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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ภาวะขาลงของ “ทั่นผู้น�ำ” และ “เรือแป๊ะ” 
ไม่ใช่แค่กรณีแหวนเพชรและนาฬิกาหรู “บิ๊กป้อม” 
ยิ่งอันตรายเมื่อสังคม “คนดี” เสื่อมทรุดทางสติปัญญา 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ทวงสัญญา “ทั่นผู้น�ำ” 
มีแต่เพลงซ�้าซาก แต่ท�าไม่ได้สักข้อเดียว 
“นคร มำฉิม” ชี้พรรคการเมืองประกาศจุดยืน 
ปฏิเสธ “นำยกฯคนนอก-เผด็จกำรทุกรูปแบบ”
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับโกหก 
วาทกรรม “ปีหน้ำคนไทยหำยจน” 
“โสภณ พรโชคชัย” ช�าแหละ “โครงกำรอีอีซี” 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

จัดการเรื่องเป็นเท็จ 
พดูปดแล้วจะไม่ท�ำชัว่อย่ำง
อื่นอีกนั้นเป็นไม่มี  

editor59lokwannee@gmail.com
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5...4...3...2...1 แอคชัน่ ได้เวลา
แสดงบทบาทเพื่อยืดเวลาโรด 
แม็พ  การจัดเลือกตั้งที่เริ่มมี 
การเคล่ือนไหวอันส่อแววให้ 
เห็นชดัขึน้เรือ่ยๆว่าต้องการให้
เลื่อนโรดแม็พออกไปจากเดิม 
ที่ก� าหนดไว ้ประมาณเดือน
พฤศจิกายนปีหน้า ยิ่งกฎหมาย
ลูกประกอบรัฐธรรมนูญส�าคัญ 
2 ฉบับสุดท้ายใกล้เสร็จการ
เคลื่อนไหวเพื่อให้ขยายเวลา

เลอืกตัง้ออกไปยิง่ชดัเจนขึน้ ตวั
ละครหน้าใหม่หน้าเก่าเริ่มออก
มาเคลื่อนไหวแสดงตนให้เห็น
มากขึ้นและจะยิ่งมากขึ้นนับ
จากนี้  มากขึ้นทั้งตัวบุคคลที่
เคลื่อนไหวและมากขึ้นท้ังใน 
แง่ของข้อเสนอ แต่ไม่ว่าจะกีต่วั 
ละคร  ก่ีข้อเสนอทุกการเคลือ่น 
ไหวล้วนมเีป้าหมายเดยีวกนัอย่าง
เด่นชดัคอื “ปฏริปูก่อนเลอืกตัง้”

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ยิ่งกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญ
 2 ฉบับสุดท้ายใกล้เสร็จ

การเคลื่อนไหวเพื่อให้ขยายเวลาเลือกตั้งยิ่งชัดเจน
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เลื่อนโรดแม็พออกไปจำก 
เดิมที่ก� ำหนดไว ้ประมำณ
เดือนพฤศจิกำยนปีหน้ำ
 ยิ่งกฎหมำยลูกประกอบ
รัฐธรรมนูญส�ำคัญ 2 ฉบับ
สุดท้ำยใกล้เสร็จกำรเคลื่อน 
ไหวเพื่อให้ขยำยเวลำเลือก 
ตั้งออกไปยิ่งชัดเจนขึ้น
  กฎหมำยลูกประกอบรัฐ 
ธรรมนูญ 2 ฉบับสุดท้ำยท่ี
สภำนิ ติ บั ญญั ติ แห ่ ง ช ำติ 
(สนช.) ก�ำลังพิจำรณำอยู่ใน 
ขั้นตอนของกำรแปรญัตติอยู่ 
ในตอนน้ีคือกฎหมำยเลือก 
ตัง้ส.ส.และกฎหมำยกำรได้มำ
ซึ่งส.ว.
 ตำมไทม์ไลน์สนช.จะพ ิ
จำรณำกฎหมำย 2 ฉบับนี้
วำระที่ 2 และ 3 ในช่วงระ 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รำยงำน)

หว่ำงวันท่ี 21-22 มกรำคม 
2561 ซึ่งก็เหลือเวลำอีกประ 
มำณ 1 เดือนเศษๆ
 หำกไม่มีปัญหำ ไม่ต้องตั้ง
คณะกรรมำธิกำรร ่วมเมื่อ
กฎหมำยผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำก สนช.แล้วและเมื่อทรง
โปรดเกล ้ำฯลงมำตำมขั้น 
ตอน หลังจำกที่ประกำศลง 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ
 เมื่อกฎหมำยมีผลบังคับ 
ใช ้สมบูรณ์จะต้องจัดเลือก 
ต้ังภำยในระยะเวลำ 150 วัน 
หรือ 5 เดือนตำมที่ตำมที่รัฐ 
ธรรมนญูก�ำหนดไว้ จะบดิพร้ิว
ไปจำกนี้ไม่ได้
 ถ้ำจะเปลี่ยนแปลงเงื่อน
เวลำจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
มำตรำ 268

 อย่ำงไรก็ตำมขณะนี้เริ่ม 
มีกำรเคลื่อนไหวให้แก้ไขกฎ 
หมำยลูกที่ผ ่ำนควำมเห็น 
ชอบจำก สนช.และมีผลบัง 
คับใช้ไปแล้วอย่ำงกฎหมำย
พรรคกำรเมือง
 เป็นกำรยื่นเรื่องให้แก้ไข
โดย นายไพบลูย์ นติิตะวนั  
และ  นายสุเทพ  เทือกสุ 
บรรณ และดเูหมอืนว่ำ สนช.
มท่ีำทจีะรบัข้อเสนอมำพจิำรณำ
 หำกมีกำรแก ้กฎหมำย
พรรคกำรเมืองกันในสภำแม ้
กฎหมำยเลือกต้ังส.ส.และ 
กำรได้มำซึ่งส.ว.จะมีผลบัง 
คับใช้แล้ว ก็ยังนับถอยหลัง 
150 วันสู ่กำรเลือกตั้งไม่ได้ 
เพรำะต้องรอแก้กฎหมำย 
พรรคกำรเมืองให้เสร็จเรียบ 
ร้อยก่อน
 นอกจำกข ้อเสนอแก้ไข
กฎหมำยพรรคกำรเมืองแล้ว 
เริ่มมีกำรขยับเคลื่ อนไหว 
เสนอให้แก้ไขรฐัธรรมนญูบำง
มำตรำอีกด้วย
  เชือ่ว่าความเคลือ่นไหวเพือ่
ให้การแก้ไขกฎหมายเป็นเงือ่น 
ไขขยายเวลาเลือกตั้งออกไป 
น่าจะชัดเจนมากขึ้นนับจากนี้
  ตัวละครทั้งหน้าใหม่
หน้าเก่าจะค่อยๆโผล่มาให้
เห็นทีละตัว  และจะมีข้อ 
เสนอแปลกๆใหม่ๆ  ให ้
เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ  อย่าง
แน่นอน

การเมืองช่วงน้ีมีการเคลื่อน 
ไหวที่น่าสนใจ
 น่ำสนใจทั้งเรื่องควำมม่ัน 
คงของรัฐบำลทหำรคสช.ที่
ก�ำลังถูกเขย ่ำและขยำยผล 
จำกปมร้อนแหวนเพชร นำ 
ฬิกำหรู ของ “บิ๊กป ้อม” 
พล.อ.ประวติร  วงษ์สวุรรณ
รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐ 
มนตรีว ่ำกำรกระทรวงกลำ 
โหม ที่ใครก็รู ้ว่ำเป็นพี่ใหญ ่
ของ 3 ป. เป็นหนึง่ในรำกฐำน
สร้ำงควำมมั่นคงให้กับรัฐ 
บำลทหำรคสช.
 เมื่อรำกหน่ึงถูกเขย ่ำที่
เหลือก็ย่อมสั่นไหวโอนเอน 
ไปด้วยเป็นธรรมดำ ส่วนจะ 
ถึงพังครืนหรือไม่ยังก�้ำกึ่งมี 
ทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้
 แต่ที่แน่ๆหนึ่งในฐาน 
รากส�าคญัของรฐับาลทหาร 
คสช.ไม่แข็งแกร่งมั่นคง
เหมือนเดิมอีกแล้ว
  อีก เรื่ อ งที่ น ่ ำสนใจคื อ 
กำรจัดเลือกตั้งที่ เริ่มมีกำร
เคลื่อนไหวอันส่อแววให้เห็น 
ชัดขึ้นเรื่อยๆว่ำต้องกำรให้

ถึงเวลาแสดง
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

จัดการเรื่องเป็นเท็จ

ทรรศนะ

ประเทศใดมีแต่เรื่องโกหกมดเท็จ 
ท�ากิจกรรมอะไรก็เป็นเท็จ  ไม่ตรง
กับความเป็นจริง  บ้านเมืองนั้นก็ 
จะเต็มไปด้วยความเท็จกับความ 
ชั่วที่เบ่งบาน

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เรือ่งไสยศำสตร์อย่ำงข่ำวฤษปีลกุเสกเคร่ืองรำง 
ของขลงัแล้วมกีำรไปจ้ำงโคโยตีนุ้ง่น้อยห่มน้อย
มำเต้นช่วยปลุกเสกเพื่อควำมขลัง อย่ำงนี้หมด
ควำมขลังมำกกว่ำ เพรำะไปเต้นไปร้องกับกำร
ต้องท�ำสมำธิเพื่อสวด เพื่อปลุกเสกต้องกำร
ควำมสงบมำก มันตรงข้ำมกับเครื่องดีดสีตีเป่ำ 
อย่ำว่ำแต่เต้นเลย
 จึงวิพำกษ์วิจำรณ์กันมำกว่ำสังคมไทยมัน
เสื่อม มันมำถึงจุดที่หลงงมงำยกับไสยศำสตร์
หนกัขนำดนีไ้ด้ยงัไง ไปหำอะไรมำเสรมิมำเตมิ
กันมำกเกินไป ต้องกำรให้มสีสีนัเพือ่ควำมขลงั 
แม้แต่คนที่เป็นใหญ่เป็นโตยังอยำกสวยอยำก
งำม อยำกโอ้อวด อยำกมั่งมี อวดรวยอะไรท�ำ 
นองนี ้ท�ำให้เกดิควำมยุง่ยำก บำงคนต้องชีแ้จง
เพรำะผิดกฎหมำยบ้ำนเมือง  
 เรื่องสร้ำงปัญหำต่ำงๆอะไรนี้ก็เพรำะส่วน
เกิน แต่งเนือ้แต่งตวักต้็องรำคำแพง ไสยศำสตร์ 
ยงับ้ำก็เพรำะส่วนเกนิ มทีีไ่หนปลกุเสกไสยศำสตร์ 
เอำโคโยตี้มำเต้น ไม่เคยมีมำก่อน ใครท�ำอะไร
ที่มันเกินไป มันก็ยุ่งยำก  
 ไสยศำสตร์แบบนี้เป็นไสยศำสตร์แบบเท็จ  
เหมือนเรื่องโกหกมดเท็จ ซึ่งมีแต่ท�ำให้สังคม
และชำติบ้ำนเมืองบอบช�้ำ เพรำะเต็มไปด้วย
พวกหำกินแบบเท็จ หลอกลวงปลอมๆ มำก 
มำยจนน่ำอนำถ ถูกต้มตุ ๋นจนเปื่อย วัดวำ
อำรำมยังโดนสกรัม ถูกต้มถูกตุ๋นไปด้วย  
  เพราะฉะนัน้เรือ่งเท็จ เอกสารเท็จ ให้การ 
เท็จ เล่นกฬีากย็งัมเีทจ็มรีบัจ้างล็อกผลการ 

แข่งขัน  อย่างนี้ก็เป็นเท็จ  หากบ้านเมือง
ปล่อยให้ความเท็จระบาด ไม่จดัการ กเ็หมอืน
อย่างทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า  บุคคลใดกล่าว
ค�าเป็นเทจ็ คอืพดูปดแล้วจะไม่ท�าชัว่อย่าง
อื่นอีกนั้นเป็นไม่มี  
 ประเทศใดมีแต่เรื่องโกหกมดเท็จ ท�ำกิจ 
กรรมอะไรก็เป็นเท็จ ไม่ตรงกับควำมเป็นจริง  
บ้ำนเมอืงนัน้กจ็ะเตม็ไปด้วยควำมเทจ็กบัควำม
ชั่วที่เบ่งบำน จะมีควำมชั่วอื่นๆเกิดตำมมำอีก
มำกมำย เหมือนคดีควำมที่เอำควำมเท็จมำ
ฟ้องร้องอะไรท�ำนองนี้ 
 ดังนั้นกรณีไสยศำสตร์ที่มีกำรปลุกเสก 
แล้วเอำโคโยตี้มำเต้น ก็เป็นไสยศำสตร์แบบ
เท็จ ไม่ใช่ไสยศำสตร์แบบจริง ไสยศำสตร์จริง 
ต้องนิ่ง ต้องสงบ ต้องมีบรรยำกำศที่ท�ำให้ขลัง 
ให้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่บรรยำกำศครึกครื้นรื่นเริง  
  เรือ่งโกหกมดเท็จ ขนาดเป็นใหญ่เป็นโต 
ยังเสียผู้เสียคน  เพราะส่วนเกิน  ไม่แจ้ง 
ทรัพย์สินหรือแจ้งเท็จ  ท�าให้ถูกสอบสวน
ว่าอะไรจรงิ อะไรเทจ็ ผูม้อี�านาจในบ้านเมอืง 
ก็ต้องช่วยกันจัดการ จะลองใช้มาตรา 44 
จัดการให้มันจริงจังก็ต้องท�า  ไม่ใช่ปล่อย
ให้บ้านเมืองแย่ลงเสื่อมลงทุกวัน  บ้าน
เมืองเต็มไปด้วยการโกหกมดเท็จ  ไม่มี
ความจริงก็มีแต่เสียหาย  ก็หวังว่าจะมี
อัศวินม้าขาวมาก�าราบปราบปรามเรื่อง
เท็จๆ ให้ราบคาบได้
 เจริญพร

เรื่องนำฬิกำหรูของ “บิ๊กป้อม” ไม่จบ
ง่ำยๆเมื่อนักสืบโซเชียลเพจเฟซบุ ๊ก 
CSI LA โพสส์รูป “บิ๊กป้อม” ใส่
นำฬิกำ Richard Mille รุ่น RM30 
มูลค่ำ 4 ล้ำนบำทอีกเรือน ใส่ไป
จันทบรีุ เมือ่วันที ่11 กนัยำยน 2560 ที ่
ไปเป็นประธำนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ำรอย
ต่อ 5 จังหวัดที่จันทบุรี ซึ่งไม่มีรำยกำร
ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช.ทั้ง 4 ครั้ง
 เรื่องนี้ยิ่งท�ำให้ “ทั่นผู้น�า” ถูก
จบัตำเรือ่งธรรมำภบิำลและควำมโปร่ง 
ใสของรัฐบำลทหำรมำกยิ่งขึ้น หลัง 
จำกเรื่องข้อครหำต่ำงๆในกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงของกองทัพและพฤติกรรมฉำว
ของ “คนใกล้ชิด” ก็เงียบหำยไป 
อย่ำงแฮปปี้เอนดิ้ง ขณะที่ “ทั่นผู้น�า” 
กป่็ำวประกำศวำทกรรม “ปราบโกง” 
อย่ำงขึงขัง  
 หลำยเรื่องแยกกันไม่ออกระหว่ำง
กำรทุจริตคอร์รัปชันกับเรื่องธรรมำภิ
บำลและควำมโปร่งใส อย่ำงมติครม. 
ให้ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ 
เงินได้ที่บริษัทหรือห้ำงหุ ้นส่วนนิต ิ
บุคคลจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือสนับสนุน
หรือด�ำเนินกำรภำยใต้ “โครงการ
สานพลังประชารัฐ” คือมีสิทธิลด
หย่อนภำษี 5% 
	 ที่น่าสนใจทั้ง	12	บริษัทที่ล้วนเป็น
บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่	 ซึ่งใกล้ชิด 
กับกองทัพและชนช้ันสูง	 จึงไม่แปลก 
ที่กว่า	 3	 ปีภายใต้รัฐบาลทหาร	 กลุ่ม
ทุนเหล่านี้จึงมั่นคงและมั่งคั่ง	 โดย
เฉพาะ	 2	 กลุ่มใหญ่ท่ียึดครองตลาด
สินค้าการเกษตรและค้าปลีกกับกลุ่ม
น�้าเมาซึ่งก�าลังแตกแขนงธุรกิจไป 
ยังสาขาต่างๆ		
  สังคมคนดียุค  4.0  จึงเป็นยุค
ทองของกลุ ่มทุน  ชนช้ันสูงและ
ขุนศึกอย่างแท้จริง!

สังคมคนดียุค 4.0!

ภาพ	:	ข่าวสดออนไลน์
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เศรษฐกิจ

ธอส.ประมลู NPAดอกเบีย้0%

นำยฉัตรชัย ศิริไล กรรมกำรผู้
จัดกำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
(ธอส.) เปิดเผยว่ำ ทรัพย์สินรอ
กำรขำย(NPA) ของ ธอส.เป็นท่ี 
อยูอ่ำศยัท่ีได้รับควำมนิยม สะท้อน
ได้จำก 3 ไตรมำสที่ผ่ำนมำสำ 
มำรถจ�ำหน่ำยทรัพย์ได้จ�ำนวน 
4,836 รำยกำร มูลค่ำ 2,830.12 
ล้ำนบำท เนื่องจำกรำคำของ
ทรัพย์ NPA ถูกกว่ำบ้ำนใหม่ใน
บริเวณใกล้เคียง รวมถึงธนำคำร
ยังจัดท�ำแคมเปญพิเศษสินเชื่อ
บ้ำนมือสองดอกเบี้ย 0% นำนถึง 
48 เดือน และผ่อนช�ำระได้นำน
สูงสุดถึง 40 ปี ธนำคำรจึงจัด 
งำนส่งท้ำยปีเพื่อสร้ำงโอกำสให้
คนไทยมีบ้ำน ประมูลทรัพย์สิน
ธนำคำรครั้งที่ 4/2560 วันเสำร์ที่ 
16 ธันวำคม ที่ส�ำนักงำนใหญ่ 
พระรำม 9 โดยคดัทรัพย์คณุภำพดี 
ท�ำเลเด่นจ�ำนวน 2,605 รำยกำร 
มำประมลูในรำคำพิเศษ เป็นทรพัย์ 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 905 
รำยกำร ส่วนลดสูงสุดถึง 50% 
จำกรำคำปกตจิ�ำนวน 40 รำยกำร 
ส่วนรำคำต�ำ่สดุเร่ิมต้นเพียง 45,000 
บำท เป็นห้องชุดโครงกำรแฟลต
ปลำทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธำนี 

 ขณะที่ทรัพย์ในภูมิภำคมีจ�ำ 
นวน 1,700 รำยกำร ให้ส่วนลด
สูงสุด 50% มำกกว่ำ 600 รำย 
กำรและที่รำคำต�่ำสุดเริ่มต้นแค่  
50,000 บำทเท่ำน้ัน โดยเป็น

ธอส.มอบของขวัญส่งท้ายปีจัดงานประมูลทรัพย์สินให้คนไทย
มีบ้าน  น�าทรัพย์กว่า  2,605  รายการประมูลขายพร้อมกันทั่ว
ประเทศ พร้อมแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ย  0% นาน 48  เดือน
และผ่อนช�าระนาน 40 ปี

ทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่ำในโครง 
กำรรำชพฤกษ์กำร์เด้นโฮม นคร 

ขยายความร่วมมือ :	 จันทิรา	 ยิมเรวัต	 วิวัฒน์รัตน์	 อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ค้าระหว่างประเทศ	 ต้อนรับ	 ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนท์ของไทย 
และต่างชาติจากทั่วโลก	 กว่า	 800	 ราย	 ร่วมงาน	 Networking	 Reception	 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

เปิดสาขาใหม่ :	 มานพ	 ค�าสว่าง	 ผู้จัดการบริหารทรัพย์สิน	 1	 บริษัท	 ทีซีซี	
แลนด์	 แอสเสท	 เวิรด์	 จ�ากัด	 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัวร้านวอทช์	 
สเตชั่น	 ไทยแลนด์	 ศูนย์รวมนาฬิกาแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลก	 ที่โซนเออร์ 
บาโน่	โกดัง	8	ในโครงการเอเชียทีค	เดอะ	ริเวอร์ฟร้อนท์

อสังหาฯปี61คอนโดฯยอดฮิต
DDproperty Property Market 
Outlook 2018 รำยงำนภำพรวม
ตลำดอสังหำริมทรัพย์รวบรวม 
ข้อมูลดัชนีรำคำ (Price Index) 
ดัชนีฝั่งอุปทำน (Supply Index) 
ภำพตลำดท่ีอยูอ่ำศัยประเภทต่ำงๆ 
ท้ังตลำดซ้ือ-ขำยและตลำดเช่ำ 
รวมถึงควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภค 
(Consumer Sentiment ในรอบ  
12 เดือนท่ีผ่ำนมำ พบว่ำควำม
ต้องกำรด้ำนที่อยู ่อำศัยในพื้นที่
กรุงเทพฯ ได้รับแรงหนุนต่อเนือ่ง 
จำกกำรเปิดตวัโครงกำรต่ำงๆ ตำม
แนวรถไฟฟ้ำและขยำยตวัออกไปยงั
พื้นที่รอบๆ กรุงเทพฯ 
 อย่ำงไรก็ตำมอุปสงค์เริ่มชะ 
ลอตัวลงในช่วงปีที่ผ่ำนมำ หลัง
จำกที่มำตรกำรกระตุ้นภำคอสัง 
หำฯ ของรัฐบำลสิ้นสุดลงในไตร 
มำสท่ี 2 ปี 2559 ประกอบกบัสภำพ 

เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวนัก ท�ำให้ผู้
บริโภคลังเลในกำรตัดสินใจซื้อ
 ส่วนปี 2561 คำดว่ำแนวโน้ม
อุปสงค์จะเริ่มฟื ้นตัว โดยได้รับ 
แรงสนับสนุนจำกกำรใช้จ่ำยของ
ประชำชนที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น 
สอดคล้องกับทิศทำงกำรฟื ้นตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้ง
ควำมคืบหน้ำของบรรดำเมกะโปร
เจกต์ต่ำงๆของภำครัฐไม่ว่ำจะเป็น
โครงกำรรถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำย 
รวมถึงโครงกำรระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor) 
  ด้ำนอปุทำนคอนโดมเินยีมคำด
ว่ำจะเพิ่มขึ้นในปี 2561 จำกดัชนี
รำคำคอนโดฯ ทีเ่ตบิโตสูงสุดทีร่ะดบั 
209 ในช่วงไตรมำส 3 ของปี 2560 
เม่ือเทียบกับที่อยู่อำศัยประเภท
บ้ำนเดี่ยวและทำวน์เฮำส์ สะท้อน

ให้เห็นถึงระดับอุปสงค์ท่ีเพิ่มมำก
ขึ้น โดยในปี 2561 คำดว่ำผูป้ระ 
กอบกำรจะเปิดตัวโครงกำรที่อยู่
อำศยัใหม่ๆ พืน้ทีศ่กัยภำพใหม่ๆ 
รวมถงึพืน้ทีใ่นเขตระเบยีงเศรษฐกจิ
ทำงภำคตะวนัออกทีค่รอบคลุมพื้น 
ทีฉ่ะเชงิเทรำ ชลบรุ ีและระยอง
 นอกจำกนี้ผู้ประกอบจะมีกำร
เปิดโครงกำรใหม่ๆ ด้วยกำรชนูวตั 
กรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยให้กำร
อยูอ่ำศยัสะดวกสบำยมำกขึน้ โดย
คำดว่ำปี 2561 จะให้ควำมส�ำคัญ
กบัโครงกำรทีอ่ยูอ่ำศยัส�ำหรบัผูส้งู
อำย ุหรอืออกแบบโครงกำรให้มสีิง่ 
อ�ำนวยควำมสะดวกและฟังก์ชัน
ต่ำงๆรองรับกำรใช้ชีวิตของกลุ่มผู้
สงูวยัมำกขึน้ สอดคล้องกบัทศิทำง
ของประเทศไทยที่ก�ำลังก้ำวเข้ำสู่
สงัคมผู้สงูอำยุโดยสมบรูณ์ในอกี 7 
ปีข้ำงหน้ำ

รำชสีมำ และโครงกำรสวนผลไม้
หนองนกกระเรียน รำชบุรี โครง 
กำรกนกกำญจน์คันทรีโฮม โครง 
กำรบ้ำนสวนดอกไม้ เพชรบุรี 
โครงกำรหัวหินริมธำร โครงกำร
พรหมสุข ประจวบคีรีขันธ์ เป็น 
ต้น โดยผู ้ชนะกำรประมูลยังมี
สิทธิ์ รั บแคมเปญพิ เศษผ ่อน 
ดำวน์ดอกเบี้ย 0% นำน 48  
เดือน
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ข่าวย่อย

‘เดอะร็อค’วอล์คออฟเฟม 
ดเวย์น จอห์นสัน เจ้ำของฉำยำ
เดอะร็อคในวงกำรมวยปล�้ำที่
หนัมำเอำดทีำงกำรแสดง กล่ำว
ขอบคุณก�ำลังใจจำกครอบครัว 
ในโอกำสทีไ่ด้รบักำรประทบัชือ่
ลงบนถนนแห่งดวงดำว ฮอลลี
วูด วอล์ค ออฟเฟม นักแสดง
กล้ำมโตที่มีผลงำนล่ำสุดใน
ภำพยนตร์เรือ่ง “Jumanji” และ
เป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีรำยรับ
สูงสุดของวงกำรฮอลลีวูด

จ�าหน่ายปฏทินิปตูนิแล้ว 
แผงค้ำหนงัสือหลำยแห่งในกรงุ 
มอสโก เริ่มวำงจ�ำหน่ำยปฏิทิน
ประจ�ำปี 2018 ของประธำนำ 
ธิบดีปูติน วำงจ�ำหน่ำยบนเว็บ
ไซต์อีเบย์ และอเมซอน ในรำคำ
ประมำณ 18 ดอลลำร์สหรัฐ 
ภำพท่ีใช้ประกอบปฏทินิทัง้หมด 
เป็นภำพของผู ้น�ำรัสเซีย ใน
อิริยำบถต่ำงๆทั้งในช่วงเวลำที่
ปฏบิตัภิำรกจิ ไปจนถงึช่วงเวลำ
พักผ่อน และก�ำลังสนุกอยู่กับ
งำนอดเิรกอย่ำงเช่น เดนิป่ำ ตก
ปลำ ล่ำสัตว์ ฯลฯ 

ไต้หวนัม่ันคงปลอดภยั 
โฆษกประธำนำธบิดไีต้หวนัแถลง 
เมื่อค�่ำวำนนี้ว่ำ กระทรวงกลำ 
โหมไต้หวันได้จับตำกำรซ้อม
ของจีนอย่ำงใกล้ชิดและได้ตอบ 
โต้อย่ำงรวดเร็วและเหมำะสม
แล้ว ขอให้ควำมมัน่ใจกบัประชำ 
ชนว่ำไม่ต้องกังวลเรื่องควำม
ปลอดภยัใดๆ ทัง้จนีและไต้หวนั
ล้วนมีหน้ำท่ีรับผิดชอบต่อกำร
ปกป้องสันติภำพและเสถียร 
ภำพ กำรเพ่ิมท่ำทีทำงทหำรที่
อำจกระทบและเป็นอันตรำย 
ต่อสันติภำพและเสถียรภำพใน
ภูมิภำคและข้ำมช่องแคบไต้ 
หวันจึงไม่ใช่กำรแสดงออกถึง
ควำมรับผิดชอบ ขณะที่ประ 
ชำคมโลกกไ็ม่สนบัสนนุกำรกระ
ท�ำเช่นนั้น

ต่างประเทศ

โสมแดงนิ่งเทียบเชิญ‘ทิลเลอร์สัน’

“เมอืงผูด้”ี ประเทศองักฤษประสบ
ควำมส�ำเร็จครั้งแรก ผ่ำตัดช่วย 
ชีวิตทำรกน้อยเกิดมำผิดปรกติ 
หัวใจออกมำอยู่นอกร่ำงกำย ท่ำม 
กลำงควำมยินดีของทั้งพ่อและ
แม่ทำรกน้อย
 วำเนลโลฟ โฮป วลิกนิส์ ทำรก
เพศหญิงชำวองักฤษ วยั 3 สปัดำห์ 
ได้รับกำรท�ำคลอดด้วยวิธีผ่ำตัด
เมื่อ 21 พ.ย.ที่ผ่ำนมำ เธอเกิดมำ
ด้วยอำกำรผิดปรกติคือหัวใจออก
มำอยู่ด้ำนนอกร่ำงกำย ซึ่งมำรดำ

ของเธอคอืนำโอม ิฟินด์เลย์ รูเ้รือ่ง
นี้ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์เธอได้นำน 9 
สัปดำห์ กระทั่งคลอด และได้รับ
กำรช ่วยเหลือผ ่ำตัดน�ำหัวใจ 
กลับเข้ำไปอยู่ในร่ำงกำยได้ส�ำเร็จ 
ท่ำมกลำงควำมยินดีของทุกฝ่ำย 
กำรผ่ำตัดด�ำเนินกำรถึง 3 ครั้ง 
อำกำรป่วยของหนนู้อยดขีึน้เรือ่ยๆ 
แต่แพทย์ก็ยังต ้องเฝ ้ำติดตำม
พัฒนำกำรอย่ำงใกล้ชิด 
 ตำมปกติแล้วทำรกที่มีอำกำร
ลักษณะนี้ส ่วนใหญ่มักเสียชีวิต

‘ผูด้’ีผ่าตัดหัวใจทารกส�าเรจ็
ตั้งแต่ในครรภ์มำรดำ ข้อมูลกำร
แพทย์ระบุอตัรำเฉลีย่ทำรกเกดิมำ
ลักษณะที่อวัยวะภำยในออกมำ
ด้ำนนอกร่ำงกำยอยู่ท่ีรำว 8 คน 
ต่อ 1 ล้ำนคน และใน 8 คน ที่รอด
ชีวิตมีอัตรำกำรตำยภำยในช่วง 3 
วันแรกสูงถึงร้อยละ 90 แต่ก็มี
ทำรกในสหรฐั ได้รบักำรช่วยเหลอื
ผ่ำตดัรอดชวีติหลำยคน รวมถึงหนู
น้อยอูดรินำ คำร์เดนำส จำกรัฐ
เท็กซัส ได้รับกำรผ่ำตัดรอดชีวิต
เมื่อเดือนพ.ย.ปี 2555

เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างความ
ประหลาดใจด้วยการเสนอเจรจาโดยปราศจากเงื่อนไขกับเกาหลี 
เหนอื แม้จนถงึขณะนีท้างการเกาหลีเหนือยังไม่ได้ให้ค�าตอบ และ
ไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมป์สนับสนุนแนวทางของ
รฐัมนตรต่ีางประเทศสหรัฐหรือไม่

ท� ำ เ นี ย บ ข ำ ว สห รั ฐ ยั ง ไ ม ่ มี 
แถลงกำรณ์ตำมค�ำกล ่ำวของ 
นำยทิลเลอร ์สัน ซึ่งมีขึ้นภำย 
หลังจำกเมื่อ 2 สัปดำห์ก่อนที่
เกำหลีเหนือทดสอบขีปนำวุธ 
ข้ำมทวีปติดหัวรบนิวเคลียร ์ที่
สำมำรถยิงไกลได้ถึงสหรัฐ ส่ง 
ผลให้ประธำนำธิบดีทรัมป์กล่ำว
ว่ำ อำจต้องใช้ก�ำลังทหำร หำก 
มีควำมจ�ำเป็น ก่อนหน้ำนี้สหรัฐ
เคยตั้งเงื่อนไขไว้ว่ำ เกำหลีเหนือ
จะต ้องยอมล ้มเลิกโครงกำร
พัฒนำอำวุธนิวเคลียร์ก ่อนถึง 
จะเจรจำกันได้ แต่ล ่ำสุดนำย 
ทิลเลอร์สันกล่ำวว่ำ สหรัฐพร้อม 
เร่ิมเจรจำได้ทุกเมื่อกับเกำหลี 
เหนือ โดยไม่มีเงื่อนไข
 ส�ำหรับควำมคืบหน้ำเรื่องที่
ทำงโดนลัด์ ทรมัป์ ประธำนำธบิดี
สหรัฐอเมริกำ ประกำศรับรองก
รุงเยรูซำเลม เป็นเมืองหลวง
อิสรำเอล นั้นล่ำสุดที่ประชุมองค์ 
กรควำมร่วมมือกลุ่มชำติอิสลำม 
หรือ โอไอซี เรียกร้องประชำคม 

โลกให้ยอมรับนครเยรูซำเลม 
ตะวันออก เป ็ น เ มื อ งหลวง
ปำเลสไตน์ที่ถูกอิสรำเอล ยึด
ครอง
 กำรประชุมฉุกเฉินเหล่ำผู้น�ำ
ชำติสมำชิกกลุ่มโอไอซี 57 ประ 
เทศ ท่ีนครอิสตันบูลของตุรกี  
ต่ำงเห็นพ้องเรียกร้องถึงประชำ 
คมโลก ให้ยอมรับพ้ืนท่ีนครเยรู
ซำเลมตะวันออกเป็นเมืองหลวง
ปำเลสไตน์ ที่ถูกอิสรำเอลผนวก
ยึดครอง นอกจำกนั้น เหล ่ำ 
ผู ้น�ำชำติมุสลิมต่ำงประกำศถึง
กำรตัดสินใจของประธำนำธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น�ำสหรัฐที่ยอม
รับนครเยรูซำเลมเป็นเมืองหลวง
อิสรำเอล ถือเป็นโมฆะ ท้ังระบุ
เรียกร้องถึงรัฐบำลวอชิงตัน ให้
ถอนตัวจำกบทบำทใดๆ ในกระ 
บวนกำรสนัตภิำพตะวนัออกกลำง
 ขณะที่ประธำนำธิบดีมำห์มุด 
อับบำส ผู้น�ำปำเลสไตน์ กล่ำว
สุนทรพจน์ระบุ รับไม่ได้ ที่สหรัฐ
เป็นคนกลำงกำรเจรจำสันติภำพ

ตะวันออกกลำง เพรำะสหรัฐ 
เต็มไปด้วยควำมเอนเอียง เข้ำ 
ข้ำงอิสรำเอล และต้องกำรให้สห 
ประชำชำติ เข้ำมำรับหน้ำที่ดูแล
จัดกำรเรื่องน้ี ปำเลสไตน์ต้อง 
กำรเกี่ ยวพันกับสหรัฐในเชิ ง 
สร้ำงสรรข้อตกลงแห่งศตวรรษ 
แต่กลับกลำยเป็นกำรล้มล้ำง 
แห่งศตวรรษ กำรประชุมฉุกเฉิน 
ครั้งนี้ ประธำนำธิบดีเรเซพ เตย์
ยิพ เออร์โดอัน ผู ้น�ำตุรกี คือ 
ตัวตั้ งตัวตีจัดกำรประชุมภำย 
หลังผู ้น�ำสหรัฐประกำศรับรอง
นครเยรูซำเลม เป็นเมืองหลวง
อิสรำเอล ซึ่ ง เหล ่ำผู ้น� ำชำติ 
มุสลิมเห็นว่ำยิ่งท�ำให้เกิดควำม
รุนแรงและ เหตุ ก ่ อกำรร ้ ำย 
มำกขึ้น
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สังคม

นวัตกรรม ‘ชีวเวชส�าอาง’

อริญญา	เถลิงศรี	กรรมการผู้จัดการ	SEAC	และผู้บริหารของ	SEAC	ให้ 
การต้อนรบัคณะผูบ้รหิารระดบัสงูจาก	Stanford	Center	for	Professional	
Development	(SCPD)	ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	ในโอกาสเดินทาง
มาเยี่ยมชม	SEAC	ที่อาคารเอฟวายไอ	

สิทธิรัฐ	วัชราภรณ์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ลิกซิล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(มหาชน)	จัดงาน	“ท็อป	ดีลเลอร์กาล่า	ไนท์	2016”	(Top	Dealer	Gala	
Night	2016)	ภายใต้ธีมดิ	อเมริกัน	แกสบี้	ย้อนความสนุกสนานของชีวิต
ยคุ	60	เพือ่ตอกย�า้ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบรษิทัและพนัธมติรคูค้่าธุรกจิ	

บริษัท อินโนไบโอคอสเมด จ�ำกัด 
ในเครือของ บริษัท สยำมไบโอ 
ไซเอนซ์ จ�ำกัด และ มหำวิทยำลัย
มหิดล น�ำโดย ภก.ดร.ทรงวุฒิ 
ศักดิ์ชลำธร จัดงำนเปิดตัว “นวัต 
กรรมชีวเวชส�ำอำง” 2 แบรนด์
ใหม่ล่ำสดุ คอื แบรนด์ “UDERMA” 
และ แบรนด์ “ardermis” 
 ภำยในงำนได้รับเกียรติจำก 
ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ และ 
พญ.สรวลัย รักชำติ ร่วมแบ่งปัน
ควำมรู้เกี่ยวกับ Human-EGF 
เพื่อกำรดูแลผิวและเส้นผมใน 
ชีวิตประจ�ำวัน รวมถึง กำรประ 
ยกุต์ใช้ผลติภณัฑ์ร่วมกบักำรรกัษำ
ของแพทย์ โดยมี 2 เซเลบริตี้ผิว
สวย เกรซ มหำด�ำรงกลุ และ ทพญ.
พอลลีน ล�่ำซ�ำ ร่วมแบ่งปันเคล็ด
ลับควำมงำมและควำมประทับใจ
กับผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยแขกผู้มี
เกียรติจำกหลำยหลำยวงกำร
ภำยในงำน อำทิ อภพิร ภำษวธัน์, 

ดร.เสนำะ อูนำกูล, คุณหญิงพัน
ทพิำ ยทุธวงศ์, ม.ล.คฑำทอง ทอง
ใหญ่, รท.วันทิตำ ล่ิวเฉลิมวงศ์, 
เป็นต้น 
 ภก.ดร.ทรงวุฒิ ศกัดิช์ลาธร  
กล่ำวว่ำควำมส�ำเร็จของกำรพัฒ 
นำผลิตภัณฑ์ชีวเวชส�ำอำงใน 
ครัง้นี ้นบัเป็นก้ำวใหม่ของอตุสำห 
กรรมเครื่องส�ำอำง สืบเนื่องจำก 
เทคโนโลยีด้ำนยำไบโอฟำร์มำ
ของ บริษัท สยำมไบโอไซเอนซ์ 
จ�ำกัด ท่ีมุ ่งเน้นกำรพัฒนำยำ
โปรตีนชีวภำพที่ปลอดภัยกว่ำยำ
เคมี โดยศักยภำพในกำรสร้ำง
โปรตีน HUMAN-EGF ที่ออก
ฤทธิ์จ�ำเพำะท่ี “เซลล์ผิวหนัง”  
ได้น�ำมำใช้พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อ
ฟื้นฟูบำดแผลในผู้ป่วยที่สูญเสีย
เนื้อเยื่อ รวมถึง ผู้ป่วยแผลกดทับ 
และแผลเบำหวำน ควบคู่กับกำร
รักษำของแพทย์ จึงเป็นจุดเริ่ม 
ต้นของผลิตภัณฑ์ UDERMA 

เพื่อกำรลดเลือนรอยแผลเป็น 
โดยเฉพำะแผลเป็นหลุมสิว และ
ช่วยฟื้นฟูผิวหลังกำรท�ำเลเซอร์
 ทำงด้ำนเซเลบริตี้ผู้ได้ทดลอง
ใช้จริงอย่ำง เกรซ มหาด�ารงกุล 
กล่ำวว่ำ ปรกติเป็นคนไม่กลัว 
แดด กิจกรรมกลำงแจ้งเยอะ 
ท�ำให้มีฝ้ำท่ีเห็นได้ชัดเจนอยู่จุด
หนึ่ง ซึ่งรักษำด้วยเลเซอร์หรือ 
ทำครีมเท่ำไหร่ก็ไม่หำย จนเลิก
สนใจแล้วใช้คอนซีลเลอร์กลบ 
รอยแทนวันแรกที่ ได ้ลองใช ้ 
ardermis ‘YOUTH RECALL’ 
รู้สึกตกใจนิดหน่อย นึกว่ำเป็นน�้ำ 
ธรรมดำ เพรำะมันไม่มีกล่ิน ไม่ 
มสี ีปรำศจำกควำมเหนียวเหนอะ 
พอใช้ EGF ได้ระยะหนึ่ง เรำเอง
ก็สังเกตว่ำมันจำงลง ก็แปลกใจ 
เพรำะเรำท�ำมำตั้งหลำยวิธีแล้ว 
ไม่ดี
 ส�ำหรบั ทพญ.พอลลนี ล�า่ซ�า 
บอกว่ำจำกกำรที่ได ้ฟ ังข ้อมูล 

จำกคุณหมอก็รู ้สึกว ่ำ ชีวเวช
ส�ำอำงเป็นอะไรที่ใหม่มำก ประ 
เด็นส�ำคัญของค�ำว่ำ EGF คือ  
กำรแก้ปัญหำที่ต้นเหตุได้ เพรำะ
สกินแคร์ป ัจจุบันล้วนแต่แก้ที่
ปลำยเหตุกันทั้งนั้น แต่ EGF 
สำมำรถท�ำงำนลึกลงไปที่ผิวชั้น
ใน เรียกว่ำเป็นกำรแก้ปัญหำที่
ยั่งยืน ส�ำหรับกำรดูแลตัวเอง  
ตนจะออกก�ำลังกำยทุกวันด้วย
กำรพำลูกออกไปสวนสำธำรณะ
ด้วยกัน หรือไม่ก็วิ่งบนลู ่วิ่งที ่
บ้ำน และกำรมองโลกในแง่ดีก ็
จะท�ำให้เรำมีสุขภำพดีจำกภำย 
ในได้
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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

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

SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4728 (1253) วันศุกร์ที่ 15 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


