิตา ช่างแห
นักวิชาการแรงงาน
นางสาวรุ่งนภา อิทร์พิลา
เจ้าพนักงานแรงงาน
นายฤทธิเดช พลสินธุ์
นักวิชาการแรงงาน
นางสาวรพีพรรณ ณ ระนอง นักวิชาการแรงงาน
นายประธาน ธีระวร
นักวิชาการแรงงาน
ที่ปรึกษำ
บรรณำธิกำร

