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เย้..!! ปีหน้า..
คนจนหมดประเทศ?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

วาทกรรม “ปีหน้าคนจนหมดประเทศ” 
นอกจากสะท้อนความจริงและความล้มเหลว 
ยังพิสูจน์ความเชื่อมั่นและศรัทธา 
ผลงานของ “ทั่นผู้น�า” และ “เฮียกวง” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็น 
“คนจนหมดประเทศ” วาทกรรมทางการเมือง
ที่เต็มไปด้วยเสียงเย้ยหยัน 
“นิธิ เอียวศรีวงศ์” มอง คสช. ในภาวะ “ขาลง”  
ค�าถาม 6 ข้อประกาศจุดยืนเพื่อสืบทอดอ�านาจ 
“โสภณ พรโชคชัย” ต้องขับไล่ “ผู้บุกรุกป้อมมหากาฬ” 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

สมณสัญญา
รู้ว่าเราเป็นอะไร เราเป็น 
ใคร จะได้ไม่ทำาในส่ิงท่ีไม่
ควร

editor59lokwannee@gmail.com
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“SCB-อำลีเพย์”
รุกนักช็อปจีน

LokWanNee

จบไม่บริบูรณ์
โครงการประดบัไฟลานคนเมอืง 
ของ กทม.ที่ใช ้งบประมาณ 
39,500,000 บาท มีความคืบ
หน้าล่าสุดเพิ่มเติมหลังป.ป.ช. 
มีมติช้ีมูลความผิดผู้เก่ียวข้อง
ไปก่อนหน้านี้คือคณะอนุกรรม 
การวิสามัญเกี่ยวกับวินัยและ
ออกจากราชการ กทม. มีมติ
เป็นเอกฉันท์ไล่ออก 4 ข้าราช 
การที่ถูกกล่าวหา แต่เรื่องนี้ยัง

ไม่จบบรบิรูณ์เพราะในรายของ 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีต 
ผูว่้าฯกทม.ท่ีถกูกล่าวหาไม่ระงับ
ยับย้ังโครงการ ยังต้องรอการ
รวบรวมข้อมูลหลักฐานเพิ่ม
เติมจากป.ป.ช.ต่อไป กรณีนี้น่า
สนใจเพราะป.ป.ช.ได้สร ้าง
มาตรฐานเอาไว้จากคดีจ�าน�า
ข้าว จึงต้องติดตามดูว่าป.ป.ช. 
จะจบคดีนี้แบบไหน อย่างไร

โลกวันนี้มีประเด็น 2

เศรษฐกิจ 4
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ป.ป.ช.บอกว่าจะทำาสำานวนให้สมบูรณ์
ก่อนส่งต่ออัยการดำาเนินการฟ้องร้อง 
แต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนไปถึงไหน อย่างไร

จบไม่บริบูรณ์

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยาวรกลุ / เจ้าของ : บรษิทั โลกวันน้ี จำากัด / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านกังานบรษิทั โลกวันนี ้จ�ากัด : เลขท่ี 71/25 
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gmail.com

ใกล้ปีใหม่ท�ำให้นึกถึงโครงกำร
ประดับไฟลำนคนเมือง กรุงเทพ 
มหำนคร (กทม.) ที่ใช้งบประมำณ 
39,500,000 บำท ท�ำอุโมงค์ประ 
ดับไฟสีสันสวยงำมให้คนไปเยี่ยม
ชม นัยว่ำเพื่อสนับสนุนส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว แต่โครงกำรถูกจวก 
เละว่ำเป็นกำรต�ำน�้ำพริกละลำย
แม่น�้ำ ผลำญเงินผลำญงบโดย
เปล่ำประโยชน์เพรำะตดิไฟไม่ก่ีวนั
กร็ือ้ออกงบ 39,500,000 บำทหำย
วับไปกับตำไม่เกิดควำมยั่งยืน
 โครงการนีม้คีนไปร้องให้คณะ 
กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติแห่งชาต ิ (ป.ป.ช.) ตรวจ
สอบความโปร่งใส และป.ป.ช. 
มมีติเมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่าน
มาช้ีมูลความผิด นายจุมพล 
ส�าเภาพล รองผู ้ว ่าฯกทม.กับ 
พวกทำาผิด ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 151 และ 157 ประ 
กอบมาตรา 83 157 มีพฤตกิารณ์ 
เข้าข่ายเอ้ือเอกชน
 ผู ้ ถูกช้ีมูลในส่วนของกทม. 
นอกจากรอง ผู ้ ว ่ าฯแล ้ วยั งมี 
น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผู้อำา 

นวยการสำานักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเท่ียว นายธวัชชัย 
จันทร์งาม ผู้อำานวยการกองการ
ท่องเที่ยว และมีนักพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวชำานาญการ ในฐานะ
คณะกรรมการกำาหนดรายละ 
เอียดขอบเขตงาน หรือทีโออาร์
นอกจากนี้มีระดับเจ้าหน้าที่ 5 คน 
และที่เอกชน 3 ราย บุคคลภาย 
นอกอีก 3 ราย
 ป.ป.ช.บอกว่าจะท�าส�านวน
ให้สมบูรณ์ก่อนส่งต่ออัยการ
ด�าเนินการฟ้องร้อง แต่ไม่รู้ว่า
ขั้นตอนไปถึงไหนอย่างไรแล้ว
 แต่อกีด้านหนึง่มคีวามคบืหน้า
ล่าสุดที่จะมาแจ้งให้ทราบกันคือ 
คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยว 
กับวินัยและออกจากราชการ 
(อ.ก.ก.วนิยั) ของกรงุเทพมหานคร 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

มีมติเป็นเอกฉันท์ไล่ออก 4 ข้า- 
ราชการ ประกอบด้วย 
 น.ส.ปราณ ีสตัยประกอบ อดตี
รองปลดั กทม. ซึง่ขณะทำาความผิด
ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่อง
เที่ยว, นายธวัชชัย จันทร์งาม รอง
ผู้อำานวยการสำานกัวัฒนธรรม กฬีา
และการท่องเทีย่ว ขณะทำาความผิด
ดำารงตำาแหน่ง ผู้อำานวยการกอง
การท่องเที่ยว, นายมรกต ภูมิพา
นิช และ นายสิทธิโชค อภิบาล นัก
พัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
 แม้ผูท้ำาความผดิบางคนเกษยีณ
อายุราชการไปแล้วนั้นไม่มีผล 
เพราะสามารถเอาผิดย้อนหลังได้
 อย่างไรก็ตามถึงจะมีการช้ีมูล
ความผิดจาก ป.ป.ช.และการไล่
ออกผู ้ทำาความผิดแต่สิ่งที่คนทั่ว 

ไปยังติดใจเร่ืองนี้คือในรายชื่อ 
คนที่ถูกช้ีมูลความผิดไม่ปรากฏ 
ช่ือของ ม.ร.ว.สุขมุพันธุ ์บรพิตัร 
ผู้ว่าฯ กทม.ในขณะนั้น
 ทั้งที่ก่อนป.ป.ช.จะมีมติชี้มูล
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ตรวจสอบพบว่าการทำา
โครงการดังกล่าวมีพฤติการณ์ท่ี 
น่าเชือ่ได้ว่ามกีารทจุรติในกระบวน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง ม.ร.ว.สุขุม
พันธุ์ ต้องรับผิดชอบ แต่เมื่อเรื่อง
ไปถงึป.ป.ช.ชือ่ม.ร.ว.สขุุมพนัธุ ์ได้
หายไป ซึ่งป.ป.ช.บอกว่าที่ชี้มูล
ความผิดนั้นเป็นแค่การช้ีมูลเบื้อง
ต้น ข้อกล่าวหาม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  
ที่ไม่ระงับยับยั้งโครงการยังต้อง
รวบรวมข้อมูลหลักฐานกันต่อไป
 หลงัการถูกไล่ออกของเจ้าหน้า
ที่กทม.สิ่งที่ต้องติดตามต่อไปคือ 
การฟ้องร้องดำาเนินคดีที่อัยการ 
ซึ่ งรับสำานวนสอบสวนมาจาก
ป.ป.ช.จะเป็นผู ้พิจารณาดำาเนิน
การว่าจะให้ผู ้ทำาความผิดชดใช้ 
ค่าเสียหายด้วยหรือไม่ หรือจะ
เอาผิดทางอาญาอย่างเดียว
 ในส่วนของป.ป.ช.ก็ยังถือว่ำ 
ไม่หมดหน้ำที่เพรำะประชำชน 
รอฟังผลอยู ่ว ่ำผลกำรรวบรวม
พยำนหลักฐำนเพิ่มเติมเพื่อเอำ 
ผิดม.ร.ว.สุขุมพันธุ ์ที่ถูกกล ่ำว 
หำไม่ระงับยับยั้งโครงกำรนั้นสุด 
ท้ำยผลจะออกมำอย่ำงไร
 เรือ่งนีน่้าสนใจเพราะมกีาร
สร้างมาตรฐานเอาผิดไว้ใน
โครงการรับจ�าน�าข้าวแล้วทั้ง
กรณีชดใช้ค่าเสียหายและไม่
ระงับยับยั้งโครงการที่เห็นว่า
ท�าให้เกิดความเสียหาย
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยำโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

สมณสัญญา

ทรรศนะ

“สมณสญัญา” คือหมายรูว้า่เราเปน็
อะไร เราเป็นใคร ถ้าหมายรู้แล้วก็ 
ต้องไม่ท�าในส่ิงท่ีไม่ควร คอืขาดสมณ 
สัญญา ซึ่งจะท�าให้ขาดจากความ
เป็นพระในที่สุด

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ธ�ารงวินัย!

ประเดน็การเสยีชวิีตของ “น้องเมย-
ภัคพงศ์ ตัญกาญจน์” ไม่ได้อยู่แค่
การหาสาเหตุการเสียชีวิตท่ีแท้จริง
เท่าน้ัน แต่บานปลายถึง “ภาพลกัษณ์” 
ของสถาบันทหารและกองทัพ เพราะ
การเสียชีวิตจากการถูก “ซ่อม” หรือ 
“ซ้อม” จนเสียชีวิตไม่ได้มีแค่กรณี 
“น้องเมย” แต่เกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว 
ไม่ว่าจะเพราะร่างกายท่ีรับไม่ได้หรือ
การกระทำารุนแรง
 อย่ำงไรก็ตำมกองทัพก็ยืนยันว่ำ 
กำร “ซ่อม” หรอื “ลงโทษ” เป็นเรือ่ง 
“ธ�ำรงวนิยั” เป็นระบบ “เกยีรตศิกัดิ”์ 
รุ่นพี่ปกครองรุ่นน้อง เป็นเรื่องปรกติ
ในกองทัพ ไม่ว ่ำจะเป็นนักเรียน
เตรียมทหำร หรือ “ทหำรเกณฑ์”
 อย่าง “บิก๊ป๊อก” พล.อ.อนพุงษ์ 
เผ่าจินดา บอกว่า การซ่อมในโรง 
เรยีนเตรยีมทหารเป็นการทำาโทษด้วย
การออกกำาลังกาย ไม่ใช่การทำาร้าย 
หากทำาถูกต้องตามหลักก็ไม ่เป ็น
อันตราย แต่จะเสริมสร้างให้นักเรียน
เตรียมทหารมีความเข้มแข็ง ซึ่งสมัย
เรียนตนเองเป็น “ขาประจ�า” ที่ 
โดนหนัก
 “บิก๊ป้อม” พล.อ.ประวติร วงษ์
สุวรรณ บอกว่า เป็นนักเรียนเตรียม 
ทหารต้องพร้อมถูกซ่อม ตนเคยโดน
จนสลบแต่ไม่ตาย ส่วน “บิ๊กแป๊ะ” 
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ก็ 
บอกว่า การเสยีชวิีตในโรงเรยีนเตรยีม 
ทหารถือเป็นเรื่องปรกติ
 แม้บรรดา “บิ๊กกองทัพ” จะ
ยืนยันว่าการซ่อมเป็นเรื่องปรกติ
เป็นเรื่อง “ธ�ารงวินัย” ที่ส�าคัญ 
ยิ่งอย่างไรก็ตาม ก็ต้องมีมาตร 
การป้องกันไม่ให้เกิด “โศกนาฏ 
กรรม” เช่นนี้ขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็น
ใครก็ตาม!

ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับศาสนาทั้งฆราวาสและ 
พระ ทำาอะไรแปลกๆเพี้ยนๆเยอะ อย่างพี่
นวล-ป้าเหน่งจะเหมือนยุคผีบุญในอดีตหรือ
ไม่ แต่ที่มาแรงคือในโซเชียลมีเดียและคลิป 
อย่างพระที่ปราจีนบุรีอารมณ์ชั่ววูบ สำาเร็จ
ความใคร่ด้วยตัวเอง ทำาโดยไม่อายเลย ภาษา
ศาสนาเรียกว่า “ทุมมังกุ” ถามว่าขาดจาก
ความเป็นพระหรอืยงั พระธรรมวนิยัยงัไม่ขาด  
เพราะยงัไม่ได้เสพเข้าไปในทวารหรือในอวัยวะ 
ของเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน แต่ถ้ายัง 
ทำาซำ้าซากก็ไม่ควรอยู่แล้ว 
 พระรูปนี้บอกว่าจะไม่ทำาอีก แต่ความจริง
น่าจะรู้อยู่แล้ว เพราะบวชมาหลายปี คำาที่ 
คนเป็นนักบวชต้องรักษาให้ดีคือ “สมณ
สัญญา” คือหมายรู้ว่าเราเป็นอะไร เราเป็น
ใคร ถ้าหมายรู้แล้วก็ต้องไม่ทำาในส่ิงที่ไม่ควร 
คือขาดสมณสัญญา ซึ่งจะทำาให้ขาดจากความ
เป็นพระในที่สุด  
 ถ้าตัวเองมีสมณสัญญาก็ต้องรู้ว่ากิจกรรม
อย่างนีไ้ม่ใช่ของนกับวช นกับวชต้องลดละเรือ่ง
พรรณ์นี ้ แม้แต่จะนกึคดิ ใฝ่ฝันกต้็องรูต้วัทนัที
ว่ากำาลงัคดิไม่เป็นสมณะแล้ว กำาลงัคดิเป็นคน
บ้ากามแล้ว ยิ่งยุคนี้คนบ้ากามมาแรง อย่างที่
วัดมีโครงการรับคนงาน ผู ้หญิงบางคนก็มี
พฤตกิรรมใฝ่ตำา่คอืขาดผูช้ายไม่ได้ ทำาให้มคีน
มาบอกว่าไล่ออกเถอะ เรากส็งสาร เพราะหาก
เขาไม่มงีานทำา ไม่มีเงนิ แต่พฤตกิรรมบ้าผู้ชาย

กร็บัไม่ได้ เพราะมผีวัทเีดยีว 3-4 คน เจอผู้ชาย
ต้องมีเพศสัมพันธ์หมด ผู้ชายบางคนก็เหลือ
เกิน ถูกผู้หญิงฆ่า แทง ฟัน เพราะหึงหวง 
เพราะความรู้สึกใฝ่ตำ่า บ้ากาม 
 สมัยก่อนบอกว่าผู้หญิงที่มีความประพฤติ
อย่างนี้เป็นโมรา กากี วันทอง แต่คงมีไม่มาก 
ผู้ชายก็ไม่มาก  แล้วการติดต่อสื่อสารไม่มี
อย่างสมัยนี้ที่แค่โทรศัพท์ติดต่อกัน เรื่อง
กามารมณ์ การประพฤติไม่เหมาะไม่ควร ยุค
นี้มันจึงรุนแรงกว่ายุคก่อนอย่างมากเลย มัน
รุนแรงจนระบาดเข้ามาในวัด ในศาสนา 
 พระเณรที่เล่นเว็บ เล่นไลน์ จึงมีโอกาส
พลาดง่ายที่สุด เพราะมีภาพยั่วหูยั่วตา ผัสสะ
ดงึโน้มน้าวอารมณ์ให้ไปใฝ่เรือ่งเนือ้หนงัมงัสา 
  เพราะฉะนั้นใครตระหนักในเรื่องนี้ ก็ขอ
ให้ห่างๆ เว้นๆ งดๆ อย่าหมกมุ่นจนเกินไป 
ต้องรู้จักยับยั้งอารมณ์  ก็จะมีความสุขอย่างที่
ควรจะเป็น ไม่ใช่บ้ากามจนเป็นทุกข์ในที่สุด 
ถ้าความคิดของเราจะลงตำ่าลงลึกก็ต้องให้มัน
ขึ้นบน ออกจากทุกข์พวกนี้ ถ้าไม่รู้จักถอนตัว
กจ็ะมแีต่ถลำาลกึลงไปเรือ่ยๆ แม้แต่มาบวชเป็น
พระเป็นเณรก็ยังมีสันดานบ้ากาม  
 ก็ขอให้ช่วยกันระวังช่วยดูกันหน่อย
เถอะพระคุณเจ้าทั้งหลาย รักษาสมณ
สัญญาให้ดี รู ้ว่าเราคืออะไร จะได้ไม่
พลาดพลั้ง
  เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

‘SCB-อาลีเพย์’รุกนักช็อปจีน

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้
จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทย
พาณิชย์ กล่าวถึงการให้บริการ 
QR Code ร้านค้าทัว่ประเทศโดยใช้  
“SCB EASY PAY-แม่มณ ีMoney 
Solution” นางกวักยุคดิจิทัล 
แคมเปญต้นเดือนพฤศจิกายนที่
ผ่านมา เพ่ือช่วยสร้างสีสันและ
จดจำาภายใต้แนวคดิ “แม่มณ ีรกัทุก 
คน รับทุกแบงก์ รักทุกชาติ” เพื่อ
สื่อให้เห็นว่า QR Code ของไทย
พาณิชย์รองรับการใช้จ่ายผ่านโม
บายแอปพลิเคชันทุกธนาคารและ
พร้อมรองรบัผูใ้ห้บรกิารรบัชำาระเงนิ 
ทุกสัญชาติที่จะเข้ามามีบทบาท
สำาคัญในเมืองไทยภายในระยะ
เวลา 2-3 ปีที่จะมาถึง เพื่อตอก 
ยำ้าความเป็นธนาคารที่น่าชื่นชม
ที่สุด (The Most Admired Bank) 
ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร
 นอกจากนีธ้นาคารไทพาณชิย์ 

บ้านเพือ่ผูมี้รายได้น้อย
นายพชร อนนัตศลิป์ อธิบดกีรม
ธนารักษ์ เปิดเผยว่า จะเสนอ
ให้ครม.พจิารณาโครงการบ้าน
เพื่อผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยผู้มี
รายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยและมี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดย
คำานึงถึงความสามารถในการ
ผ่อนชำาระในระดับตำ่า 2,000-
3,000 บาทต่อเดือน โดยให้
อาศัยข้อมูลจากผู้มีรายได้น้อย
ที่มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐทั้งสิ้น 11.67 ล้านคน 

SIGGRAPH Asia2017
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประ 
เทศ (DITP) สำานกังานส่งเสรมิ
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ
สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็ม 
ซิกกราฟ (BASA) จัดกิจกรรม
เจรจาการค้าระหว่างผูป้ระกอบ
การไทยกับต่างชาติในงาน 
SIGGRAPH Asia 2017 ระหว่าง
วนัที ่27-30 พฤศจกิายน ทีศู่นย์
นิทรรศการและการประชุมไบ
เทค เป็นเวทีการเจรจาการค้า 
ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับ
ต่างชาติด้าน Digital Content 
กว่า 300 ราย  

ตนัให้ลกูสาวคมุ T-ONE 
นายตัน ภาสกรนที เปิดเผยว่า 
หลังจากลงทุนธุรกิจอสังหาริม 
ทรพัย์เมือ่  8 ปีก่อน คอืโรงแรม
วิลล่า มาร็อค หัวหินและโรง 
แรมและพลาซ่า เชียงใหม่ ล่า 
สดุได้นำาทีด่นิสขุมุวทิ 40 พืน้ที ่3 
ไร่ พฒันาอาคารสำานกังาน เกรด
เอ โครงการ T-ONE อาคาร 
สูง 34 ชัน้ พืน้ที ่43,700 ตาราง
เมตร ใช้งบลงทนุ 3,000 ล้าน
บาท แบ่งเป็นทีด่นิมูลค่า 1,000 
ล้านบาทและงบก่อสร้างอาคาร 
2,000  ล้านบาท คาดว่าจะคืน
ทนุใน 10 ปี โดยให้ น.ส.วรษิา 
ภาสกรนที บุตรสาวรับช่วงบริ 
หารงานทัง้หมด

คลื่นธุรกิจ

สำาคัญสำาหรับนักท่องเที่ยวจีน  
จากนั้นจะขยายทั่วประเทศภาย 
ในสิ้นปีนี้
 ธนาคารยังเช่ือมั่นว่าจะบรรลุ
เป้าหมายยอดให้บรกิาร QR Code 
แก่ผู้ค้ารายย่อยในปีนี้ 200,000 
ราย และเพิ่มอีก 500,000 บัญชี 
รวมเป็น 700,000 บัญชี ภายในปี 
2561 รวมถึงโมเดลธุรกิจยุคใหม่
ให้แก่ร้านค้าช่วยสร้างตัวตนใน
โลกดิจิทัลเชื่อมโลกออฟไลน์กับ
ออนไลน์ไว้ด้วยกัน เพื่อให้คนซื้อ
มาหาถึงหน้าร้าน ซึ่งได้เริ่มทด 
ลองใช ้แล ้วที่ตลาดนัดจตุจักร 
และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

EXIM BANKหนนุสนิเช่ือนวัตกรรม

ยังจับมือกับอาลีเพย์ ผู้ให้บริการ
รบัชำาระเงนิด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
รายใหญ่ของจีนและของโลก เพือ่
ให้บรกิาร “SCB EASY PAY–แม่ 
มณ ีMoney Solution” สามารถ
รับชำาระเงินด้วยอาลีเพย์ เพื่อ
อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ค้าราย
ย่อย ซึ่งอาลีเพย์เป็นผู้รับชำาระเงิน
ทีม่คีวามสำาคญัต่อระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศ เพราะนักท่องเที่ยว
จีนนิยมใช้แอปพลิเคชันอาลีเพย์
ซื้อสินค้าในประเทศไทย อีกทั้ง
ร้านค้าในประเทศเร่ิมปรับตัวด้วย
การรับชำาระเงินด้วยระบบอิเล็ก 
ทรอนิกส์มากขึ้น สอดคล้องกับ
ความต้องการส่งเสริมให้ร้านค้ารับ
ชำาระเงนิด้วย QR Code เพือ่สร้าง
โอกาสในการค้าขาย โดยธนาคาร
จะเร่ิมให้บริการการชำาระเงินด้วย 
QR Code ของอาลีเพย์ที่เยาวราช 
แพลตตินั่ม ซึ่งเป็นแลนด์มาร์ค

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการ
ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการส่งออก
และนำาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM 
BANK) เปิดเผยการร่วมมือกับสำา 
นกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุน
สินเชื่อโครงการ “นวัตกรรมดี...
ไม่มดีอกเบีย้” 4.5 ล้านบาทให้แก่
บรษิทั โฮมเอก็ซ์เพิร์ท เอเชยี จำากดั 
ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องควบคุม
อปุกรณ์ไฟฟ้าและอปุกรณ์อเิลก็ทรอ 
นกิส์ในระบบบ้านอจัฉรยิะ เพ่ือนำา
ไปใช้วิจัย พัฒนาและผลิตรอกยก
โคมไฟอตุสาหกรรมเป็นรายแรกใน
ประเทศไทยด้วยต้นทนุทีต่ำา่ลง ใช้
งานง่ายขึ้นและรูปแบบของสิน- 
ค้าสวยงามทันสมยั เพ่ือจำาหน่ายใน

ประเทศและส่งออกไปยังตลาด 
CLMV
 นายพศิษิฐ์ กล่าวว่า การขบัเคลือ่น
การเตบิโตของภาคการส่งออกไทย
อย่างย่ังยืน ผู้ส่งออกไทยต้องเร่ง
พัฒนานวัตกรรมและ Know- 
how เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
และบริการของตนเอง สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า 
พฤติกรรมผู้บริโภค ช่องทางการ
ตลาดและการชำาระเงินที่มุ ่งเน้น

ไทยพาณิชย์จับมือ “อาลีเพย์” ลุยธุรกิจ e-Payment ให้ร้านค้า
ไทยดูดนักช็อปจีนช�าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดได้ท่ัวประเทศ ต้ัง
เป้ายอดให้บริการผู้ค้ารายย่อยปีนี้ 200,000 ราย

การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี 
IoT (Internet of Things) EXIM 
BANK จึงจับมือกับภาครัฐและ
เอกชนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมของสินค้าและบรกิารใน
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดย
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ในการปรับโครงสร้างประเทศไป 
สู ่“ไทยแลนด์ 4.0” และขบัเคลือ่น
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพื่ออนาคต
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ต่างประเทศ
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In Brief : ย่อความ

ออสเตรเลยีและอาเซยีน 
ยกระดับความร่วมมือ
ป้องกันการก่อการร้าย 
โดยจัดตัง้หน่วยสกดัเงนิ
หนุนกลุ่มก่อการร้ายขึ้น 
เพือ่ป้องกนัเข้ามาตัง้ฐาน
ทีม่ัน่ในอาเซยีนและออส 
เตรเลีย  

โลกนี้คือการ์ตูน
น้ำวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

‘ออสซี-่อาเซยีน’สกดัเงนิไอเอส

กลุ่มก่อการร้ายขยายวงกว้างขึ้น 
และก่อเหตุรุนแรงเพ่ิมขึ้น โดยมี
กลุ่มไอเอส (IS) หรือไอซิส (ISIS) 
ในตะวันออกกลางเป็นศนูย์สัง่การ 
ทำาให้ออสเตรเลยีและอาเซยีนเหน็
พ้องกันว่า ควรเพิ่มระดับการป้อง 
กันให้เข้มข้นรัดกุมมากกว่าเดิม 
 มองกันว่า การมีเงินทุนสนับ 
สนุนต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำาคัญ ที่
ช่วยให้กลุ ่มก่อการร้ายสามารถ
เพิ่มจำานวนสมาชิก เพิ่มกลุ่มร่วม
อุดมการณ์ และมีพลังในการวาง 
แผนก่อความรุนแรง 
 ออสเตรเลียและอาเซียน จึง
วางแผนร่วมมือกันสกัดเส้นทาง 
การเงนิกลุม่ก่อการร้ายอย่างจรงิจงั 
 โดยได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติ
งานสกดัการเงนิกลุม่ก่อการร้าย
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Southeast Asia Counter 
Terrorism Financing Working 
Group : SEA CTFWG) ขึน้ ซึง่
นายไมเคิล คีแนน รัฐมนตรี 
ยุติธรรมของออสเตรเลีย เป็น
ผูป้ระกาศการจัดตัง้ เม่ือวนัพุธ 
(22 พ.ย.) ทีก่รงุกวัลาลมัเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย 
 สำานักงานข่าวกรองด้านการ

ออสเตรเลยีจับมือกบักลุม่ประเทศ 
อาเซียน ยกระดับป้องกันการก่อ 
การร้าย ด้วยแผนตัดเส้นทางการ
เงิน โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติงาน

ด้านนีข้ึน้มาโดยเฉพาะ ตัง้เป้าต้อง
ไม่มีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้าย
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง 
ใต้และออสเตรเลีย
 ออสเตรเลียและอาเซียน ร่วม
มือกันป้องกันการก่อการร้ายมา
นาน ซึ่งสามารถทลายแผนเตรียม
ก่อเหต ุป้องกันภัยทำาลายชวิีตและ
ทรัพย์สินรุนแรงได้ระดับหนึ่ง 
 แต่จากความเคล่ือนไหวของ

เงินของออสเตรเลีย (AUSTRAC) 
และสภาต่อต้านการฟอกเงินของ
ฟ ิ ลิ ปป ิ น ส ์  ( A n t i -Mone y 
Laundering Council) เป็นแกน
นำาของ SEA CTFWG ทำาหน้าที่
ประสานงานกับหน ่วยงานท่ี
เกีย่วข้องในอาเซยีนทัง้ 10 ประเทศ 
 ภารกิจส�าคัญของ SEA 
CTFWG คือการร่วมมือแจ้ง
ข้อมลูระหว่างกนั ในด้านความ
เคลือ่นไหวการท�าธรุกรรมการ
เงินขององค์กร บริษัท และ
บุคคล ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย  
 รวมทั้งร่วมกันแกะรอยและ
สกัดการส่งเงินผ่านระบบการเงิน
ระหว่างประเทศ ทั้งการส่งภายใน
ภูมิภาค ส่งออกนอกภูมิภาค และ
ส่งจากพื้นที่อื่นเข้าสู่ภูมิภาค
 รัฐบาลออสเตรเลียได้อนุมัติ 
งบสนับสนุนการดำาเนินงานระยะ 
3 ปี จำานวน 4.6 ล้านเหรยีญสหรฐั 
(152 ล้านบาท) จดุประสงค์ส่วนหนึง่ 
เพือ่ให้ใช้เป็นทนุพฒันาเทคโนโลยี
และอุปกรณ์เครื่องมือให้ทันสมัย 
สามารถตรวจจับกลยุทธ์การส่ง 
เงินที่แยบยลซับซ้อนขึ้น
 การยกระดับความร่วมมือครั้ง
นี้ นอกจากเป้าหมายเพื่อป้องกัน
การก่อวินาศกรรมแล้ว 
 ออสเตรเลยีและอาเซียนยงั
มีเป้าหมายส�าคัญอีกอย่างคือ 
การปกป้องภมูภิาคไม่ให้ตกเป็น
ฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้าย

ไรเนอร์ ฮัคเฟลด์ แห่งเยอรมนี เสนอภาพแผนที่ประเทศอิตาลี
ผูกคอตาย สะท้อนอิตาลีชวดเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็น 
ครั้งแรกในรอบ 60 ปี หลังเสมอสวีเดน 0-0 รอบคัดเลือกนัด 2
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สังคม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.อุตตม  
สาวนายน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
อุตสาหกรรม พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัย
วงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธกิาร ได้เยีย่มชมนทิรรศการ
ประชาสมัพนัธ์แนะนำารายละเอยีด
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
เยาวชนพื้นที่อีอีซี กับ 4 กิจกรรม
ค่ายการเรียนรู้ และระบบโออีอาร์ 
ภายใต้โครงการศึกษาและจัดทำา
มาตรการสำาคญัภาครฐัเพือ่พฒันา
บุคลากรรองรับอีอีซี 
 โดยระหว่างการเยีย่มชม นายกฯ 
โชว์ขับยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบของ
นักเรียนอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิค
สัตหีบ พร้อมสั่งกระทรวงศึกษา
บรรจุเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เกม แอน ิ
เมชั่น ในหลักสูตร เปิดโอกาสเด็ก
เลือกเรียนด้วยตัวเอง ตั้งแต่ระดับ

พัฒนาเยาวชนรับ‘อีอีซี’

ประถม  
 ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิ 
การคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก กล่าวว่า รัฐบาล 
มีนโยบายในการดำาเนินโครงการ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวัน
ออก ในเขต 3 จังหวัด ได้แก่ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่ง
เป็นการพัฒนาพื้นที่นำาร่อง Thai 
land 4.0 และเพ่ือให้การดำาเนิน
นโยบายบรรลุเปา้หมายได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ การพัฒนาบคุลากร
ในพื้นที่ให้มีความรู ้และทักษะที่
สอดรับกับความต้องการแรงงาน
ในพ้ืนท่ีจึงเป ็นปัจจัยที่มีความ 
สำาคัญอย่างยิ่ง สกรศ. จึงจัดทำา
โครงการศกึษาและจดัทำามาตรการ
สำาคัญภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากร
รองรบัออีซีีขึน้เพ่ือพัฒนาบคุลากร

ในพื้นที่ให้มีศักยภาพและตอบ
สนองต่อความต้องการของภาค
การผลิตและภาคการบริการใน
พืน้ที ่โดยมอบหมายให้ สำานกังาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ 
(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดูแลโครงการจัดทำา
หลกัสตูรแนวทางการพฒันาระบบ
การศึกษา เพื่อยกระดับศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์ในพืน้ทีอ่อีซี ีโดย
เน้นไปทีร่ะดบัมธัยมศกึษา รวมทัง้
ให้มีการจัดกิจกรรมประกอบหลัก 
สูตร และทำาระบบ Open Educa 
tional Resources Network  
เพื่อรวบรวมและนำาเสนอองค์
ความรูท้ีไ่ด้จากการจดักจิกรรมนำา
ไปเผยแพร่ทั้งในรูปแบบออฟไลน์
และออนไลน์ต่อไป 
 โครงการศกึษาและจดัทำามาตร 
การสำาคัญภาครัฐ เพื่ อพัฒนา

บุคลากรรองรับ EEC ในขั้นต้นนี้ 
เป็นการดำาเนนิงานศกึษา วจิยั จดั
ทำาหลักสูตรและฝึกอบรมเยาวชน
ในระดบัมธัยมศกึษา ซ่ึงเป็นระดับ
ที่สามารถกระตุน้ให้เกดิแรงบนัดาล
ใจในการเลือกสาขาวิชาชีพที่จะ
รองรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย โดย
มีการจัดทำากิจกรรมประกอบหลัก 
สูตรผ่านการจัด ค่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข ้องกับ
อุตสาหกรรมใหม่ จำานวน 4 กิจ 
กรรม ประกอบด้วย เทคโนโลยหีุน่
ยนต์, เทคโนโลยีเกมและแอนิ- 
เมชัน, อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ และ
เทคโนโลยีการบินและอวกาศ ซึ่ง
ใช ้หลักการเรียนการสอนแบบ 
STEM Education+ART ร่วม 
กับการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ
พัฒนาสมอง เป็นแนวคิดหลัก 
ในการจัดกิจกรรม

ศริริตัน์ สงัข์วชิยั ผูอ้�ำนวยกำรโครงกำร บจก.รีด้ เทรดเดก็ซ์ ผูจ้ดังำน “เมทลั 
เล็กซ์ 2017” มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีโลหะกำรระดับภูมิภำค  
เปิดตัวส่วนกำรแสดงพิเศษ “METALEX SUPER ROBOTS” โชว์ทัพ 
หุ่นยนต์แขนกลเพื่อสำยกำรผลิตแห่งอนำคต รองรับอุตสำหกรรม 4.0  

ม.ร.ว.จิรำคม กิติยำกร ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย สิทธิชัย เจริญขจร-
กลุ ประธำนบรษิทั ไฮด ูเบสท์ กรุป๊ จ�ำกดั ในฐำนะประธำนกรรมกำรบรหิำร
โครงกำร ร่วมท�ำพธิวีำงศิลำฤกษ์เพือ่ควำมเป็นสริมิงคลส�ำหรบังำนก่อสร้ำง
ส�ำนกังำนขำยโครงกำร “ทรสั ซติี”้ ที ่กม.29 ถ.บำงนำ-ตรำด จ.สมทุรปรำกำร 
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 รับสมัครงาน

บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จำากัด

สวัสดิการ • ประกันสังคม  • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ • ค่ารักษาพยาบาล • โบนัส

โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589

ติดต่อ บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
อาคารไพโรจน์กิจจา เลขที่ 825 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

E-mail : cpoil@danielandsuzy.co.th 

1 Call Center      6 อัตรา 
 เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 
 เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
 มีประสบการณ์พิจารณาเงินเดือนพิเศษ 
 สามารถเดินทาง ไปเทรนงานต่างประเทศได้ 

2 Co-Ordinator  1 อัตรา (Thai) 1 Position (Korean)

 อายุ 28-45 ปี                      Age 28-45 years old
 พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลีได้     Speak English
 สามารถเดินทางไปต่างประเทศ      

3 Business Development  1 อัตรา
 เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท�าวีซ่าต่างประเทศ 
 สื่อสารภาษาอังกฤษและเดินทางไปต่างประเทศได้

4 IT Support 
 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

ด�ำเนนิกจิกำรเป็นทีป่รกึษำและผูใ้ห้บรกิำรด้ำนสำรสนเทศอย่ำงครบวงจรให้กบัลกูค้ำ ด้วยกำรน�ำ
เสนอระบบงำนและบรกิำรให้ค�ำปรกึษำทีส่นบัสนนุควำมต้องกำรของลกูค้ำทีห่ลำกหลำย โดย
มุง่หวงัให้ได้ควำมพงึพอใจสงูสดุ รวมไปถงึกำรทีล่กูค้ำได้รบับรกิำรทีด่ทีีส่ดุ โดยให้บรกิำรดงันี้ 
 1.IT Solution Consulting-ทีป่รกึษำด้ำนสำรสนเทศครบวงจร IT, Network, Security และ Hardware-

Infrastructure

 2.Enterprise Web System-พัฒนำระบบ Enterprise Web Package เพื่อรองรับกำรเติบโตอย่ำง

ยั่งยืนทั้ง Web Development, Mobile Development และ e-Commerce

 3.Enterprise Application Integration-พัฒนำระบบเชื่อมต่อ ERP ชั้นน�ำ โดยเฉพำะ SAP-ORACLE 

เพื่อต่อยอดกำรใช้งำนบนเทคโนโลยี Mobile, RFID, Barcode, GPS และ E-Commerce  

 4.Strategic Business Consulting-บริกำรที่ปรึกษำวำงกลยุทธ์ด้ำน IT ส�ำหรับองค์กร 

  

1.Web Programmer / Senior Web Programmer
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software ส�าหรับองค์กร

   สามารถพัฒนา Web ด้วย PHP หรือ .NET หรือ Java

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Software Package มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.Mobile Developer / Senior Mobile Developer
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Software ส�าหรับองค์กรเท่านั้น

3.System Analyst / Senior System Analyst
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีประสบการณ์ในการ Implement Software ส�าหรับองค์กร

   มีครามรู้ความเข้าใจในกระบวน Implement งาน

  มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการ Implement ระบบ Software Package มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.Project Manager
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีประสบการณ์ในการ Implement Software และ Manage Software Project ส�าหรับองค์กร

   มีครามรู้ความเข้าใจในกระบวน Implement งาน

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการ Implement ระบบ Software Package มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.Sales – IT Solution
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป 

   มีประสบการณ์การขายไม่ต�่ากว่า 1 ปี ส�าหรับลูกค้าองค์กร

   มีประสบการณ์ในการท�า TeleSales 

   มีประสบการณ์ในการขาย IT Solution ส�าหรับองค์กรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.Sales – Enterprise System
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป 

   มีประสบการณ์การขายไม่ต�่ากว่า 1 ปี ส�าหรับลูกค้าองค์กร

   มีประสบการณ์ในการท�า TeleSales 

   มีประสบการณ์ในการขาย Enterprise System ส�าหรับองค์กรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
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บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำ�กัด

โทร. 0-2637-1142-3สนใจสมัครงาน สามารถส่งอเีมล์ได้ที่ jobs@aisyst.com หรอืที่ บรษิทั เอ ไอ ซสิเตม็ อาคาร จพี ีเฮ้าส์ ชั้น 2 
เลขที่ 71 ถนนทรพัย์, แขวงสี่พระยา, เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500  Website: www.aisystem.co.th

ตำ�แหน
่งง�นว

่�ง

LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง



หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา


