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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

กระแสตั้ง “พรรคทหาร-รีเซตพรรคการเมือง” 
ยิ่งสะท้อนวาทกรรม “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” 
เป็นเพียงวาทกรรมเพื่อ “ต่อเวลา-ต่อท่ออ�านาจ” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ชี้แก้ “กฎหมายพรรคการเมือง” 
ไม่ได้ลดความเหลื่อมล�้าพรรคเก่ากับพรรคตั้งใหม่ 
“วิลาศ จันทร์พิทักษ์” เตือนวิกฤตศรัทธา “บิ๊กตู่” 
ไม่ท�าตามสัญญา ประชาชนจะลุกขึ้นมาทวงสัญญา 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เชื่อ “คนดีมีน�้าใจ” มีมากมาย 
“โสภณ พรโชคชัย” ฟันธงฟองสบู่อสังหาฯเกิดแล้ว  
ทั้งที่เศรษฐกิจตกต�่าและประชาชนไม่มีก�าลังซื้อ 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ปลอดหนี้ปลอดทุกข์
การกู้หน้ียืมสินเป็นทุกข์
ที่สุดในโลก

editor59lokwannee@gmail.com
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ถกรถไฟฟ้าจีน
ราคาถูกทะลัก

คัดเลอืดแท้

เศรษฐกิจ 4

ค�ำสั่ง คสช. ที่ 53/2560 เรื่อง
กำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง แม ้จะถูก
วิจำรณ์ในแง่ลบเสียเป็นส่วน
ใหญ่ว่ำเป็นกำรเซ็ตซีโร่เพื่อ
หวังตกปลำในบ่อเพื่อน แต่
เมื่อแก้ไขอะไรไม่ได้ก็น่ำจะ
ลองมองมุมกลับ นี่อำจเป็น
โอกำสดทีีพ่รรคกำรเมอืงจะได้ 

“คัดเลือดแท้” กันอีกรอบ คน
ที่ยังอยู่กับพรรคหลังมีค�ำสั่ง 
นี้คือตัวจริงเสียงจริงที่พรรค
ต ้ อ ง ให ้ ค ว ำมส� ำคัญมำก 
กว ่ำกลุ ่มกำรเมืองที่ท�ำตัว
เหมือนฝูงอะไรสักอย ่ำง ท่ี 
เห็นแหล่งไหนมีน�้ำมีอำหำร
อุดมสมบูรณ ์ ก็อพยพย ้ำย
แหล่งหำกินกันอยู่ร�่ำไป
โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ชนะเลือกตั้งเข้ามาแล้วอยู่ได้ 1-2 ปี 
บางทีการไปสังกัดพรรคอื่น

แม้จะเสี่ยงสอบตกก็คุ้มค่ามากกว่า

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รำยวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยาวรกลุ / เจ้ำของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณำธกิำรจดักำร : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�ำนกังำนบรษิทั โลกวันนี ้จ�ำกัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณำธิกำร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
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กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
พบว่าพรรคการเมืองที่มาชิก 
มากที่สุดในตอนนี้คือ พรรค
ประชาธิ ป ั ตย ์  มี สมาชิ ก 
2,895,954 คน รองลงมาเป็น
พรรคมหาชน 1,181,015 คน 
พรรคภูมิใจไทย 153,087 คน 
พรรคเพื่อไทยมีสมาชิกเพียง 
134,834 คน 
 สมาชกิเหล่านีจ้ะพ้นสภาพ
หากไม่ท�าหนังสือยืนยันการ
เป็นสมาชิกต่อพรรค ไม่ต้อง
ยื่นใบลาออกก็สามารถไป
สมัครเป็นสมาชิกพรรคการ 
เมืองอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นพรรค

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

เก่าท่ีมีอยู ่หรือพรรคท่ีจะตั้ง 
ขึ้นมาใหม่
 ไม่ว่าจะใครจะมองประเดน็
นีอ้ย่างไร แต่สิง่ทีเ่ราจะได้เหน็
หลังจากท่ีมีค�าสั่งนี้ออกมา 
คือการวัดใจว่าสมาชิกพรรค 
การเมืองปัจจุบันมีความจง 
รักภักดีต่อพรรคต้นสังกัดอยู่
หรือไม่
 แน่นอนว่าโฟกัสของเรื่อง 
นี้คงไม่ได้อยู ่ที่สมาชิกระดับ
ธรรมดาทีเ่ป็นประชาชนทัว่ไป 
 แต่โฟกัสอยู่ท่ีสมาชิกท่ีมี
สถานะเป็นอดีตส.ส. หรือ 
อดีตผู ้สมัครส.ส. ท่ี มีฐานะ

คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาส
ชนะเลือกตั้ง
 คนที่มีบทบาทแสดงตัวตน
อย่างชัดเจนโดดเด่นในช่วง 
ที่ผ ่านมาโอกาสในการย้าย
ออกจากพรรคเดิมคงมีไม ่ 
มาก เพราะถูกภาพลักษณ์ที่
สร้างไว้เป็นเงื่อนไขค�้าคออยู่ 
แต่ระดับอดีตส.ส.ธรรมดาที่
อยู่อย่างโลว์โปรไฟล์หากคดิจะ
โยกย้ายสังกัดนี่คือโอกาสทอง
 หากมองว่าการเมืองใน
อนาคตอันสั้นข้างหน้าไม่น่ิง 
ถึงมีเลือกตั้งก็ไม ่รู ้ว ่าจะอยู  ่
ในต�าแหน่งได้นานแค่ไหน 
บางทีผลประโยชน์เฉพาะหน้า
อ่ืนท่ีถูกเสนอหยิบยื่นให้ตาม 
ท่ีมีกระแสข่าวอาจดกีว่าไปหวงั
น�้าบ่อหน้า
 จริงอยู่ว่าการเมืองในระยะ
หลังชื่อพรรค แนวทางการ 
เมืองและผลงานในอดีตเข้า 
มาเป็นตัวแปรส�าคัญในการ
ตัดสินใจลงคะแนนเสียงของ
ประชาชนมากขึ้น
 แต่ถ้ำชนะเลือกตั้งเข้ำ
มำแล้วอยู่ได้เพียง 1-2 ปี
 บำงทกีำรไปสงักดัพรรค
อื่นแม้จะเสี่ยงสอบตกก็คุ้ม
ค่ำมำกกว่ำ
 ได้เวลำ “คัดเลือดแท้” 
กันอีกรอบ แน่นอนว่ำเมื่อ
ผ่ำนรอบน้ีไปได้พรรคกำร 
เมืองจะเข้มแข็งมำกขึ้น

เรียกเสียงวิจารณ์อื้ออึงหลัง 
หัวหน้าคณะรักษาความวงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) ใช้อ�านาจตาม
มาตรา 44 ออกค�าสั่ง คสช.  
ที่ 53/2560 เรื่องการด�าเนิน
การตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว ่าด ้ วยพรรค 
การเมือง
 ประเด็นที่ถูกวิจารณ์มาก
ที่สุดหนีไม่พ้นเรื่องให้สมาชิก
พรรคการเมืองต้องส่งหนังสือ
ยืนยันการเป็นสมาชิกพรรค
และจ่ายเงินค่าสมาชิก ตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนดคือภายใน 
30 วันนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษา 
ยน 2561 หากพ้นจากก�าหนด
นี้ถือว่าไม่ประสงค์จะเป็นสมา 
ชิกพรรคการเมืองนั้นต่อไป
 สาระส�าคัญของค�าส่ังน้ีไป
แก้พ.ร.ป.พรรคการเมืองที่ให้
พรรคการเมืองเป็นผู ้ยืนยัน
จ�านวนสมาชกิต่อนายทะเบยีน
พรรคการเมือง แต่เปลี่ยน 
เป็นให้สมาชิกพรรคยืนยัน
ความประสงค์จะเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองนั้นๆต่อไป 
ก่อนทีพ่รรคจะแจ้งจ�านวนสมา 
ชิกพรรคต่อนายทะเบียน
 เมื่อเป็นเช่นนี้จึงถูกมองว่า
เป็นการเซ็ตซีโร่พรรคการเมอืง 
คือหลังจากมีค�าสั่งออกมาทุก
พรรคการเมืองต้องเร่ิมต้น 
ใหม่จากศูนย์เหมือนกันหมด 
ต ้องรอหนังสือยืนยันการ 
เป็นสมาชิกพรรคจากสมาชิก
เดิมท่ีมีอยู่จึงนับจ�านวนใหม่
ที่แท้จริงได้
 จากฐานข้อมูลของคณะ

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

In Brief : ย่อความ

ปลอดหนี้ปลอดทุกข์30บำทรักษำทุกโรค

ทรรศนะ

อะไรท่ีมันเป็นส่วนเกินก็อย่ำไปคิด
ทะเยอทะยำนจะซื้อ จะมี จะได้
เหมือนคนอื่นเขำเลย มีเท่ำที่ควรมี 
ถ้ำท�ำอะไรเกินฐำนะ เกินควำมจ�ำ 
เป็นต้องมี ก็จะเป็นหนี้และไม่มี
ควำมสุข

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เท่าไรกเ็ท่ากบัก่อทกุข์มากเท่านัน้ หนีกั้บทกุข์
มันมาด้วยกัน ไม่งั้นพระพุทธเจ้าคงไม่ตรัสว่า 
“อิณา ทานัง ทุกขัง โลเก” การกู้หนี้ยืมสิน 
เป็นทุกข์ที่สุดในโลก 
 ก็หวังว่าเราจะกลับมาดูต้นเหตุว่าท�าไม
เป็นหนี้กันมาก เพราะเราไม่มี 3 หลักใช่มั้ย 
คือ ไม่รู้จักลดรายจ่าย  ไม่รู้จักเพิ่มรายได้และ
ไม่รู้ขยายโอกาส หรือโอกาสมันเปิดให้เฉพาะ
คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น คนยากจนข้นแค้นก็ต้อง
ขัดสนฝืดเคืองต่อไป คนจนแทบไม่มีโอกาส
ลืมตาอ้าปาก ขณะที่คนรวยมีเงินก็กว้านซื้อ
ทีด่นิมาเพิม่ความมัง่คัง่ เพราะทีด่นิเป็นปัจจยั
ส�าคัญที่จะท�าอะไรได้มากมาย ซื้อที่ดินมา 
เกร็งก�าไรหรือทิ้งรกร้างไว้ แต่คนจนไม่มี
โอกาสจะใช้ที่ดินเหล่านั้นท�ามาหากินเลย โอ 
กาสที่ไม่ควรจะเสียก็เสีย  
 ท�ายังไงเราถึงจะฟื ้นเศรษฐกิจและช่วย 
ให้คนยากจนไม่เป็นหนี้เป็นสินมากเกินไป 
หรือพอมีเงินเก็บไว้ใช้ยามเจ็บยามขัดสน 
ฝืดเคืองได้บ้าง ถ้าท�าได้กค็อืการคนืความสขุ 
ให้คนไทย จะได้ไม่เป็นหน้ีไม่เป็นทาส ก็ขอ 
ให้พวกเราช่วยกันหาทางปลดหนี้ ปลดเปลื้อง
ความทกุข์ เพราะไม่มีความสุขไหนเท่ากับการ
ไม่เป็นหนี้ เราก็ต้องอยู่อย่างฉลาดที่จะไม่ 
เป็นหนี้   
 ดงันัน้อะไรท่ีมนัเป็นส่วนเกนิกอ็ย่ำไป
คิดทะเยอทะยำนจะซื้อ จะมี จะได ้ 
เหมอืนคนอืน่เขำเลย มเีท่ำทีค่วรม ีถ้ำท�ำ
อะไรเกินฐำนะ เกินควำมจ�ำเป็นต้องมี  
ก็จะเป็นหนี้และไม่มีควำมสุข คนเรำ
สำมำรถมีควำมสุขได้โดยไม่ต้องมี คือมี
เท่ำที่จ�ำเป็น ไม่ใช่เขำมีนำฬิกำเรือนเป็น
ล้ำนก็อยำกมีบ้ำง อย่ำงน้ีก็จะเป็นทุกข์ 
ต้องหำกินในทำงไม่สุจริตแล้วก็เป็นทุกข์
เพรำะถูกด�ำเนินคดีต่ำงๆล�ำบำกล�ำบน 
เหนื่อยเพรำะควำมอยำกได้อยำกมีบน
ควำมทุกข์กัน ก็ขอให้เรำมีเท่ำท่ีจ�ำเป็น 
หรืออย่ำไปคิดมีดีที่สุด
  เจริญพร

ส�านักงานสถิติแห ่งชาติแถลงตัวเลขน ่า 
ตกใจว่า คนไทยเป็นหนี้ครัวเรือน 170,000 
บาทต่อครัวเรือน เฉียด 200,000 คน ถ้า 
คนจนก็ต้องกระเสือกกระสนหาเงินมาใช้หน้ี
อย่างยากล�าบาก แต่คนที่มั่งมีศรีสุขคงไม่ 
ทุกข์ร้อน  
 ที่บอกว่าน่าตกใจคือหน้ีนอกระบบท่ีกลับ
มาอีก ซึ่งจะเป็นตัวปั ่นป่วนก่อกวนความ 
สงบสุขของคนไทยให้จางหายไปอย่างน่า 
เสียดายแน่ๆเพราะไม่มีทุกข์อะไรจะมาก 
เท่าเป็นหนี้เป ็นสิน พระพุทธเจ้าตรัสว ่า  
“อณิา ทานงั ทกุขงั โลเก” การกูห้นีย้มืสนิเป็น
ทุกข์ที่สุดในโลก
  เพราะฉะนั้นที่ รั ฐบาลบอกว ่าจะคืน 
ความสุขให้น้ัน วันน้ีไม่รู ้ว่าถึงจุดไหนแล้ว 
ประชาชนได้รับความสุขหรือไม่ อย่างไรถึงจะ
เรียกว่าคืนความสุขให้กับประชาชนอย่าง
แท้จริง ประชาชนก็ต้องรู้ตัวเองด้วยว่าไม่มี 
ใครที่จะคืนความสุขได้ดีเท่ากับตัวเราเอง  
 ใช้หน้ีสินหมดนั่นแหละคือความสุขที่แท้
จริง ถ้าใช้หนี้สินไม่หมด ก็ไม่มีความสุข  
เพราะเราไปก่อหนี้เอง รัฐบาลไม่ได้ก่อให้ ซึ่ง
เร่ืองน้ีบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจและการ 
แก้ปัญหาของรัฐบาลได้ว่าท�าถูกต้องดีงาม 
หรือไม่ ซึ่งเห็นได้จากหนี้ครัวเรือนที่สูง
  เราต้องใคร่ครวญกันว่าจะท�าอย่างไรให้
หนี้ลดลง ไม่ปล่อยให้หนี้ท่วม หากท�าได้นั่น
แหละถึงจะเรียกว่า ได้ความสุขกลับมา ก็หวัง
ว่าอย่าก่อหนี้กันมากกว่านี้เลย เพราะหนี้มาก

“หมอเลี๊ยบ” โพสต์เฟซบุ๊ก Sura 
pong Suebwonglee เมื่อได้ยินเสียง
เพลง Merry Christmas ท�าให้ย้อน 
ถึงวันที่ 24 ธัวาคม 2542 ที่เป็นวัน
ส�าคัญของวลี “30 บำทรักษำทุก
โรค” ที่มีคนแค่ 6 คนนั่งประชุมใน
อาคารหลังเล็กๆ 2 ชั้นซึ่งเป็นท่ีต้ัง 
ของพรรคไทยรักไทย
 เป็นวันพบกันครั้งแรกของ “นพ.
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” หรอื “พีห่งวน” 
แพทย์หนุ ่มมันสมองส�าคัญของกระ 
ทรวงสาธารณสขุกบั “ทกัษณิ ชนิวตัร” 
หัวหน้าพรรคไทยรักไทย 
 “หมอเลี๊ยบ” บอกว่า “พี่หงวน” 
มีความฝันที่อยากท�าในชีวิต 2 เร่ือง 
คือ เรื่องแรกก�าลังจะเสร็จคือ “กอง 
ทนุ สสส.” อกีเรือ่งคอื “หลกัประกนั
สุขภำพถ้วนหน้ำ” ซึ่งเสนอหลาย
พรรคแล้วแต่ไม่มีพรรคใดสนใจ แต่ 
“ทักษิณ ชินวัตร” กลับเห็นว่ามี
ประโยชน์ต่อประชาชนและมีความ 
เป็นไปได้หลังใช้เวลาประมาณ 40 
นาทีชี้ แจงหลักการและแนวทาง 
เบื้องต้น 
 ส่วนวลี “30 บำท” มำจำก 
“หมอเลี๊ยบ” ที่ฉุกคิดได้จำกค่ำ 
ผ่ำนทำงด่วนเฉลิมมหำนครใน
ขณะนั้น เพื่อให้ผู ้ขับรถเลือกว่ำ 
จะใช้ “ทำงด่วนหรือทำงปรกติ” 
ตำมควำมเหมำะสมของตน
 การเลือกตั้ง 6 มกราคม 2544 
นโยบาย “30 บาทรักษาทุกโรค” ถูก
ปราศรัยหาเสียงทุกเวที ขณะท่ีพรรค
เพื่อไทยได้ส.ส.ถึง 248 ท่ีน่ังจาก  
500 ที่นั่ง ตามด้วยค�าพูด “หมอ...เรา
มาลุย 30 บาทกัน”
 ที่ส�ำคัญวันนี้ “30 บำทรักษำ 
ทุกโรค” ไม่ใช่แค่วลีในไทย แต ่
ดังไปทั่วโลก!
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เศรษฐกิจ

ถกรถไฟฟ้าจีนราคาถูกทะลัก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมน 
ตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิด
เผยการหารือกับภาคเอกชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหา
แนวทางแก ้ป ัญหาและลดผล 
กระทบค่ายรถยนต์ในประเทศตาม 
ที่ประชุมครม.มอบหมายเพื่อ
ก�าหนดอัตราภาษีน�าเข้าที่เหมาะ
สมส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบต
เตอร์รี่ (บีอีวี) ภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-จีน ซ่ึงจะลด
ภาษีน�าเข้าเป็น 0% ตั้งแต่วันท่ี  
1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาไทย 
น�าเข้าเฉพาะรถกอล์ฟไฟฟ้า แต่
สถานการณ์ทางการค้าและเทค 
โนโลยีการผลิตเปลี่ยนไป จึง
ต ้องหารือทุกภาคส ่วนอีกครั้ ง 
เพื่อความเหมาะสม  
  นางอรมน ทรพัย์ทวธีรรม รอง
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กล่าวถงึการหารือร่วมกับ
ผู้ผลิตรถยนต์ในไทย ซึ่งมีทั้งกลุ่ม
ที่พร้อมผลิตรถบีอีวีและไม่พร้อม 
โดยกลุ ่มที่พร้อมผลิตเห็นว่ารถ
ยนต์บีอีวีราคาถูกที่น�าเข้าจากจีน
เป็นคู่แข่งส�าคัญในตลาดไทย แต่
หากรัฐบาลมีมาตรการส่งเสริม 

ปกป้องและคุ ้มครองผู ้ผลิตใน
ประเทศด้วยวธีิการอืน่ทีเ่หมาะสม
ก็ไม่จ�าเป็นต้องเจรจากับจีนเพ่ือ 
ขอขึ้นภาษีบีอีวีจากจีน
 ส่วนกลุ่มค่ายยุโรปที่มีเทคโน 
โลยีการผลิตขั้นสูงบางค่ายไม่เห็น 
ว่าบีอีวีราคาถูกจากจีนจะเป็นคู ่
แข่ง เพราะเป็นคนละตลาด แต่
เห็นว่าจะช่วยกระตุ ้นความต้อง 

พำณิชย์หำรือภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องวำงแผน
ผลกระทบรถบอีวีจีำกจนีทีม่รีำคำถกูทะลกัเข้ำมำในไทยหลงัข้อ
ตลงกำรค้ำอำเซียน-จีนท�ำให้ภำษีน�ำเข้ำ 0% กลุ่มรถยุโรปชี้ 
เป็นคนละตลำดและช่วยกระตุ้นตลำดรถไฟฟ้ำ แต่กลุ่มท่ีไม่
พร้อมให้ใช้ภำษีน�ำเข้ำปกป้อง

ความส�าเร็จ : นรินทร์ จูเจริญ กรรมการผู้จัดการ-อินโนเวทีฟ โซลูชั่น บิสซิ
เนส ธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง แถลงข่าว “เอสซีจี กรีนบิลดิ้ง 
โซลูช่ัน” เผยภาพรวมความส�าเร็จธุรกิจที่ปรึกษาอาคารเขียว และแนวโน้ม 
ตลาดอาคารเขียวและแนวทางในการด�าเนินธุรกิจปี 2561 

สาขาใหม่ : จักรกฤษณ์ กีรติโชคชัยกุล และ ธัญญรักข์ ชวาลดิฐ ร่วมเปิด  
เพาเวอร์ มอลล์ สาขาเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ศูนย์รวมอิเลคทรอนิกส์
ไลฟ์ไสตล์ ของเมืองไทยที่ทันสมัยแห่งใหม่ โดยมี ไกรสีห์ ชวาลดิฐ, กวีพันธ์- 
ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์, นพดล  นิติศิลป์ ร่วมงาน

นายปฐมพงศ์  สิรชัยรัตน์  กรรม 
การผู ้จัดการบริษัท โมโนฟิล์ม 
จ�ากัด ในเครือโมโน กรุ๊ป  เปิดเผย
ว่า ได้จับมือกับค่ายการ์ตูนคลับ 
ซ่ึงเป็นเจ้าใหญ่อนัดบัต้นๆ เพือ่น�า
คอนเทนต์การ์ตนูซีรีส์่ “Doubutsu 
Sentai Zyuohger” ที่มีจ�านวน
ความยาวถึง 48 ตอนให้บริการ
ออนไลน์ช่วงกลางเดือนมกราคม 
ถือเป็นรายเดียวในไทยที่ได้สิทธิ์
ให ้บริการดูหนังออนไลน์แบบ  
Exclusive และในอนาคตจะมคีอน
เทนต์ประเภทนี้เข้ามาในคลังหนัง
ออนไลน์อีก 2-3 เรื่องซึ่งก�าลัง

เจรจา เพื่อขยายฐานคนดูในกลุ่ม
อายตุัง้แต่ 4 ปีขึน้ไป ปัจจบุนัโมโน
แม็กซ์มีคลังหนังจ�านวน 2,000 
กว่าเร่ือง รวมแล้วกว่า 14,000 
ชั่วโมงให้ได้เลือก อาทิ หนังแอ
คชั่น หนังไซไฟ-แฟนตาซี หนัง 
โรแมนติก ซีรี่ส์อเมริกัน ซีรี่ส์จีน 
ซีร่ีส์เกาหลี ทีวีโชว์ มิวสิควิดีโอ 
และสารคดี ครอบคลุมทุกลุ่มทุก
เพศทุกวัยในราคาเพียง 129 บาท
ต่อเดือน
 ทั้งนี้ โมโนแม็กซ์รุกตลาดดู
หนังออนไลน์อย่างต่อเนื่องและ 
มียอดสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่าปี 2016  

‘โมโนแม็กซ์’ขยำยฐำนออนไลน์

การซื้อรถบีอีวีและท�าให้ค่ายรถ 
ยนต์กล้าผลิตเพื่อจ�าหน่ายมากขึ้น
 ขณะที่กลุ่มที่ไม่พร้อมผลิตรถ 
บีอวีี ต้องการให้ปกป้องตลาดภาย 
ใน ทัง้ในรูปแบบการใช้ภาษนี�าเข้า

และไม่ใช่มาตรการทางภาษี ทั้ง 
ยังเห็นว่าการลงทุนผลิตรถบีวีอี
ขณะนี้ยังเร็วเกินไปทั้งในแง่ความ
คุ้มทุนและความพร้อมของสถานี
ชาร์จแบตเตอร์รี่

ในอตัราการเตบิโตสงูถงึ 50% จาก
กลุ่มผู้ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนท้ัง 
iOS และ Android  ซึ่งเป็นไปตาม
แนวโน้มจ�านวนผู้ใช้สมาร์ทโฟน
กว่า 20 ล้านเลขหมาย รวมทัง้การ 
ดีลกับเจ้าของคอนเทนต์เพื่อเพิ่ม
ความหลากหลาย โดยเป้ารายได้ที่
ตั้งไว้ปี 2017 คาดว่าจะปิดได้เกิน
เป้าที่ตั้งไว้แน่นอน
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ข่าวย่อย

กัวเตฯย้ำยสถำนทูต
จิมมี มอราเลส ประธานาธิบดี
กัวเตมาลาเผยว่า ได้สั่งการให้
ย้ายสถานทูตในอิสราเอลจาก
กรงุเทลอาวฟีไปนครเยรซูาเลม็
แล้ว หลังจากพบกับนายกรัฐ 
มนตรเีบนยามนิ เนทนัยาฮขูอง
อิสราเอลและสนับสนุนท่าที
สหรัฐที่ประกาศรับรองสถาน 
ภาพเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง
อสิราเอล สวนทางกับ 128 ประ 
เทศที่ออกเสียงสนับสนุน ประ 
ธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของ
สหรัฐขู ่จะตัดความช่วยเหลอื 
ทางการเงนิประเทศท่ีสนบัสนนุ
ญตัตดิงักล่าว

ลอนดอนเปิดสวนสตัว์
สวนสัตว์กรุงลอนดอนของอัง 
กฤษกลับมาเปิดให้บริการอีก
ครั้ง หลังปิดไปชั่วคราวจาก 
เหตุเพลิงไหม้เมื่อวันเสาร์ ท�า 
ให้สตัว์เสยีชวีติไปหลายตวักลบั 
มาเปิดรบันกัท่องเท่ียวตามปกต ิ
อีกครั้งเมื่อวานนี้ ส่วนสาเหตุ
ของเพลงิไหม้ยงัไม่ทราบแน่ชดั
เปิดอีกครั้งวันอาทิตย์

หำ้ม‘เอมเิรตส์’บนิเข้ำ 
กระทรวงคมนาคมตนูเิซยีแถลง
เมื่อวันอาทิตย์ว่า ระงับเที่ยว
บินเอมิเรตส์เข้าประเทศเป็น 
การชั่วคราว จนกว่าเอมิเรตส์
จะมทีางออกทีเ่หมาะสมในการ
ด�าเนินการตามกฎหมายและ
ข้อตกลงสากล ด้านเอมิเรตส์
ยืนยันว่า จะงดเที่ยวบินตูนิส-
ดูไบตามค�าสั่งของทางการตูนิ 
เซยีเริม่ตัง้แต่วนัที ่25 ธนัวาคม 
สตรีตูนิเซียหลายคนเผยว่า ถูก
ตรวจอย่างละเอยีดเมือ่โดยสาร
สายการบินของยูเออีเข้ายูเออี 
ท�าให้เกิดความล่าช้าในการเดนิ 
ทาง บางคนถูกตรวจวีซาเพิ่ม 
เติมด้วย กลายเป็นกระแสไม่
พอใจทั้งในโลกสังคมออนไลน์
และสื่อในตูนิเซีย

ต่างประเทศ

โสมแดงไม่ยอมรบัมตยิเูอน็ 

ส�านักข่าวซินหัวของทางการจีน
รายงานว่า จีนสั่งปิดเว็บไซต์กว่า 
13,000 เว็บนับตั้งแต่ต้นปี 2558 
ฐานท�าผิดกฎหมายและระเบียบ
สื่ออินเทอร์เน็ต โดยประชาชน
ส่วนมากสนบัสนนุความพยายาม
ของรัฐบาลในการกวาดล้างสิ่ง 
ผิดกฎหมายบนโลกไซเบอร์ 
 รัฐบาลจีนเพิ่มความพยายาม
ควบคุมอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนับ
ตั้งแต ่ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง 

ของจีนเข้ารับต�าแหน่งเมื่อ 5 ปี
ก่อน ซึง่นกัวเิคราะห์กล่าวว่า เป็น
ความเคลือ่นไหวเพือ่จ�ากดัเสรภีาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและ
ป้องกันเสียงวิจารณ์ต�าหนิที่มีต่อ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน อย่างไร
ก็ตามรัฐบาลจีนแย้งว่าทุกประ 
เทศมีกฎระเบียบควบคุมส่ืออิน 
เทอร์เน็ตเช่นกัน โดยมีจุดมุ ่ง
หมายเพื่อรักษาความม่ันคงของ
ชาติ ความเรียบร้อยในสังคม  

จีนสั่งปิดเว็บผิดกฎหมำยกว่ำหมื่น 
รวมทัง้ป้องกนัการแพร่ภาพลามก
อนาจารและเนื้อหาที่มีความ
รุนแรง 
 นอกจากนีผ้ลส�ารวจในจนีพบ
ว่า ประชาชนกว่าร้อยละ 90 สนับ 
สนุนความพยายามของรัฐบาล 
ในการจัดระเบียบอินเทอร์เน็ต 
โดยร้อยละ 63.5 บอกว่าในช่วง
สองสามปีทีผ่่านมาพบว่า เวบ็ไซต์
ที่มีเนื้อหาอันตรายลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด

กระทรวงการต่างประเทศเกาหลี 
เหนือ ออกแถลงการณ์ประณาม
สหประชาชาติ หรือยูเอ็น ที่มีมติ
เหน็ชอบมาตรการลงโทษรอบใหม่
ต่อเกาหลเีหนอื ซึง่แขง็กร้าวมากขึน้  
จากการที่เกาหลีเหนือปฏิเสธการ
คว�า่บาตรของยเูอน็ ทีถ่อืว่าเป็นการ
ละเมิดอธิปไตยของเกาหลีเหนือ
และว่าเป็นการก่อสงครามท่ีท�า 
ลายสันติภาพและเสถียรภาพบน
คาบสมุทรเกาหลีตลอดจนภูมิภาค
โดยรวม แถลงการณ์นี้นับเป็นการ
แสดงท่าทคีรัง้แรกของเกาหลีเหนอื  
หลงัยูเอ็นมมีตเิป็นเอกฉนัท์ เมือ่วนั
ก่อน เห็นชอบการคว�่าบาตรรอบ
ใหม่ ซึ่งเป็นรอบที่ 3 ในปีนี้เพื่อ
ตอบโต้การยิงขีปนาวุธปข้ามทวีป
ครั้งล ่าสุดของเกาหลีเหนือเมื่อ
เดือนที่แล้ว ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 
23 ธันวาคม ที่ผ่านมา คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  
(ยูเอ็นเอสซี) ลงมติเอกฉันท์ลง 
โทษเกาหลีเหนือครั้งใหม่ ด้วยการ
จ�ากัดการส่งออกน�้ามันให้แก่เกา 
หลี เหนือ และสั่ งส ่ งก ลับชาว
เกาหลี เหนือที่ ท� า งานในต ่ าง
ประเทศ     
 มติดังกล่าวเป็นการลงโทษ
เกาหลีเหนือ ครั้งที่ 3 ในปีนี้ ร่าง
ข้ึนโดยสหรัฐ จ�ากัดการส่งออก

น�า้มนัดบิให้แก่เกาหลเีหนอืไม่เกิน
ปีละ 4 ล้านบาร์เรล ก�าหนดเพดาน
การส่งออกผลิตภัณฑ์น�้ามันกลั่น
แล้วอย่างดีเซลและน�้ามันก๊าดให ้
แก่เกาหลีเหนือไม่เกิน 500,000 
บาร์เรล เริ่มตั้งแต่ปีหน้า ลดลง
อย่างมากจากมติคร้ังก่อนท่ีก�าหนด
เพดานไว้ท่ี 2 ล้านบาร์เรล หาก
เกาหลีเหนือยังทดสอบขีปนาวุธ
หรือนิวเคลียร์อีกก็จะลดเพดานลง
อีก และสั่งให้ส่งกลับชาวเกาหล ี
เหนือที่ท�างานในต่างประเทศทั้ง 
หมดภายในสิ้นปี 2562 มตินี้ให้
อ�านาจทุกประเทศสมาชิกยูเอ็นยึด 
ตรวจสอบ และกักเรือต้องสงสัย
บรรทุกสินค้าผิดกฎหมายเข้าออก
เกาหลีเหนือได้ นอกจากนี้ยังห้าม
การจ�าหน่ายเคร่ืองจักรอุตสาห 
กรรม รถบรรทุก เหล็กและโลหะ

ต่างๆ ให้แก่เกาหลีเหนือ ห้าม
เกาหลีเหนือส่งออกอาหาร เครื่อง 
จกัร อปุกรณ์ไฟฟ้า ดนิ หนิ ไม้ และ
เรือ      
 จีนและรัสเซียประณามพฤติ 
กรรมเกาหลีเหนือ และเรียกร้อง 
ให้เร่งเปิดช่องทางทางการทูต เพื่อ
คลายความตึงเครียดและเดิน 
หน้าไปสู ่การแก้ไขวิกฤติเกาหล ี
เหนือ ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรมัป์ ของสหรฐั ทวตีว่า ประชาคม
โลกก�าลังผลักดันให้เกิดสันติภาพ 
ยูเอ็นเอสซีลงมติ 15 ต่อ 0 สนับ 
สนุนมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือ 
เพ่ิมเติม เพราะต้องการสันติภาพ 
ไม่ใช่ความตาย ขณะท่ีสหภาพยโุรป  
(อียู) แถลงว่า ก�าลังร่างมาตรการ
เพิ่มการลงโทษเกาหลีเหนือใน 
ต้นปีหน้า
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สังคม

บงชูร์ เฟรนช์ แฟร์ 2017

ณัฐพงศ์ อัศวทองกุล ผอ.ธุรกิจน�้ามันหล่อลื่น บจก.ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง แถลง
ข่าวเตรียมความพร้อมรับอุตสาหกรรม 4.0 ปรับกลยุทธ์รุกตลาดอุตสาหกรรม 
น�้ามันหล่อลื่น โดยมี ตัน ภาสกรนที, อิสระ บุรินทรามาตย์ และ มร.ชู๊ท คีธ 
ผู้บริหารจากโมตุลฝรั่งเศส มาร่วมในงาน ที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา

ดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพ 
จ�านวน 300 ถุง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี  
อุษา ผูกพัน ผู้อ�านวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล 
จ�ากัด และผู้บริหารโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธี

ถูกอกถูกใจเหล่านักช็อปส�าหรับ
งาน บงชูร์ เฟรนช์ แฟร์ 2017 
มหกรรมแสดงสินค้าฝรั่งเศสยิ่ง
ใหญ่ทีส่ดุแห่งปีโดยมมีร.อเลก็ซอง 
ดูปอง ประธานฯ และ สุกัญญา 
เอื้อชูชัย ผู้อ�านวยการหอการค้า
ฝรัง่เศส-ไทย เป็นแม่งานใหญ่ ส่ง
มอบความสุขให้กับเหล่าสาวกได้
จับจ่ายสนิค้าคณุภาพพรีเมยีมจาก 
ฝรั่งเศสและยุโรปภายใต้ธีม Oh 
La La! Christmas Market 
 มร.อเล็กซอง ดูปอง ประ 
ธานหอการค้าฝรั่งเศส-ไทยเผย
ว่า หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย จัด
งาน บงชูร์ เฟรนช์ แฟร์ติดต่อกัน
เป็นปีที่15 และถือเป็นงานแสดง
สินค้าฝรั่งเศสที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศไทย ปีนีเ้ราได้เนรมติงาน
ภายใต้ธีม Oh La La Christmas 
Market เป็นการจ�าลองบรรยา 
กาศตลาดกลางแจ้งของฝรั่งเศส 
เช่น Strasbourg Christmas 
Marketและ Colmar Christmas 
Market ในช่วงเทศกาลครสิต์มาส 
เพื่อให้ชาวไทยได้มีโอกาสสัมผัส
วัฒนธรรมฝรั่งเศสและได้เลือก 
ซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยม ท่ีส่งตรง
มาจากฝรั่งเศสและยุโรป อย่าง 
อิตาลี, เยอรมนี ในราคาพิเศษ  
ปีนี้ยังเป็นปีแรกที่เชฟชื่อดังของ
ฝรั่งเศส ได้แก่ Chef Gregory 
Soulavie เชฟและแบรนด์แอม

บาสเดอร์ จาก CÉMOI และ  
Chef ChandlerSchultz จาก  
Le Cochon Blanc มาสาธิต 
เมนูพิเศษมากมายอีกด้วย
 ส�าหรับบรรยากาศในงาน  
เร่ิมต้นอย่างคึกคัก โดยน้องๆ 
โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุง 
เทพมหานครที่มาร้องเพลงประ 
สานเสียง วีฟ เลอ ว็อง, ดองเซ่โอ

ตูร ์เดอแวร์ซาแป็ง ต้อนรับแขก 
ผู ้มีเกียรติใจดีและใจบุญอย่าง  
ฟาเบียง ฟอร์นี, เกียงไกร เธียร 
นุกุล, ภูษิต ศศิธรานนท์, ฌอง  
ฟรองซัวส์ กมีู, ฟารดิา วัลเล่อร์,  
กฤตย์ อทัธเสร ีฯ พร้อมด้วยสาวก
แฟนพันธุ์แท้ฝรั่งเศสที่มาร่วมชม 
ชิม ช็อป และสัมผัสวัฒธรรม
ฝรัง่เศสในบรรยากาศตลาดกลาง

แจ้งในช่วงเทศกาลคริสต์มาส 
อาทิ ชีส, แฮม, ขนมปัง, เค้ก,  
ตับห่าน, ชา, ไวน์ น�้าหอม และ
เครื่องส�าอางจากฝรั่งเศส อาทิ  
Famille Mary ผลิตภัณฑ์บ�ารุง 
ผิวออร ์แกนิคมีส ่วนผสมของ 
น�้าผึ้ง, เครื่องประดับจากแบรนด์ 
MAUBOUSSIN  แบรนด์จิวเวลรี่ 
อันโด่งดังกว่า 200 ปี จากฝรั่ง 
เศส, ผลิตภัณฑ์สกินแคร์เมคอัพ
และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ใน
เครือ ลอรีอัล ปารสี ทีม่าให้ชอ็ป 
ในราคาลดพิเศษจากนั้นถึงเวลา 
ที่ทุกคนรอคอย กับไฮไลต์ของ 
งาน เม่ือเชฟขนมหวานชื่อดัง  
เ กรกอรี  ซู ล าวี  เชฟผู ้ ค ร�่ า 
หวอดในวงการเบเกอรี่มากว่า 
26 ปีสาธิตการท�าขนมหวาน 
“Yakigashirouler cr ispy” 
ลักษณะคล้ายเอแคลร์รสช็อกโก 
แลต สไตล์ฟิวช่ันท่ีผสมความ 
เป็นเจแปนนิสและฝรั่งเศสเข้า 
ด้วยกันโดยมี มร.จิลส์ การาชง 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�า
ประเทศไทยและ มร.อเล็กซอง  
ดูปอง ประธานหอการค้าฝรั่ง 
เศส-ไทยร่วมรังสรรค์เมนูไฮไลต์
น้ีด้วย เรียกได้ว่านอกจากจะได้ 
มาเลือกซื้อของขวัญปีใหม่ที่เป็น
ของดีแล้วยังได้ลิ้มรสเมนูขนม
หวานแสนอร่อยล�้าจากเชฟขั้น
เทพอีกด้วย
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Danial-P1-311017=4*6_01

 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.
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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


