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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

อาการปรี๊ดแตก “ทั่นผู้น�ำ” ใส่ชาวบ้าน 
จับแกนน�าสวนยางและต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
การเสียชีวิต “น้องเมย” กับค�าว่า “ธ�ำรงวินัย” 
สะท้อน “วิกฤติศรัทธำ” และ “ควำมเสื่อม” 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ให้อุทาหรณ์ “น้องเมย” 
ต้องหาความจริง “ซ่อม” หรือ “ฆำตกรรม”? 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ชี้ “ครม.ตู่ 5” แค่ “ไก่ได้พลอย” 
“บุญเลิศ ไพรินทร์” เตือนดวง “บิ๊กตู่” ท�าลายตัวเอง 
“Pegasus” แนะทางสว่างรัฐบาลทหารและ คสช. 
“ลงจำกหลังเสือ” คืนอ�านาจให้ประชาชน 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ค�ำสอนพ่อ
เราท�าตวัจนเพราะความโง่ 
หลงงมงายไปกบัยาเสพตดิ

editor59lokwannee@gmail.com
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“นิวเจนแอร์เวย์ส”
ใช้โคราชเป็นฮับ

LokWanNee

ใหญก่วา่ปลดลอ็ก

เศรษฐกิจ 4

เรื่องปลดล็อกไม่ปลดล็อกให้
พรรคกำรเมอืงท�ำกจิกรรมกลบั
มำเป็นประเด็นร ้อนอีกครั้ง 
เพรำะใกล้ถึงเดดไลน์ที่พรรค 
กำรเมืองต้องส่งข้อมูลล่ำสุด
ของจ�ำนวนสมำชิกพรรคที่ถูก
ต้องให้นำยทะเบียนพรรคกำร 
เมอืง แต่จนถงึขณะนีก้ไ็ม่มสีญั 
ญำณใดๆว่ำจะปลดล็อกกำร 
เมืองเมื่อไหร่ ผบ.ทบ.ระบุชัด 
เจนกำรปลดล็อกกำรเมืองต้อง
พิจำรณำอย ่ำงรอบด ้ำนทุก

ประเด็น เรื่องกฎหมำย สถำน 
กำรณ์และควำมเคลื่อนไหว
ต่ำงๆ อย่ำงกรณีอำวุธสงครำม
ที่ฉะเชิงเทรำจึงอำจถูกแย่งซีน 
ดึงควำมสนใจจำกประเด็นทำง 
กำรเมอืง เพือ่จะเลือ่นกำรเลอืก
ตั้งออกไปจำกโรดแม็พเดิมที่ 
ก�ำหนดไว้ปลำยปี 2561 ขยบัไป
เป็นอย่ำงเร็วท่ีสุดต้นปี 2562 
หรืออำจจะยืดเย้ือยำวนำนไป
อีกนำนแค่ไหนนั้น ไม่มีใครรู้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ที่คาดว่าจะเลือกตั้งภายในพฤศจิกายนปีหน้า 
น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแล้ว

ต้องขยับเวลาเลือกตั้งไปเร็วสุดเป็นต้นปี 2562

ใหญก่วา่ปลดลอ็ก
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ประชุมแก้ข้อบังคับพรรค จัดท�า
ค�าประกาศอดุมการณ์พรรค เลอืก
ตั้งกรรมการบริหารพรรคและด�า 
เนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
สาขาพรรคและผู้แทนพรรคประ 
จ�าทุกจังหวัด รวมท้ังด�าเนินการ
ช�าระค่าสมาชิกพรรค 
 “แม้ พ.ร.ป.จะผ่อนปรนให้
พรรคการเมืองขอขยายเวลาการ
เนินการในกรณีต่างๆได้ แต่ก็จะ
มปัีญหาว่าจะขยายไปเท่าไร ขยาย
แล้วจะกระทบกรอบเวลาหาผู ้
สมคัรของพรรคทนัหรอืไม่ และจะ
กระทบกับช่วงเวลาเลือกตั้งด้วย
หรือไม่ถ้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)ยื้อปลดล็อกไป
จนถึง 5 มกราคมปีหน้าแล้ว 
ยังไม่มีค�าสั่งยกเลิกก็จะส่งผล 
กระทบเป็นลูกคล่ืนกบักรอบเวลาที่
บั ง คับพรรคการเมืองไว ้ตาม 
พ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่อาจด�า 
เนินการไม่ทันจนอาจกระทบต่อ

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

สถานะของพรรคการเมืองท่ีอาจ 
สิ้นสภาพความเป็นพรรคได้ที่ 
คาดกันไว้ว่าจะเลือกตั้งภายใน 
เดอืนพฤศจกิายนปีหน้า น่าจะเป็น
เรือ่งทีเ่ป็นไปได้ยากแล้ว และอาจ 
ส่งผลให้ต้องขยับเวลาเลือกตั้ง 
ไปเรว็สดุเป็นต้นปี 2562 ค่อนข้าง
แน่นอน”
 ควำมนีน้บัว่ำน่ำสนใจเพรำะ
ไม่ใช่ควำมเหน็ของนกักำรเมอืง 
ที่มักถูกมองว่ำออกมำพูดเพื่อ 
ตรีวนหรอืดสิเครดติรฐับำลทหำร 
คสช. กระสนัเลอืกตัง้
 ทั้งนี้สิ่งที่นายสุริยะใสกล่าว 
มาน้ันมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้าง
มากเมือ่ พล.อ.เฉลมิชยั สทิธสิำท 
ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)  
ในฐานะเลขาธิการคสช.ระบุชุด
เจนว่าการจะปลดล็อกทางการ
เมืองหรือจะพิจารณาอย่างรอบ
ด้านในทุกประเด็นไม่ใช่เฉพาะ
การตรวจพบอาวุธสงครามที่จัง 

หวัดฉะเชิงเทราเพียงอย่างเดียว 
แต่ยงัมเีรือ่งกฎหมาย สถานการณ์ 
และความเคลื่อนไหวต่างๆ ข้อ
สรุปโดยรวมเห็นว่าช่วงนี้ยังไม่
เหมาะที่จะให้มีการเคลื่อนไหว
ทางการเมือง  เพราะอาจจะเกิด
ปัญหาอื่นๆตามมาได้
 “คสช.ประเมินสถานการณ์
และรายงานให้นายกรัฐมนตรี
ทราบทกุสปัดาห์ ซึง่ทีป่ระชมุคสช.
จะเป็นผูต้ดัสนิใจว่าจะปลดล็อกให้
ท�ากิจกรรมทางการเมืองได้เมื่อ
ไหร่ ถ้าพร้อมเราก็ด�าเนินการ
ทันที แต่ถ้าติดขัดในแง่กฎหมาย 
และมผีลกระทบต่อพรรคการเมอืง
กจ็ะออกมาตรการผ่อนปรนให้เชือ่
ว่าไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้น”
 ชัดเจนไม่ต้องตคีวามอะไรเพิม่
เติมคือยังไม่ปลดล็อกให้พรรค 
การเมืองท�ากิจกรรม ส่วนข้อก�า
หนดของพ.ร.ป.พรรคการเมือง 
จะออกมาตรการผ่อนปรนให้ ซึ่ง
ทางออกมีสองทางคือไม่แก้กฎ 
หมายกนัในสภา กใ็ช้อ�านาจพเิศษ
สั่งงดเว้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อพรรคการเมืองซึ่งจะรุกลาม
เป็นเรื่องใหญ่
 แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจที่สุด
ตอนนี้จึงไม่ใช่เรื่องปลดล็อกการ 
เมืองเมื่อไหร่
 แต่เป็นเรื่องกำรเลือกต้ัง 
ที่ยังยึดตำมโรดแม็พเดิมคือ
ปลำยปีหน้ำหรือไม่ หรือว่ำจะ
เลื่อนออกไปอย่ำงที่นำยสุริยะ
ใสวิเครำะห์เอำไว้
 อนจิจัง ทกุขงั อนตัตำควำม
แน่นอน คือควำมไม่แน่นอน
จริงๆ

ไม่ปลดล็อกให้พรรคการเมืองท�า
กิจกรรมเพื่อด�าเนินการตามข้อ
ก�าหนดของพระราชบัญญัติประ 
กอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)พรรค 
การเมืองภายในวันที่ 5 มกราคม 
2561 มีแนวโน้มว่าจะไม่มีการ
เลือกตั้งเกิดขึ้นตามโรดแม็พช่วง
ปลายปีหน้า
 นี่ไม่ใช่ความเห็นของฝ่ายการ 
เมอืงแต่ความเหน็ของ นำยสรุยิะ
ใส กตะศลิำ รองคณบดวีทิยาลยั
นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย
รังสิต และผู้อ�านวยการสถาบัน
ปฏริปูประเทศไทย อดตีผูป้ระสาน
งานกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย
 เหตผุลสนบัสนนุแนวคดินีค้อื
 พ.ร.ป.พรรคการเมอืงประกาศ
ใช้มาตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2560 
มาตรา 141 มีข้อก�าหนดให้พรรค 
การเมืองต้องด�าเนินการต่างๆ 
เช่น ภายใน 90 วัน หรือไม่เกิน  
5 มกราคมปีหน้า พรรคการเมือง
ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิก
พรรคให้นายทะเบียนพรรคการ 
เมืองทราบ
 ภายใน 180 วัน หรือภายใน
วันที่ 4 เมษายนปีหน้าพรรคการ 
เมืองต้องหาสมาชิกให้ได้อย่าง
น้อย 500 คน ต้องจัดให้มีทุน
ประเดิมพรรค 1 ล้านบาท จัด
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ค�ำสอนพ่อ

ทรรศนะ

ใช้ควำมเพียรในกำรประกอบอำชพี 
ในกำรด�ำรงชีวิต เพ่ือเป็นคุณเป็น
ประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อครอบครัว 
ต่อวงศ์ตระกูล ต่อประเทศ ไม่ใช่
ประพฤติตัวให้ตัวเองเสื่อมเสีย  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

วนัที ่5 ธนัวาคมปีนีถื้อเป็น “วนัพ่อแห่งชำต”ิ 
ต่างจากปีที่ผ่านมาครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่
มีการจัดงานวันพ่อ เรามีพ่ออยู่แล้วก็จัดวันพ่อ 
เพื่อให้พ่อสบายใจ ให้พ่อมีความสุข แม้ไม่มี 
“พ่อหลวง” แล้วก็ตาม  ก็ต้องจัดกิจกรรมวัน
พ่อที่ก่อคุณเกิดประโยชน์ ไม่ก่อทุกข์ก่อโทษ 
เพ่ือร�าลึก “ค�ำสอนของพ่อ” ให้ประพฤติดี 
กระท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน  
 ถ้ามีกิจกรรมเช่นนี้ได้ก็จะกระตุ้นให้นึกถึง
พระราชด�ารัสหรือค�าสอนของในหลวงรัชกาล 
ท่ี 9 เช่น เรื่องความเพียรอย่างพระมหาชนก 
ท�าความเพยีรให้เป็นกศุล รกัษากศุลใหม่ท�าให้
การท�างามดยีิง่ขึน้ อย่างเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง 
เรื่องน�้าคือชีวิต โดยเฉพาะเร่ืองความเพียง 
พระองค์ได้ฟังพระธรรมเทศนาของ สมเด็จ
พระมหำวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสำโร มหำเถร) 
วัดราชผาติการาม แล้วประทับใจพระธรรม
เทศนาความเพียรของพระมหาชนกเป็นอย่าง
ยิ่ง จึงพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นหนังสือ 
เพื่อให้ตระหนักถึงเรื่องความเพียร 
 เพราะฉะนั้นพวกเราจึงต้องใช้เพียรในการ
ประกอบอาชีพ ในการด�ารงชีวิต เพื่อเป็นคุณ
เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อครอบครัว ต่อวงศ์
ตระกูล ต่อประเทศ ไม่ใช่ประพฤติตัวให้ตัวเอง
เสือ่มเสยี วงศ์ตระกลูเสือ่มเสยี ใครตดิเหล้ากต้็อง
พยายามเลกิ ไม่ตดิเทีย่ว ตดิกนิ ตดิพนนั คอืการ
ถอนตวัเองออกจากความชัว่ร้ายต่างๆ 
 ยาเสพตดิทีเ่ป็นพษิเป็นภยั คนไทยมากมาย 

ที่เป็นขี้ข้าเป็นลูกค้าถาวร เอาเงินจากประเทศ 
ไทยไปให้ปลกูให้ผลติเสพตดิทีพ่ม่า ท�าไมเด๋ียว 
นีย้าบ้าจงึเกดิขึน้มากมาย จบัแต่ละครัง้เป็นแสน 
เป็นล้านเมด็ จบัทัง้คนค้าคนขายไม่รูจ้กัหมดสิน้ 
 อย่างข่าวจับผู้หญิงพม่าที่มีบัญชีโอนเงิน
กลบัไปถงึ 5,000 ล้านบาท หมืน่ล้านบาท อย่าง
นีจ้ะท�าให้ประเทศไทยมีอนาคตได้อย่างไร ถ้า
เรายงัปล่อยให้ยาเสพตดิระบาดเช่นนี ้ ในหลวง
ทรงพยายามให้คนไทยหลุดพ้นความยากจน 
หลุดพ้นความขัดสน จึงมีโครงการพระราชด�าริ
เยอะแยะ แต่เรากลับท�าตัวจนอยู่อย่างนี้ จน
เพราะความโง่  หลงติดยาที่มันไม่ได้สร้าง 
สรรค์พัฒนาชีวิตเลย
  จึงอยากฝากคนไทยที่รักในหลวงรัชกาล 
ที่ 9 เลกิท�าตวังีเ่ง่า  เลกิเป็นทาสเหล้า ทาสยา 
เสพติด ย่ิงนึกถึงเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ที่ทรง
ประกาศเลิกทาส ทั้งสองพระองค์ต่างมีคุณูป 
การต่อประเทศมหาศาล  
 ดงันัน้ พวกเรำอย่ำเกดิมำแล้วก่อทกุข์ก่อ
โทษ เป็นทำสยำเสพตดิ เป็นทำสน�ำ้เมำ จน
เกดิโทษเกดิภยัมำกมำย แม้กระทัง่หมอยังข้ี
เมำขบัรถชนคนตำย หวัหมอกลำยเป็นหวัหมู 
เพรำะเป็นเหยื่อน�้ำเมำ คนผลิตน�้ำเมำ 
คงว่ำไอ้นี่ไม่ใช่หมอ แต่เป็นหมูหมูในอวย 
ต้องซื้อเหล้ำของเขำกิน ก็ขอให้พวกเรำ
ช่วยกันใช้ควำมเพียรเพื่อหลุดพ้นจำกภัย
อันตรำยทั้งปวง
 	 เจริญพร

กฎหมำยฮำเฮ?

เว็บไซต์ iLaw รายงานให้เห็นลักษณะ
การท�างานของคสช.นั้น “สุกเอำเผำ
กิน” อย่างไร จนประกาศหรือค�าสั่ง 
ของคสช. กลายเป็น “กฎหมำยฮำเฮ” 
จนหลายคนอุทานว่า “แบบนี้ก็มีด้วย
เหรอนี่!...” 
 นบัตัง้แต่คสช.ยดึอ�านาจการปกครอง 
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึง
ปลายปี 2560 คสช.ใช้อ�านาจพิเศษของ
ตัวเอง ทั้งในฐานผู้มีอ�านาจสงูสดุและใช้
อ�านาจตาม “มาตรา 44” ออกประกาศ
และค�าสั่ง โดยตรงอย่างน้อย 500 ฉบับ
ครอบคลุมไปแทบจะทุกเรื่องแล้ว 
  ด้วยความรวดเร็วในการออก ปริ 
มาณทีม่หาศาล และกระบวนการจัดท�า
ไม่มส่ีวนร่วมจากใคร ท�าให้ประกาศและ
ค�าสั่งหลายฉบับออกมาโดยที่คนส่วน
ใหญ่ไม่ทราบ หรอืไม่สนใจจะเรยีนรู ้ แต่ 
หากมีโอกาสได้หยิบประกาศและค�าสั่ง 
บางฉบับมาวิเคราะห์กันละเอียดๆ อาจ 
จะพบเรื่องราวน่าประหลาดใจได้ว่า มี
ประกาศและค�าส่ังจ�านวนมากที่ไม่น่า 
เชื่อว่าจะเป็นกฎหมายได้ (อ่านรายละ 
เอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ iLaw.or.th) คือ
  ค�ำสั่ง คสช.4/2557 ประกำศ
เคอร์ฟิวแล้ว แต่รถขนเงินยงัให้วิง่ได้
 ประกำศ คสช.ที ่46/2557 ห้ำม
ทวงหนีช้ำวนำอย่ำงไม่เป็นธรรม แต่
ไม่ห้ำมทวงชำวสวน ชำวไร่ 
 ประกาศคสช.74/2557 ให้การ
ประชุมออนไลน์มีผลทางกฎหมายและ
ได้เบี้ยประชุมด้วย
 ประกาศ คสช.81/2557 ค่าครองชีพ
สูง ขอเพิ่มเงินค่าครองชีพให้กับอดีต
ทหาร
 ประกำศ คสช.83/2557 ให้
ทหำรยึดตู้ม้ำ ตู้เกม เพื่อท�ำลำย ยึด
ไว้ก่อนดูใบอนุญำตทีหลัง
 ค�ำสั่งหัวหน้ำ คสช.60/2559 
ภำยในมีนำคมปี 2560 ถ้ำเจ้ำของ
ไม่น�ำช้ำงไปตรวจ DNA ให้ช้ำงตก
เป็นของแผ่นดิน!
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ไฟฟ้าพลังงานลม37,000ล้าน

นายณพ ณรงค์เดช รองประธาน
คณะกรรมการ บริษัท วินด์ เอน
เนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ�ากัดในเครือ 
KPN Group กล่าวว่า ธุรกิจโรง
ไฟฟ้าในประเทศไทยถือว่าน่าสน 
ใจ เพราะยงัมคีวามต้องการไฟฟ้า
อีกจ�านวนมาก รวมทั้งภาครัฐส่ง
เสรมิให้ใช้พลังงานเชือ้เพลงิทีห่ลาก
หลาย ท�าให้ได้รบัสนิเชือ่จากธนา 
คารไทยพาณชิย์กว่า  37,000 ล้าน
บาท เพ่ือลงทุนและพัฒนาโครง 
การโรงไฟฟ้าพลงังานลม 5 โครง 
การมีก�าลังการผลิตรวมทั้งส้ิน 
450 เมกะวัตต์ โดยโครงการมีก�า 
หนดแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 
2562 ซึง่ปัจจบุนัมโีรงไฟฟ้าขนาด
ก�าลังการผลิตรวม 270 เมกะวัตต์  
 ส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลัง 

คลื่นธุรกิจ

สุดยอดโอท็อปทั่วไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประ 
เทศไทย (ธพว.หรือ SME De 
velopment Bank) จัดงาน
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมครั้ง
สุดท้ายภายใต้ชื่อ “สุดยอด 
SMEsส่งสุข ส่งท้าย ส่งความ
ประทับใจตลาดคลองผดุงกรุง 
เกษม 2560” ระหว่างวันที่ 
12-27 ธนัวาคม โปรโมชัน่นาที
ทองนาทีรวบรวมสินค้าดีจากผู้
ผลิตตัวจริงกว่า 400 รายท่ัว
ประเทศ โดยสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 
12-18 ธนัวาคม “SMEs สนิค้า
ดี 4.0 ท่องเที่ยวชุมชน” รวบ 
รวมสินค้ามาตรฐานเยี่ยม มีน
วัตกรรมจากเอสเอ็มอี โอท็อป
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องการท่อง
เทีย่วชมุชน และสปัดาห์ที ่2 ตัง้ 
แต่วนัที ่19-27 ธันวาคม “ของดี
ของดังของขวัญปีใหม่” คัดสรร
สินค้าคุณภาพดีเหมาะซื้อหา
เป็นของขวญัในเทศกาลส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ม่ันใจเงิน
สะพัดกว่า 50 ล้านบาท  

กองทรัสต์ CPNREIT
บรษิทั ซพีเีอน็ รที แมเนจเมนท์ 
จ�ากดั ผู้จดัการกองทรสัต์  แปลง
สภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล 
โกรท (กองทุนรวม CPNRF) 
เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท (กองทรัสต์ 
CPNREIT) และเข้าลงทุนเพิ่ม
เติมในโครงการเซ็นทรัลเฟส 
ติวัล พัทยา บีชและโรงแรม 
ฮิลตัน พัทยา เป็นที่เรียบร้อย 
พร้อมน�ากองทรสัต์ CPNREIT 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และท�าการซื้อขาย
หน่วยทรัสต์เป็นวันแรก 14 
ธันวาคม  

งานลม 5 โครงการตั้งอยู่ที่นคร 
ราชสมีาและชยัภมู ิใช้กงัหนัลมทัง้
ของ Vestas และ General 
Electric (“GE”) โดย Vestas จะ
ติดตั้งกังหันรุ่น V136-3.0 MW 
จ�านวน 60 ตัว มีความสูงถึง 157 
เมตร ถือเป็นกังหันที่สูงที่สุดและ
เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย- 
แปซิฟิกท่ีมีการใช้กังหันรุ ่นดัง
กล่าว ส่วน GE จะติดตั้งกังหัน 
รุ่น GE3.43-137 เป็นเทคโนโลยี
แบบไฮบริดระหว่าง Steel และ 
Concrete จ�านวน 90 ตัว นอก 
จากนี้ GE ยังก ่อสร้างสถานี 
ไฟฟ้าใหม่จ�านวน 6 สถานสี�าหรบั
โครงการอีกด้วย
 นางเอม็มา คอลลนิส์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า โรงไฟ 

“วินด์ เอนเนอร์ยี่” เดินหน้ำไฟฟ้ำพลังงำนลม 5 โครงกำรหลังได้
สินเชื่อจำกธนำคำรไทยพำณิชย์กว่ำ 37,000 ล้ำนบำท คำด 
แล้วเสร็จไตรมำสแรกปี 2562 ใช้เทคโนโลยเีช่นเดยีวกบัยโุรป

ฟ้าพลังลมของบริษัทถือเป็นเทค 
โนโลยรีุน่ล่าสุดทีน่�ามาใช้เป็นครัง้
แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ มศีกัยภาพเทยีบเท่าโครง 
การโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทวีป
ยุโรปที่มีก�าลังลมที่แรงกว่า”
 นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัด 
การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด 
Multi-Corporate Segment และ
ผู้บริหารสูงสุด Corporate Seg 
ment ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าว
ว่า ธุรกิจพลังงานทดแทนมีทิศ 
ทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ การ
สนบัสนนุทางการเงนิให้บรษิทั วนิด์ 
เอนเนอร์ยีฯ่ ครัง้นีถ้อืว่ามากทีส่ดุ 
ของธนาคารไทย หลังจากที่ธนา 
คารเคยให้การสนับสนุนทางการ
เงนิแก่โครงการโรงไฟฟ้าของบรษิทั 
ก่อนหน้านี้คือ โครงการ เฟิร์ส 
โคราช วินด์ โครงการ เค.อาร์.ทู. 
และโครงการวะตะแบก

นายเจริญพงษ์ ศรประสิทธิ์ ประ 
ธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท นิว
เจน แอร์เวย์ส จ�ากัด เปิดเผยว่า  
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมได้ท�าการเปิด
เที่ยวบินไป-กลับนครราชสีมา-
เชยีงใหม่และไป-กลบันครราชสมีา- 
ภเูกต็ โดยเทีย่วบนินครราชสมีา-
เชียงใหม่จะท�าการบินในเวลา 
08.00-09.25 น. เที่ยวบินขากลับ 
เชียงใหม่-นครราชสีมาท�าการบิน 
เวลา 10.30-11.55 น. ส่วนเทีย่วบิน 
นครราชสีมา-ภูเก็ต ท�าการบิน 
เวลา 13.00-14.45 น. และเทีย่วบิน 
กลับ ภูเก็ต-นครราชสีมา ท�าการ
บินเวลา 15.45-17.30 น. ซึ่งมีผู้
โดยสารสนใจจองจ�านวนมากกว่า 
1,000 ที่น่ัง เพราะเป็นเส้นทางที่
ช่วยลดเวลาการเดินทางจากเดิมที่
ต้องเดนิทาง โดยไม่ต้องมาขึน้เครือ่ง
บินที่สุวรรณภูมิและดอนเมือง
 ทางสายการบนินวิเจนแอร์เวย์ส

ยังมีแผนจะขยายเส้นทางการบิน
เพิม่ในอนาคตในเส้นทางในประเทศ
และต่างประเทศคือเส้นทางนคร 
ราชสมีา-หาดใหญ่ นครราชสมีา-
กระบี ่และนครราชสมีา-กรงุเทพฯ 
(ดอนเมือง) ทั้งยังได้หารือกับท่า
อากาศยานนครราชสีมาในการ
ขยายรันเวย์ให้ยาวขึ้นเพื่อรองรับ
เที่ยวบินต่างประเทศ โดยคาดว่า 
จะขยายเส้นทางการบินนครราช 
สีมา-จีน และนครราชสีมา–เกา 
หลีใต้ (โซล) ซึ่งนิวเจน แอร์เวย์สมี 

ประสบการณ์จากการให้บริการเท่ียว 
บนิไปจนีถงึ 37 เส้นทางและยงัเป็น
สายการบนิทีน่กัท่องเทีย่วจนีโหวต
ให้เป็นทีช่ืน่ชอบอนัดบั 1  ส่วนเส้น
ทาง นครราชสีมา–เกาหลีใต้ เพื่อ
รองรบัชาวนครราชสมีาและจงัหวดั
ใกล้เคยีงทีต้่องการเดนิทางไปท่อง
เที่ยวยังเกาหลีใต้จ�านวนมาก และ
ยังวางแผนใช้สนามบินนครราช 
สีมาเป็น Hub ทางการบินในเขต
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและขยาย
ไปยังพื้นที่อื่นๆในอนาคตอีกด้วย

‘นิวเจนแอร์เวย์ส’ใช้โครำชเป็นฮับ
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ข่าวย่อย

รับล่วงเกินเดก็ 50 คน
นายโจเซฟ เฮย์เดน บอสตัน  
วยั 18 ปีถกูควบคมุตวัเมือ่วันเสาร์
ที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา หลัง 
จากแม่ของเขาพาตวัมาทีส่ถานี
ต�ารวจริเวอร์ไซด์ ภายหลังเขา
บอกกับแม่ว่าล่วงเกินเด็กชาย 
2 คนอายุ 8 ปี และ 4 ปี ขณะ
ทีศ่นูย์พทิกัษ์สทิธิเดก็ระบวุ่าโจ
เซฟล่วงละเมดิทางเพศเด็กมา 
แล้วถงึ 50 คนในเมืองต่างๆที่
เคยอาศัยมา ตั้งแต่เขาอายุได้ 
10 ขวบ 

‘เวเนฯ’เริม่ใช้เงนิดจิติอล
ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร่ 
ของเวเนซุเอลา ประกาศว่า รัฐ 
บาลจะออกเงินดิจิตอล เพื่อต่อ 
สู้กับการถูกปิดกั้นทางการเงิน
จากรัฐบาลสหรัฐ เงินสกุลใหม่
จะมชีือ่ว่า เปโตร และได้รบัการ
สนับสนุนจากองค์การกลุ ่ม 
ประเทศผู้ส่งออกน�้ามัน หรือ
โอเปก ผู้น�าเวเนซเุอลาไม่ได้ให้
รายละเอียดว่า เงินดิจิตอลจะมี
มลูค่าเท่าไร มีวธีิการใช้อย่างไร 
และจะเริ่มต้นใช้เมื่อไร

ฮนุ เซน ท�ำบุญประเทศ
นายกรัฐมนตรีฮุน เซน พร้อม
นางบนุ ราน ีภรยิา และบรรดา
เจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูในคณะรฐับาล
กัมพูชา จัดพิธีท�าบุญครั้งยิ่ง
ใหญ่ทีบ่รเิวณหน้าประสาทนคร
วัด ในจงัหวดัเสยีมราฐ ทางตอน
เหนือของประเทศ มีการนมินต์
พระสงฆ์จากทั่วประเทศรวม
มากกว่า 5,000 รูป สวดมนต์
เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและ
ความมั่นคงของบ้านเมือง พิธี
ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางบรร 
ยากาศทางการเมอืงในกมัพูชา 
และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ 
บาลกัมพูชากับชาติตะวันตกที่
ตึงเครียดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ต่างประเทศ

สหรัฐจะรับรองเยรูซาเล็ม 
นายอัยมาน ซาฟาดี รัฐมนตรีต่าง
ประเทศจอร์แดน กล่าวเตือนนาย
เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีต่าง
ประเทศสหรัฐถึงอันตราย หาก
สหรัฐ ประกาศยอมรับให้กรุง
เยรูซาเล็ม เป็นเมืองหลวงของอิส
ลาเอล อย่างเป็นทางการ เนือ่งจาก
จะสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้
กับโลกอาหรับและมุสลิม อย่างไร
ก็ดี นายจาเร็ด คุชเนอร์ ที่ปรึกษา
และลูกเขยของประธานาธิบดี
ทรมัป์ ระบสุหรฐั ยงัไม่ได้ตดัสนิใจ
ว่าจะประกาศรบัรองกรงุเยรูซาเลม็
หรือไม่
 ขณะที่นายอาเหม็ด อาบูล กีต 
เลขาธิการสันนิบาตอาหรับเตือน
ว่า การท่ีประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ของสหรัฐจะรับรองเยรูซา 
เล็มว่าเป็นเมืองหลวงอิสราเอล  
จะเพิ่มกระแสสุดโต่งและความ
รุนแรง อีกทั้งยังไม่เป็นผลดีต่อ
กระบวนการสันติภาพอิสราเอล-
ปาเลสไตน์
 นายอาบูล กีตกล่าวกับผู้สื่อ
ข่าวที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวัน
อาทิตย์ว่า เป็นเรื่องน่าเสียดายที่
บางคนยนืกรานจะเดนิหน้าเร่ืองนี้
โดยไม่สนใจถึงอันตรายที่จะเกิด

ขึ้นกับเสถียรภาพตะวันออกกลาง
และโลกทัง้หมด  สนันบิาตอาหรบั
ก�าลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด 
และก�าลังประสานงานกับองค์การ
ปาเลสไตน์และประเทศอาหรับ
เพื่อหาจุดยืนร่วมกัน หากประธา 
นาธิบดีทรัมป์รับรองให้เยรูซาเล็ม
เป็นเมอืงหลวงของอสิราเอลตามที่
นายเจเรด คุชเนอร์ บุตรเขยและ
ทูตตะวันออกกลางของประธานา 
ธิบดีกล่าวที่เวทีซาบัน ซึ่งเป็นการ
หารือประจ�าปีระหว่างผู ้น�าด้าน
การเมืองและสังคมของสหรัฐและ 
อิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ว่า ประธา 
นาธิบดีใกล้จะตัดสินใจในเร็วๆนี้
 ทรมัป์จะตดัสนิใจว่าจะลงนาม

ในข้อยกเว้นทางกฎหมายชะลอ
แผนการย้ายสถานทูตสหรัฐไปอีก 
6 เดือนหรือไม่ หลังจากท่ีเคยลง
นามมาแล้วครั้งหนึ่ง เป็นการย้าย
จากกรุงเทลอาวีฟทีเ่ป็นเมอืงหลวง
อสิราเอลตามการรบัรองของนานา 
ชาติไปยังนครเยรูซาเล็มที่เป็น
เมืองหลวงตามการยืนยันของอิส 
ราเอล ประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่าน
มาลงนามข้อยกเว้นน้ีมาตั้งแต่ปี 
2538 โดยให้เหตุผลว่ายังไม่ถึง
เวลา นกัการทตูและผู้สงัเกตการณ์
คาดว่า ประธานาธิบดีทรัมป์จะ
ประกาศระหว่างกล่าวสุนทรพจน์
ในวันพธุว่า เขาสนบัสนนุค�ายนืยนั
ของอิสราเอล 

นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด ของ
แคนาดา เดินทางเยือนจีนแล้ว 
โดยมุง่เน้นเจรจาด้านการค้า รวม
ทัง้มกี�าหนดหารอืกบันายกรฐัมน
ตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีน ก่อนเข้า
พบประธานาธบิดสี ีจิน้ผงิในวันนี้ 
(5 ธ.ค. 60) 
 จีนและแคนาดาก�าลังหาทาง
เจรจากรอบความตกลงทางการค้า 
แม้มีรายงานว่า รัฐบาลแคนาดา 
พยายามผลักดันข้อตกลงด้าน 
สิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการ 
แรงงาน และความหลากหลายทาง 

เพศ ขณะที่รัฐบาลจีนพยายาม 
หลีกเลี่ยงประเด็นที่จะกระทบต่อ
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในจีน  
ที่ผ่านมาจีนประกาศตัวว่าเป็น
ประเทศผู้น�าท่ีสนับสนุนเสรีทาง 
การค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตัง้ 
แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป ์
ผู้น�าสหรัฐ ถอนตัวจากการเข้า 
ร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนข้ามแปซิฟิก 
(ทีพีพี) กลุ่มผู้ประกอบการภาค
ธรุกจิจากต่างประเทศ ร้องเรียนมา
ตลอดว่า จนียงัคงปิดตลาดส�าคญั
หลายอย่างจากนักลงทุนต่างชาติ

‘ทรูโด’เยือนจีนแก้ปมกำรค้ำ

อาเหม็ด อาบูล กีต 

จัสติน ทรูโด 
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สังคม

The Dazzling Celebration

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงศึกษา 
ธกิาร และหน่วยงาน NGO มอบห้องคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์การเรยีน
ในโครงการ “ไทยซัมซุงประกันชีวิต เพ่ือน้องได้เรียน ปีที่ 6 ให้กับ
โรงเรียน14 โรงเรียนในจังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม่ 

นธรรศรวงฐ์ เมฆาวรนันท์ และ สิราภรณ์ สงสอน จัดกิจกรรม “ดีดี 
แซ่บนัวออนทัวร์อีสาน” 1 ในกิจกรรมจากแบรนด์ DD Diet & Detox 
ให้ชาวอีสานได้ร่วมสนกุและลุน้รับของรางวัลมากมาย ที ่ตลาดยดีูทาวน์ 
จังหวัดอุดรธานี และตลาดโต้รุ่ง จังหวัดขอนแก่น 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ�ากัด (มหา 
ชน) ร่วมกบัการบนิไทย, ออิอนธน
สินทรัพย์, เอสโซ่, เจเนอรัล คาร์ด 
เซอร์วิสเซส, ธนาคารกสิกรไทย, 
ธนาคารออมสิน, บมจ.ไทยประ 
กันชีวิต, มาสเตอร์การ์ด, ธนาคาร
ซิตีแบงก ์และธนาคารธนชาต  
ร่วมเปิดแคมเปญแห่งความสุข 
ส ่ งท ้ ายป ี  “The Dazz l ing 
Celebration” 
 ภายในงานพบกับไฮไลท์โชว์
สุดตระการตาแนวมิวสิคัล น�า 
แสดงโดยอาเล็ก-ธีรเดช เมธา 
วรายุทธ และ มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน 
กิจกรรมเวิร์คช็อปชวนประดิษฐ์
การ ์ดอวยพรลายเส ้นเก ๋ๆจาก  
สรวิศ ประคอง ศิลป ินอักษร 
วิจิตรร่วมด้วยเซเลบริตี้มากมาย 

ร่วมงาน
 ปกรณ์ พรรธนะแพทย์  
บอสใหญ่แห่ง บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
แคมเปญ “The Dazz l i ng 
Celebration” จัดขึ้นเพื่อเฉลิม
ฉลองเทศกาลแห่งความสุข ดิน
แดนแห่งของขวัญที่คุณจะต้อง
นกึถงึในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อน 
รับปีใหม่ยก Christmas Market 
ในยุโรป จ�าลองกลิ่นอายเมือง 
สทราซบูร์ ประเทศฝรั่งเศสเปิด 
ตัวอาร์ตอินสตอลเลชั่น น�าโดย 
ประติมากรรมซานตาคลอส สูง
กว่า 5 เมตร ที่สร้างสรรค์โดย 
อิลลัสเตรเตอร์ระดับโลก มร.ฮา 
วิเย่ กอนซาเลซ บรูโกส และผอง
เพ่ือนทั้ง เรนเดียร์ กระรอก หมี

ขาวขั้วโลก และอีกมากมายโดย
ตีความคาแรคเตอร์คริสต์มาสสุด
คลาสสิกในรูปแบบใหม่ที่ดูสนุก 
สนานขึ้น น�าไปสู่การจัดแสดงผล
งานสุดพิเศษหน้า “ลานเซ็นทรัล
เวิลด์และศูนย์การค้าในเครือซีพี
เอ็นทั้ง 32 สาขาทั่วประเทศ” ยก
ระดบัให้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อน 
รับปีใหม่ของเซน็ทรัลพฒันากลาย
เป็นอินเตอร์เนช่ันแนลไลฟ์สไตล์
เฟสติวัลอย่างแท้จริง 
 พิเศษตลอดช่วงเทศกาลแห่ง
ความสุข ช็อปในศูนย ์ฯครบ  
1,000 บาท ลุ้นตั๋วเคร่ืองบินชั้น
ธุรกิจไปกลับกรุงเทพ-เวียนนา 
จาก THAI AIRWAYS5 รางวัล
และ iPhone X รุ่นใหม่ล่าสุด
พร้อม.. รับฟรีชุดกระดาษห่อของ

ขวัญดีไซน์พิเศษจากฮาวิเย่ 1 เซ็ต 
เมื่อช็อปครบ 8,000 บาท และ 
3,000 บาทขึ้นไป รับทันที ตุ๊กตา 
หรือ กระเป๋าโน้ตบุ๊คพร้อมสติ๊ก 
เกอร์คาแรคเตอร์น่ารักๆ ณ จุด
แลกของสมนาคุณ..นอกจากนี้
สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล 
เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตร
เครดิตและเดบิต ธนาคารออม 
สนิ, บัตรเครดติซติี,้ บัตรมาสเตอร์
การ์ด, บัตรเครดิตธนาคารกสิกร
ไทย, บัตรเดบิตและเครดิตธน 
ชาติ, บัตรไทยไลฟ์การ์ด, บัตร 
เอสโซ่ สไมล์ส และลูกค้าที่ใช้
รถยนต์อีซูซุ รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 
ตามเงื่อนไข ณ ศูนย ์การค ้า 
เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา 
เซ็นทรัลเฟสติวัล ทั่วประเทศ
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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

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

POIPATE-221117=4*6

รับสมัครคนขับรถ
ประจำ� กรุงเทพฯ-ปอยเปต 

ไม่จำ�กัดเพศ-อ�ยุ 

เงินเดือน 20,000-25,000 บ�ท 

มีที่พักฟรี, ซักรีดให้ฟรี, 

ค่�ล่วงเวล�

และค่�ออกทริปต่�งห�ก

สมัครงานติดต่อ
โทร.092-446-4245

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
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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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4721 (1246) วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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


