วารสารจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
ที่ต้งั 35/4 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.0-2567-0630 Fax.0-567-0633

ประจำเดือนตุลำคม 2559

บรรณาธิการทักทาย
สวัสดีเดือนตุลาคมคะในเดือนนี้ทุกหน่วยงานราชการจะเป็นเดือนที่เริ่มต้นปีงบประมาณ 2560
ทุกๆหน่วยงานจะเตรียมจัดทําโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
เต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ จากปกในเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนที่มีวันสําคัญที่ชาวไทย
ทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณก็คือวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี)และประเพณี
ที่ทําให้อิ่มบุญทั้งกายทั้งใจก็คือเทศกาลกินเจซึ่งปีนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 59 นับเป็น 9 วันที่
เราได้ถือรักษาศีลบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากเทศกาลกินเจแล้วในเดือนนี้ยังมี
เทศกาลวันสารทไทย/วันผู้สูงอายุสากล (1 ต.ค.59) วันตํารวจ (13 ต.ค.59) วันประชาธิปไตย (14
ต.ค.59) วันล้างมือโลก (15 ต.ค.59) วันอาหารโลก/วันออกพรรษา (16 ต.ค.59) วันเทคโนโลยีของ
ไทย (19 ต.ค.59) วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ/วันพยาบาล/วันทันตสาธารณสุข/วันรักต้นไม้ ประจําปี
ของชาติ (21 ต.ค.59) วันสหประชาชาติ (24 ต.ค.59)วันฮาโลวีน/วันออมแห่งชาติ (31 ต.ค.59) และ
สาหรับสานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีทุกๆวันคือวันสาคัญของผู้หางาน เพราะทุกวันที่ได้
ทางานเพื่อคนหางานได้มีงานทามีความสุขในการทางานก็ถือว่าเป็นวันสาคัญของสานักงานจัดหา
งานจังหวัดปทุมธานีคะ

ฉบับนีม้ ีอะไร
บรรณาธิการทักทาย

งานนัดพบแรงงาน
1

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้

2

เทคนิคการเลือกอาชีพอิสระที่เหมาะกับเรา
คาคมคนทางาน

4

ข่าวประชาสัมพันธ์

5

ชั้น 3 ศูนย์ การค้ า
เซียร์ รังสิ ต

-7

ตาแหน่งงานว่างคนพิการ

8

ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน

9

ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 พ.ย59

3

10
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วิธีทา
1.ใส่ผงอัลมอนด์กบั น้ าตาลไอซิ่งลงในโถปั่ น ปั่ นจนละเอียด
แล้วร่ อนลงอ่างผสม เตรี ยมไว้
2. เติมไข่ขาว (1) ลงผสมกับส่วนผสมในข้อที่ 1 คนให้เข้ากัน
เติมสี ผสมอาหารตามชอบ คนให้เข้ากันอีกครั้งพักไว้
3. ต้มน้ าตาลทรายกับน้ าเปล่าให้เดือดที ่่อุณหภูมิ 118 องศา
เซลเซียส ขณะที่ตม้ ให้ตีไข่ขาว ( 2) ด้วยหัวตีตะกร้อโดยใช้
สว่ นผสม Buttercream
ความเร็-วนสู้งาสุตาลทราย
ด พอไข่เริ่ มขึ500
ย ๆมเติมน้ าเชื่อมที่ตม้ จนได้
้ นฟูค่อกรั
่อจนไข่
ที่ลงผสม
ข้ ึนฟูตกรั
้ งั ยอด
- นตี้ าตเปล่
า 125
ม
โคส (แบะแซ)
25 กรั
4. น-าส่กลู
วนผสมในข้
อที3่ ลงผสมกั
บส่มวนผสมในข้อที่ 2
- เกลือป่ น 10 กรัม
ตะล่อมเบา ๆ ด้วยตะกร้อมือจนส่วนผสมเข้ากันดี
- ไข่ขาว 250 กรัม
5.บีบส่-วนผสมที
่ได้ลงบนถาดอบที
าด้นิ้วยเนยขาวและปู
เนยสดชนิ
ดจืดหั่นเป็ ่ท
นช
เล็ก 1,000 กรัม
กระดาษไขให้เป็ นรู ปวงกลมขนาดตามต้องการ นาเข้าอบที่
อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ประมาณ 12 นาที หรื อจนสุก นา
ออกจากเตาอบ แซะออกจากถาดพักไว้บนตะแกรงให้เย็น
สนิท แล้วจึงทาด้วย Buttercream บาง ๆ แล้วนามาประกบ
ติดกัน

ส่ วนผสม
- ผงอัลมอนด์300 กรัม
- น้ าตาลไอซิ่ง300 กรัม
- ไข่ขาว (1) 110 กรัม
- น้ าตาลทราย 300 กรัม
- น้ าเปล่า 75 กรัม
- ไข่ขาว (2) 110 กรัม
- สี ผสมอาหารสี ต่าง ๆ เช่น สี ชมพู สี แดง สี เหลือง ฯลฯ

ส่ วนผสม Buttercream
- น้ าตาลทราย 500 กรัม
- น้ าเปล่า 125 กรัม
- กลูโค (แบะแซ) 25 กรัม
- เกลือป่ น 10 กรัม
- ไข่ขาว 250 กรัม
- เนยสดชนิดจืดหัน่ เป็ นชิ้นเล็ก 1,000 กรัม

วิธีทา
1. ใส่น้ าตาลทราย น้ าเปล่า กลูโคส และเกลือป่ นลงในหม้อ
ยกขึ้นตั้งไฟต้มให้เดือดที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส
2. ตีไข่ขาวด้วยหัวตีตะกร้อโดยใช้ความเร็ วสูงสุดจนไข่เริ่ มขึ้นฟู
ค่อย ๆ ใส่น้ าเชื่อมในข้อที่ 1 ลงผสมตีต่อจนไข่ขาวเย็นสนิท
3. เติมเนยสดลงผสม ตีต่อจนส่วนผสมขึ้นฟูเป็ นครี มจึงนาไปใช้

ที่มา http://cooking.kapook.com/
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ปัญหาสาคัญของคนที่กาลังหาอาชีพอิสระหรืออยากจะออกจากงานประจาไปทาธุรกิจส่วนตัวคือ
• ชอบถามคนอื่นมากกว่าถามตัวเอง

• มัก จะใช้อารมณ์มากกว่าข้อมูล เช่น วันนี้ได้ยินใครพูดอะไรมาว่าอาชีพนั้นอาชีพนี้ดี ก็มักจะเอนเอียงไป
ทางนั้น พรุ่งนี้ไปพบเห็นอาชีพอะไรมาก็มักจะเอนเอียงไปทางอาชีพนั้น เพราะฉะนั้นๆวันๆจึงใช้อารมณ์เป็นตัวนา
มากกว่าการหาข้อมูลและข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ
• มักจะออกไปหาอาชีพอิสระแบบไม่มีหลักเกณฑ์อะไร ชอบไปหาดูว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่น่าทา ดังนั้น พอไป
พบเห็นอะไร มันก็น่าทาไปหมด
และสุดท้ายก็ได้แต่การหา แต่ไม่เคยได้ตัดสินใจเสียที เพราะไม่รู้ว่าอาชีพอะไรที่เหมาะสมและน่าทํา
ดังนั้น เพื่อให้คนที่ต้องการหาอาชีพอิสระหรือต้องการออกมาทําธุรกิจส่วนตัวมีแนวทางในการเลือกอาชีพ
ให้กับตัวเอง จึงขอแนะนําดังนี้
1. จงถามตัวเองว่าในชีวิตนี้เราชอบอะไรบ้าง ในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องนึกถึงอาชีพ เอาแค่เพียงว่าสิ่งที่เรา
ชอบก็พอ เช่น เป็นคนชอบอ่านหนังสือ เป็นคนชอบท่องเที่ยว เป็นคนชอบต้นไม้ เป็นคนชอบคุยกับคน
เป็นคนชอบอยู่คนเดียว เป็นคนชอบคิดอะไรแปลกๆ ชอบทาอาหาร ชอบเล่นกีฬา ฯลฯ
2. ให้ลองเรียงลาดับความชอบที่เรามีทั้งหมดว่าเราชอบอะไรมากที่สุดและอะไรน้อยที่สุด เพราะอะไร เช่น
เราชอบต้นไม้มากที่สุด เพราะอยู่กับต้นไม้แล้วสบายใจ และชอบท่อ งเที่ยวน้อยที่สุด เพราะไม่ชอบเดินทางไกลๆ
3. ให้กาหนดหลักเกณฑ์อาชีพหรือธุรกิจที่เราต้องการจะทาว่าน่าจะมีลักษณะแบบไหน เช่น เป็นอาชีพ/
ธุรกิจที่ไม่ต้องทาทุกวัน เป็นอาชีพ/ธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 2 ล้านบาท เป็นอาชีพ/ธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนลงแต่แรง
เป็นอาชีพที่มีคนคอยให้คาแนะนาแต่มีอิสระในการทางานสามารถเลือกเวลาทางานได้ เอง เป็นอาชีพหรือธุรกิจที่
สามารถเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ เป็นอาชีพที่ไม่ต้องสต๊อกสินค้า เป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน ฯลฯ
4. ให้ลองเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราชอบมาหลายๆอาชีพ ว่ามีอะไรบ้าง เช่น ขายต้นไม้ เป็นที่ปรึกษาด้าน
ต้นไม้ รับจัดสวน เพาะพันธุ์ไม้ขาย ฯลฯ
5. ให้นําเอาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราชอบมากรองโดยใช้หลักเกณฑ์ในข้อ 3ที่
กําหนดไว้ เพราะหลักเกณฑ์ในข้อ 3 เปรียบเสมือนตะแกรงที่จะร่อนให้อาชีพที่เราชอบ
ทั้งหมดเหมาะสมกับอาชีพที่เราต้องการ
6. เมื่อได้อาชีพมาจํานวนหนึ่ง ให้วางแผนในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆใน
ด้านต่างๆ เช่น ขั้นตอนในการเริ่มต้น เงินลงทุน การบริหารงานในด้านการตลาด การผลิต
การขาย การบริหารเงิน ฯลฯ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลจาก
ประสบการณ์ของผู้ที่ทําอาชีพนี้แล้วประสบ ความสําเร็จ คนที่เคยทําอาชีพนี้และล้มเหลวมาก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้ง
สองด้าน
7. ตัดสินใจเลือกอาชีพที่เราชอบ โดยให้เหมาะสมกับเงื่อนไขที่เราต้องการ และมีความเป็นไปได้มากที่สุดกับตัว
เรา
8. วางแผนการเริ่มต้นทําอาชีพหรือธุรกิจนั้นๆ ว่าจะต้องทําอะไรบ้าง เมื่อไหร่ อย่างไร และควรจะมี
แผนสํารองรองรับกรณีที่แผนงานหลักไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ถ้าใครยังทํางานประจําอยู่ก็อาจจะต้องเริ่มลง
มือทําควบคู่ไปกับงานประจําก่อนก็ได้
ที่มา http://www.jobcity.co.th/article/519/
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สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
ในวันและเวลาทาการ 08.30-16.30 น.
โทร 02-567-4107
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1.บ. เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จากัดที่อยู่ 98/4 ม. 6 ต. สาวนพริกไทย อ เมือง จ. ปทุมธานี
โทรศัพท์ โทร.02-831-0700 มือถือ 083-096-5121
1.1ตาแหน่ง ฝ่ายธุรการ
เพศ ชาย,หญิง
อายุ21-35 ปีขึ้นไป
อัตรา2 ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษาปวชค่าตอบแทน320 บาทต่อวัน
1.2ตาแหน่ง ฝ่ายผลิต/ช่าง เพศ ชาย,หญิง
อายุ21-35 ปีขึ้นไป
อัตรา2 ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษาไม่จํากัดวุฒิ
ค่าตอบแทน320 บาทต่อวัน
เงื่อนไข1.มีความอดทน 2.ค่าอาหารกลางวัน และช่วงโอที 3.เบี้ยขยัน/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/ประกันกลุ่ม/ประกัน
ชีวิต4.โบนัสประจําปี เงินปรับประจําปี 5.รถรับส่ง ตามกฎหมายกําหนด

2.บริษัท ปฐวิน จากัด ที่อยู่ เลขที่ 55/1 ม. 6 ต. บางเตย อ. สามโคกจ. ปทุมธานี
โทร. 02-977-3261 ต่อ 4
1.ตาแหน่งฝ่ายผลิต เพศชาย,หญิง
อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ค่าตอบแทน 300 บาทต่อวัน
สวัสดิการ1.โบนัส ชุดฟอร์ม 2.เงินค่าครองชีพ

อัตรา2 ตําแหน่ง

3.บริษัท น้าดื่มอินดี้ จากัดที่อยู่ 4/301 ม.3 ซ.คลองหลวง 21 ถ.พหลโยธินต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์

โทร 02-516-8500
1.ตาแหน่งพนักงานขับรถเล็ก 4 ล้อ
เพศชาย/หญิง อายุ ไม่จํากัด
วุฒิการศึกษา ไม่จํากัด
ค่าตอบแทน 300 บาทต่อวัน
เงื่อนไข/สวัสดิการ1.มีใบอนุญาตขับรถ/ที่พักฟรี 2.มีประกันสังคม

อัตรา 2ตําแหน่ง

-9ตาแหน่งงานว่าง
สานักงานจัด หางานจังหวัด ปทุมธานี
ประจาเดื อนตุ ลาคม 2559
สถานประกอบการ

เพศ

จานวน

อายุ/ปี

วุฒิ

1. ช่างติดตั้งสินค้า

ช

2

20+

ม.3+

2. ช่างเชื่อม

ช

1

20+

ม.3+

2 บจก.เค.ซี. ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง

1. ช่างไฟฟ้า

ช

3

18-40 ปวช.-ปวส. - มีพื้นฐานด้านไฟฟ้า

11,000-14,000

81/8 ม.2 ต.สามโคก

2. ช่างเชื่อม

ช

20

18-45

ป.6+

- สามารถเชื่อมไฟฟ้า - เชื่อมแก็สได้

9,000-11,000

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

3. ผู้ช่วยช่าง

ช

30

18-45

ป.6+

- ทางานทาสีได้ เจียเหล็กได้

9,000-10,000

1. ช่างซ่อมบารุง

ช

1

22-30

ปวช.+

- สามารถซ่อมเครื่องจักรได้

ตามตกลง

- สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้

ตามตกลง

1 บจก.พี เจ เอ็ม ริช
180/1011 ม.4 ต.รังสิต

ตาแหน่งว่าง

เงื่อนไข/สวัสดิ การ
- เบี้ยขยัน , โอที , โบนัส

ค่ าจ้าง
ตามตกลง
ตามตกลง

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร. 02-9043766

โทร. 02-9791404
3 บจก.สยาม แปซิฟคิ อีเล็คทริค ไวร์
แอนด์ เคเบิ้ล
8 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่

2. ช่างกลึง

ช

1

22-30

ปวช.+

อ.เมือง จ.ปทุมธานี

- สามารถเชื่อมและตัดแก็สได้
- สามารถอ่านแบบได้

โทร. 02-5012240 ต่อ 121-122
4 บจก.แอคชั่น คอนเทนเนอร์

1. พนักงานขับรถน้ามัน

ช

จานวนมาก 22-55

ป.6+

- มีใบขับขี่ประเภทที่ 4

42/6 ม.11 ต.ลาดสวาย

- มีประสบการณ์ในการขับรถสิบล้อ 1 ปีขึ้นไป

อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี

- มีที่พกั ฟรี

โทร. 081-1709975

- รายได้ดี

5 บจก.โนวา เมดิซีน

1. เภสัชกร

ช/ญ

5

22+ ป.ตรี-ป.โท - ตามกฎหมายแรงงาน

20/1 ม.3 ถ.เทศบาลบางหลวง 1

- ปรับเงิ นเดือนปีละ 2 ครั้ง

ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

- โบนัสตามผลประกอบการ

โทร. 086-3385209

- สวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ

ตามตกลง

20,000 +

02-5817991-3
6 บจก.ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง
17/5 ม.2 ต.คลองควาย

1. พนักงานขาย (พรีออเดอร์)

ช/ญ

5

20+

ม.3+

** ทุกตาแหน่งต้องมีใบขับขี่

11,000

2. พนักงานจัดเรียงสินค้าตามร้าน ช/ญ

3

20+

ม.3+

** มีประกันสังคม , พักร้อน 6 วัน/ปี , เงิ นพิเศษ ,

10,000

-6-

-7-

รับสมัครพนักงานนวดไปมาเลย์
สมัครวันนี้ถึง 14 ตุลาคม 2559
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานนวดเพื่อไปทํางานที่ประเทศมาเลเซีย จํานวน

23

คน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายสิงหเดช ชูอานาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน

แจ้งว่ากรมการจัดหางาน
เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทํางานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษAncient
ัท
Thai Bodywork Therapy
Sdn. Bhd.และบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. ในตําแหน่งพนักงานนวด จํานวน 23 คน ค่าจ้าง 2,000ริง
กิต่อเดือน หรือประมาณ 16,731 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559) สําหรับผู้ที่ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ต่อสัญญาได้อีก 2 ปี
นายจ้างจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติม 600ริงกิตต่อเดือน เป็นค่าอาหาร สําหรับการทํางานในปีที่หนึ่งและปีที่สอง
ค่ารักษาพยาบาลปีละไม่เกิน 250ริงกิต ประกันเงินทดแทน และประกันสุขภาพตามรัฐบาลมาเลเซีย
กําหนดให้ลูกจ้างในระหว่างระยะเวลาของสัญญาจ้าง ที่พักฟรี ทํางานเป็นกะ
8 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันต่อ
สัปดาห์ หากต้องทํางานล่วงเวลาจะเป็นไปตามกฎหมายแรงงานมาเลเซีย นายจ้างรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน
ไป – กลับเมื่อทํางานครบสัญญาจ้าง 2 ปี

คุณสมบัติ
1.
เพศหญิงและเพศชาย มีอายุระหว่าง 30 – 45 ปี
2.
สามารถนวดแผนไทย สุคนธบําบัด นวดเท้า สครับมาสค์และสปาบําบัดอื่น ๆ
3.
มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยหรือนวดเท้าจากสถาบันที่ได้รับการ
รับรองจํานวน 150 ชั่วโมง หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประเภท การนวดไทย ระดับ
1

หลักฐานการสมัคร
1.
2.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
สําเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม
สมัครด้วยตัวเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
สํานักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสํานักงานประกันสังคม
เขตพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าบริการใด ๆ

ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน
โทร. 1694

การให้บริการผู้สูงอายุและคนพิการ

การให้บริการคาปรึกษาการใช้สิทธิ์มาตรา 35
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2556 ฉบับ 2

สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ประชาสัมพันธ์ถงึ นายจ้าง /
เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ให้ดาเนินการสารวจ
จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ หรือในหน่วยงานของท่านว่ามี
จานวนถึง 100 คนหากถึงจานวน 100 คนต้องดาเนินการ ดังนี้
1.หากบริษัทมีพนักงานปกติจานวน 100 คน จะต้องจ้างคนพิการเข้า
ทางาน 1 คน อัตราส่วน 100:1และเศษของ 100 คนถ้าเกิน 50 คนต้องรับ
คนพิการคนพิการเพิ่มอีก 1 คนตามมาตรา 33
2.หากไม่ประสงค์จะจ้างคนพิการเข้าทางาน นายจ้าง/เจ้าของสถาน
ประกอบการต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการตามมาตรา 34 หรือหากไม่ประสงค์จะจ่ายเงินเข้ากองทุน
นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการสามารถเลือกใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35
ว่าด้วยการ ให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมา
ช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใด สิ่งอานวยความสะดวก ล่าม
ภาษามือแก่คนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2556
ทั้งนี้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้
ที่ ฝ่ายจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ สานักงานจัดหางาน
จังหวัดปทุมธานี 02-567-4107 ในวันและเวลาราชการ

