วารสาร ฉบับที่ 9/2562 ประจำเดือน กันยำยน 2562

สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
กำรขยำยเงินลงทุนและกำรจ้ำงงำน
เดือนสิงหำคม กับ เดือนกันยำยน 2562

เพิ่มขึ้น
6.82 %

สำรบัญ
การให้บริการจัดหางานในประเทศโดยรัฐ
ภาวการณ์ลงทุน
ตาแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
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บทบรรณาธิการ
สถานการณ์ตลาดแรงงานของจังหวัดระนอง เดือนกันยายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิง หาคม 2562 สรุป
ในภาพรวม พบว่าความต้องการแรงงาน ลดลง ร้อยละ 18.34 ผู้มาใช้บริการลดลง ร้อยละ 5.26 และการบรรจุงาน ผู้สมัคร
งานมาใช้บริการ ในตาแหน่ง อาชีพงานพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 ในขณะเดียวกันการขึ้นทะเบียนว่างงานกับพบว่า เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.66
ทั้ ง นี้ ผู้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ ติ ด ต าม ส ถ า น ก า ร ณ์ ต ล า ด แ ร ง ง า น จั ง ห วั ด ร ะ น อ ง ไ ด้ ที่
www.doe.go.th/ranong และหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ E-mail : doeranong@gmail.com
โทร. 077-862026-8

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

คณะผู้จัดทำ ที่ปรึกษำ นายพิทูร ดาสาคร
จัดหางานจังหวัดระนอง
บรรณำธิกำร นางสาววรรณวนัช ตันหยง นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นางสาวบุษยา หอสุชาติ นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นางสาวรัชนก ส่งศรี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
กองบรรณำธิกำร
นางสาวจีรนันท์ ชูภู่
นักวิชาการแรงงาน
นางสาวตัสนีม ย่าสัน
นักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยา)
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง
นายประธาน ธีระวร
นักวิชาการแรงงาน
เลขที่ 55/8 หมู่ 3 ตำบลบำงริ้น
นางสาวระพีพรรณ ณ ระนอง นักวิชการแรงงาน
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
นางสาวรุ่งนภา อินทร์พิลา
เจ้าพนักงานแรงงาน
โทร. 077-862026-8
นายกมลชัย มยาเศษ
เจ้าพนักงานแรงงาน

FB : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง

การให้บริการจัดหางานในประเทศโดยรัฐ ประจำเดือน กันยำยน 2562

กำรให้บริกำรจัดหำงำน เดือนกันยำยน 2562
ผู้สมัครงำนเดือนสิงหำคม
จำนวน 95 คน

ผู้สมัครงำนเดือนกันยำยน
จำนวน 90 คน

ลดลง
5.26 %

ตาแหน่งงานว่าง
สิงหาคม
109 ตำแหน่ง

กันยายน
ลดลง
18.34 %

98 ตำแหน่ง

ควำมต้องกำรแรงงำนและกำรบรรจุงำน จำแนกตำมประเภทอำชีพ เดือนกันยำยน 2562
ผู้บัญญัติกฎหมาย
ตำแหน่งงำน 0
บรรจุงำน 2

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่งงำน 0
บรรจุงำน 4

ตำแหน่งงำน 6
บรรจุงำน 2

เสมียน เจ้าหน้าที่
ตำแหน่งงำน 12
บรรจุงำน 13

พนักงานบริการ พนักงานขาย
ตำแหน่งงำน 27
บรรจุงำน 25

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร
ตำแหน่งงำน 0
บรรจุงำน 0

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือ
ตำแหน่งงำน 1
บรรจุงำน 2

อาชีพงานพืน้ ฐาน
ตำแหน่งงำน 46
บรรจุงำน 46

ผู้ประกอบการวิชาชีพ
ตำแหน่งงำน 6
บรรจุงำน 4

ควำมต้องกำรแรงงำน จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ เดือนกันยำยน 2562

ประถมศึกษำและต่ำกว่ำ

ปริญญำตรีและสูงกว่ำ

15 อัตรำ

6 อัตรำ
ปวส.

มัธยมศึกษำ

16 อัตรำ

37 อัตรำ
ปวช.

อนุปริญญำ

21 อัตรำ

3 อัตรำ
อัตรำกำรว่ำงงำน เดือนกันยำยน 2562

เดือนสิงหำคม
ผู้ใช้สิทธิ์
ขึ้นทะเบียนว่ำงงำน
95 รำย

เพิ่มขึ้น
11.66 %

เดือนกันยำยน
ผู้ใช้สิทธิ์
ขึ้นทะเบียนว่ำงงำน
106 รำย

อัตรำกำรเงินลงทุน เดือนกันยำยน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหำคม 2562
สิงหาคม

กันยายน

จำนวนเงินลงทุน

จำนวนเงินลงทุน

14,070,000 บำท

เพิ่มขึ้น

6.28 %

15,100,000 บำท
ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง

ตาแหน่งงานว่าง เดือนกันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนกำรรับสมัคร และสอบคัดเลือกผู้ฝึกงำนเทคนิคฯ โครงกำร IM Japan ประจำปี 2563
กำหนดกำรรับ
ครั้งที่ 1
สมัครและสอบ
(เพศชำยและ
คัดเลือกเพื่อเข้ำ
หญิง)
อบรมก่อน
ศูนย์สอบ
เดินทำง 4 เดือน จังหวัดขอนแก่น
1.ประกาศรับ
2-4 ธันวาคม 2562
สมัครทั่วประเทศ
(หญิง)
1-13 ธันวาคม 2562
(ชาย)
2.ประกาศรายชื่อผู้
24 ธันวาคม 2562
มีสิทธิสอบ
3.สอบคัดเลือก
-สอบข้อเขียน
11 มกราคม 2563
-ทดสอบสมรรภ 12 มกราคม 2563
ภาพร่างกาย
-สอบสัมภาษณ์ 12 มกราคม 2563
4.ประกาศผลการ
27 มกราคม 2563
สอบคัดเลือกฯ
5.รับรายงานตัวผู้
ผ่านการคัดเลือก
เพื่อตรวจสุขภาพ 10 กุมภาพันธ์ 2563
และตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรม

ครั้งที่ 2
ศูนย์สอบ
จังหวัดลำปำง
17-21
กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 3
ศูนย์สอบ
กรุงเทพมหำนคร

ครั้งที่ 4
ศูนย์สอบ
จังหวัด
นครศรีธรรมรำช

27 เมษายน 2563
27-31
ถึง
กรกฎาคม 2563
1 พฤษภาคม 2563

4 มีนาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 11 สิงหาคม 2563

ครั้งที่ 5
ศูนย์สอบ
กรุงเทพมหำนคร
12-16
ตุลาคม 2563
27 ตุลาคม 2563

21 มีนาคม 2563 13 มิถุนายน 2563 5 กันยายน 2563 21 พฤศจิกายน 2563
22 มีนาคม 2563 14 มิถุนายน 2563 6 กันยายน 2563 22 พฤศจิกายน 2563
22 มีนาคม 2563 14 มิถุนายน 2563 6 กันยายน 2563 22 พฤศจิกายน 2563
31 มีนาคม 2563 23 มิถุนายน 2563 15 กันยายน 2563

3 ธันวาคม 2563

9 เมษายน 2563 2 กรกฎาคม 2563 24 กันยายน 2563 15 ธันวาคม 2563

หมำยเหตุ แผนกาหนดการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
นักเรี ยน นักศึ กษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ IM Japan ประจาปี 2563 สามารถติ ดตามการ
ประกาศการรับสมัครได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้าน
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นก่อนจะเข้ารับการสอบคัดเลือก

ลูกจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว บัตรหมดอำยุ ปี 2562 – 2563 ต้องขออนุญำตทำงำนในรูปแบบนำเข้ำ MOU (ในประเทศ)
นำยพิทูร ดำสำคร จัดหำงำนจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิง หาคม 2562 เห็นชอบ
แนวทางการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563 ให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียน
มา ที่ใบอนุญาตทางานจะหมดอายุ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้ดาเนินการในลักษณะนาเข้า
ตามระบบ MOU โดยแรงงานไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตทางาน
ก่อนที่ระยะเวลาการอนุญาตทางานเดิมจะหมดอายุ โดยสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทางานได้อีก 2 ปี
จังหวัดระนองได้กาหนดระยะเวลาดาเนินการ 2 ช่วง ดังนี้
ระยะดาเนินการที่ 1 แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทางานจะหมดอายุ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 - 30 มีนาคม 2562
ดาเนิน การ ณ ที่ ตั้ง ของแต่ละหน่ว ยงาน เริ่มด าเนิ นการตั้ง แต่ วันที่ 2 กันยายน – 15 ธั นวาคม 2562 การอนุญ าตทางาน
จะหมดอายุเท่ากันทุกคน ในวันที่ 30 กันยายน 2564
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
2. นายจ้างตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน ณ สานักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง
3. นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาล
4. นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวตรวจลงตราขออยู่ต่อ ณ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง
5. นายจ้างพาแรงงานต่างด้าว ยื่นคาขอรับใบอนุญาตทางาน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
6. นายจ้างพาแรงงานต่างด้าว จัดทา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และรับบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(บัตรชมพู) ด้านหลังบัตรเป็นใบอนุญาตทางาน ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดระนอง
ระยะดาเนินการที่ 2 แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทางานจะหมดอายุ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563
ให้ดาเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยตั้งอยู่ สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เลขที่ 55/8 หมู่ 3
ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 การอนุญาตทางานจะหมดอายุ
เท่ากันทุกคน ในวันที่ 31 มีนาคม 2565
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
2. นายจ้างตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
3. นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาล
4. นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวตรวจลงตราขออยู่ต่อ ณ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง
5. นายจ้างพาแรงงานต่างด้าว ยื่นคาขอรับใบอนุญาตทางาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
6. นายจ้างพาแรงงานต่างด้าว จัดทา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และรับบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(บัตรชมพู) ด้านหลังบัตรเป็นใบอนุญาตทางาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
สาหรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่ประสงค์ดาเนินการตามแนวทางนี้ ต้องเดิ นทางกลับประเทศ และหากประสงค์ จะทางาน
ในประเทศไทยอีก ต้องเดินทางเข้ามาผ่านระบบ MOU จากประเทศต้นทาง เท่านั้น !!! สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง โทร 077-862026-8

