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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 
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หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำสั่ง คสช. 53/2560 กลำยเป็น “งูกินหาง” 
รีเซตพรรคกำรเมืองและสืบทอดอ�ำนำจ 
“ปีหมู (ไม่กลัวน�้าร้อน)” อำจมำเร็วกว่ำที่คิด
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” มองปีไก่ทองรัฐบำลทหำร  
“วีระ สมความคิด” เตือน “บิ๊กตู่-ป.ป.ช.” 
ฟอกขำว “บิ๊กป้อม” ประชำชนไม่เอำแน่ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ช�ำแหละ “กฎหมาย ป.ป.ช.” 
“Pegasus” ให้จับตำตั้ง “รัฐบาลลักษณะพิเศษ” 
“โสภณ พรโชคชัย” แนะสร้ำงทำงด่วนรำชด�ำริ 
พร้อมพัฒนำเรือด่วนคลองแสนแสบ 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

รักษาสติ
คนผู้มีสติ มีความเจริญ
ทุกเมื่อ

editor59lokwannee@gmail.com
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เรื่อง “บิ๊กตู่” ซื้อหมาบางแก้ว
แจกรัฐมนตรีจนถูกร้องให้
สอบท�าผิดกฎหมายป.ป.ช. 
กรณห้ีามรบัและให้ของก�านลั
เกินมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 
บาทที่ท�าท่าว่าเกือบซ�้ารอย
เรื่องนาฬิกาและแหวนเพชร
ของ “บิ๊กป้อม” แต่งานนี้ยัง
โชคดีกว่าตรงท่ีแม้จะจ่ายเงิน
ซื้อหมาบางแก้วไปแล้วแต่ยัง
ไม่มีการส่งมอบท�าให้รอดตัว

อย่างเฉียดฉิวไม่พลาดสะดุด
ขาตวัเองเพราะถือว่าความผดิ
ยังไม่ส�าเร็จ แต่ส�าหรับเรื่อง
นาฬิกากับแหวนเพชรยังเป็น
ซีรี่ส์เรื่องยาวเมื่อมีการกล่าว 
อ้างถึงบุคคลที่สามซึ่งป.ป.ช. 
ก�าลังเรยีกตวัมาให้ข้อมลู กรณี
นีค้งยือ้กนัไปจนสดุทาง แต่ว่า
กันว่าหากถึงที่สุดเคาะประตู
ทกุบานแล้วไม่มทีางออก อาจ
จะมีการร้องขอให้เสียสละ

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

อย่างไรก็ตามมีข่าวกระเซ็นออกมาจาก
ฝั่งที่สนับสนุนรัฐบาลทหารคสช.ว่า

ถึงที่สุดแล้วเรื่องนี้อาจยอมเจ็บเพื่อให้เรื่องจบ
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ที่ห้ามรับและให้ของขวัญ
ของก�านลัเกนิมลูค่า 3,000 
บาท
 อย่างไรก็ดีงานน้ียังไม่ถึง
กับเพลี่ยงพล�้ามากเหมือน
กรณีนาฬิกาของ “บิ๊กป้อม” 
พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี เพราะยัง
ไม่มีการส่งมอบลูกสุนัขให้กับ
รัฐมนตรีทัง้สองคนแต่อย่างใด
 “ยังไม่ได้รับสุนัขสักตัว...
จ่ายตังค์ไปแล้ว แต่ถ้าใครจะ
ซื้อก็มาซื้อต่อได้”
 เป็นค�าชี้แจงจากปาก 
“บิ๊กตู่”
 สรุปคือซื้อแล้วจริง แต่ยัง
ไม่ได้รับสุนัขมา และยังไม่ได้
มอบให้กับสองรัฐมนตรีที่ต้ัง 
ใจจะให้ พร้อมประกาศใคร

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ต้องการซื้อต่อก็มาซื้อได้
 เมื่อยังไม่ได้ส่งมอบสุนัข
กันแม้จะมีความต้ังใจมอบให้
แต่ถอืว่าความผดิกย็งัไม่ส�าเรจ็ 
จึงรอดตัวไปอย่างเฉียดฉิว ไม่ 
เพิ่มประเด็นให้สังคมสงสัย 
เรื่องการถูกตรวจสอบ
 “ผมไม่ทราบ ยังไม่ได้รับ
สุนัขเลย ซึ่งจะเรียนนายกฯ
ว่าที่บ้านมีสุนัขแล้ว และถ้า 
นายกฯจะให้ ในใจก็คิดว่าจะ
ขอไม่รับ...คุณก็รู ้ว ่าผิดกฎ 
หมาย ถ้ารบัของใครเกนิ 3,000  
บาท ถ้าจะรับก็จะจ่ายเอง” 
 เป็นค�าชี้แจงจากปาก 
“บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์  
ที่ ช ่ วยยืนยันอีกครั้ งว ่ า
ความผิดยังไม่ส�าเร็จ
 เรื่องของน้องเล็กสองคน

รอดตัวไปส ่วนเร่ืองของ พ่ี 
ใหญ่อย่าง “บิก๊ป้อม” ยงัต้อง
ตามลุ้นกันต่อ เมื่อป.ป.ช.ได้
ออกหนั ง สื อ เชิญบุ คคลที่ 
สามเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
นาฬิกาและแหวนเพชรที่ถูก
ยื่นให้ตรวจสอบ
 การเชิญบุคคลที่สามมา 
ให้ข้อมูลหมายความว่าหนัง 
สือชี้แจงที่ “บิ๊กป้อม” ส่งถึง
ป.ป.ช.ช่วงปลายปีที่แล้วต้อง 
มีการกล ่าวอ ้างถึงบุคคลที ่
สามที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้ง
นาฬิกาและแหวนเพชร 
 ส่วนจะกล่าวอ้างว่ามคีวาม
เกี่ยวข้องอย่างไรเป็นเพื่อนที่
ให้ยืมนาฬิกาอย่างที่ มีข ่าว 
ออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ยัง
ไม่เป็นที่เปิดเผย
 อย่างไรก็ตามมีข ่าวกระ 
เซ็นออกมาจากฝ ั ่ งที่ ส นับ 
สนุนรัฐบาลทหารคสช.ว่าถึง 
ที่สุดแล้วเร่ืองนี้อาจยอมเจ็บ
เพื่อให้เรื่องจบ
 ว่ากันว่าหากสุดยื้อ อุ้มกัน
ต ่ อ ไปจะพากันลง เหวทั้ ง 
คณะอาจจะมีการร้องขอให้ 
เสียสละปรับออกจากคณะ
รัฐมนตรี
 จริงไม่จริงยังไม่รู ้ต้อง
รอดู แต่ที่ผ่านมากระแส
ข่าวที่หลุดออกมาจากคน
ฝั่งนี้ส่วนมากมักจะแม่น

ขึน้พทุธศกัราชใหม่ พ.ศ.2518 
ดูเหมือนว่ารัฐบาลทหารคสช.
จะยังต้องอยู่ในช่วงของการตั้ง
รับกับสถานการณ์ต่างๆ
 เปิดท�างานหลังปีใหม่วัน
เดียวเจอร้องให้คณะกรรม 
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ตรวจสอบการซื้อสุนัขพันธุ ์
บางแก้ว 3 ตัวที่ “บ๊ิกตู ่” 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ซื้อไว้ตอนไป
ลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
สัญจรที่จังหวัดสุโขทัยช ่วง
ปลายปีที่ผ่านมา โดยควักเงิน
จ่ายไป 25,000 บาท โดยบอก
ว่าจะให้เป็นของขวญักับ พล.อ. 
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงมหาดไทย 
และพล.อ.ฉตัรชยั สาริกัลยะ 
รองนายกรฐัมนตร ีคนละหนึง่
ตัวส่วนอกีตวัจะเอาไว้เลีย้งเอง
 ที่ถูกร้องให้ป.ป.ช.สอบ
เพราะว่าเป็นการกระท�า
เข้าข่ายผิดกฎหมายป.ป.ช. 

หมา-นาฬิกา



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4739 (1264) วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
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In Brief : ย่อความ

รักษาสติคนละเรื่องเดียวกัน

ทรรศนะ

สมเดจ็พระสงัฆราชท่านให้พรปีใหม่ปีนี้ 
“สตมิโต สทา ภททฺ”ํ แปลว่า “คนผูม้สีติ 
มคีวามเจรญิทกุเมือ่” ตรงข้ามกับพวก 
ดื่มน้ําผลาญสติก็จะมีแต่ความเสื่อม 
ความหายนะทกุเมือ่

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

มาก “สติมโต สทา ภทฺท�” แปลว่า “คนผู้
มสีต ิมคีวามเจรญิทกุเมือ่” ตรงข้ามกบัพวก
ดื่มน�้าผลาญสติก็จะมีแต่ความเสื่อม ความ
หายนะทุกเมื่อ เพราะฉะนั้นถ้าใครเอามาท่อง
พรสมเด็จพระสังฆราชและน�ามาใช้ก็เชื่อว่า 
จะลดการตายลงมาก แม้แต่การสวดมนต ์
ข้ามปีก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้เยอะ เพราะมือ 
ไม่จับแก้วเหล้า ไม่จับพวงมาลัย พนมมือ 
ไหว้พระก็ต้องปลอดภัยแน่นอน 
 ถ้าเราไม่เชื่อไม่ฟังก็อาจไม่มีโอกาสจะ
ฉลองปีใหม่ปี 2562 เพราะไม่ขึ้นเมรุไปอยู่ 
กับยมบาล หรือเข้าโรงพยาบาล ไม่ได้อยู่กับ
ลูกกับเมียกับครอบครัว ปีใหม่แล้วก็จงรักษา
สติ มีสติ ให้รู้สึกตัว นึกถึงกิจกรรมที่ดีงาม  
มีอริยมรรคมีองค์ 8 หาชอบ ใช้ชอบ  
 ถ้าไม่หากิจกรรมดีก็ต้องท�ากิจกรรมชั่ว  
ไปมั่ว ไปกิน ไปเล่นในกิจกรรมชั่ว ใช้เงิน
ทองในทางที่ชั่ว เงินทองหามาแทบเป็นแทบ
ตายก็ไปละลายกับน�้าเมา ไปซื้อยาบ้า ละลาย
สติ กิน เมื่อใช้ไม่เป็นก็ต้องสูญเสียไปเรื่อยๆ 
 ก็หวังว่าพรของสมเด็จพระสังฆราช 
จะไปก้องอยู่ในหูของชาวพุทธที่นับถือ
พุทธศาสนา หากไม่รักษาสติก็เหมือน
ไม่มีศาสนาอยู่ในหัวใจ เพราะหัวใจของ
ศาสนาถือว่าสติเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด 
เรื่องหนึ่งที่จะท�าให้เราพร้อมท่ีจะท�ากิจ 
กรรมที่ดีงามที่ถูกต้องตลอดไป
  เจริญพร

ประเทศไทยยงัครองแชมป์อบัุตเิหต ุมีคนบาด
เจ็บและตายไม่หยุดหย่อน เพราะไม่ยึดใน
กฎหมายและกฎจราจร  เมาก็จะขับ แซงในที่
ไม่ควรแซง วิ่งสวนเลน ระเบียบวินัยในการใช้
รถใช้ถนนของเราต�่าตมจมอยู ่กับความมัก 
ง่าย ท�าให้มีอุบัติเหตุมากกว่าหลายประเทศ 
ติดอันดับต้นๆของโลก ไม่ 1 ก็ 2 
 อุบัติเหตุท่ีผ่านมามีคนตายไปแล้วกว่า 
22,000 ชี วิต ประเมินเป ็นค ่าเสียหาย  
70,000-80,000 ล้านบาท หรืออาจเป็นแสน
ล้านก็ได้ เพราะบางคนอาจพิการต้องเสียค่า
รักษาอีกเท่าไร บางคนเป็นหัวหน้าครอบครัว
ก็ท�าให้ครอบครัวล�าบากเพราะไม่มีรายได้  
ช่วงปีใหม่ทีต่ัง้เป็น 7 วนัอนัตราย แต่อบุตัเิหต ุ
ลดลงไม่ได้ เพราะเราผ่อนผันผ่อนปรนแบบ
เอาตัวรอดไปวันๆให้ผ่านไปปีหนึ่ง 
 เรื่องระเบียบจราจรก็เห็นใจต�ารวจท่ีกวด 
ขันเหมือนกัน เพราะคนฝ่าฝืนก็มีมาก ก็ได ้
แต่หวังว่าปี 2561 จะเป็นปีแห่งการตื่นตัว 
พัฒนาสติปัญญาให้รู้รักษาตัวเอง ใครรักษา
ตัวไม่รอดก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือขึ้นเมรุ 
เผากนัไป อบุตัเิหตคุร่าชวีติคนไทยไปมากมาย 
แต่ก็ยังไม่ส�านึก ไม่น�ามาเป็นบทเรียน เรียก
ว่าด้ือด้าน แม้จะยึดรถ ยึดใบขับขี่ก็ไม่เข็ด 
หลาบ พวกนี้เป็นพวกแก้ยาก สอนยาก เป็น
พวกท่ีสวนทางกับความเจริญของชีวิต ชีวิต 
จึงมีแต่ความเสื่อม
  สมเด็จพระสังฆราชท่านให้พรปีใหม่ปีน้ีดี

เปิดศกัราชใหม่ปีจอ “ทัน่ผูน้�า” กต้็อง
เจอเรือ่งหมาๆเพราะ “หมาบางแก้ว” 
ที่ซื้อมา 3 ตัวๆละ 6,000 บาท โดยตัว
หนึ่งจะเลี้ยงเองและอีก 2 ตัวจะให ้
2 รัฐมนตรี ท�าให ้ “ศรีสุวรรณ 
จรรยา” ยื่นให้ป.ป.ช.ตรวจสอบว่ามี
ความผิดหรือไม่ เพราะของขวัญเกิน 
3,000 บาท “ทั่นผู้น�า” จึงเปลี่ยน
จาก “ให้” เป็นใครอยากได้ก็ต้อง 
“ซื้อ” 
 ไม่เหมอืนประเดน็ “แหวนมารดา 
นาฬิกาเพื่อน” ของ ”บิ๊กป้อม” ที่ส่ง
ค�าชี้แจงให ้ป.ป.ช.แล ้ว แต ่สังคม
ออนไลน์ก็ยังขุดคุ้ยเจอ “นาฬิกาหรู” 
บนข้อมือ “บี๊กป้อม” อีกนับสิบเรือน 
ขณะที่  “พล.ท.คงชีพ ตันตระ
วาณิชย์” โฆษกกระทรวงกลาโหม 
แถลงในท�านองให้เห็นใจ “บิ๊กป้อม” 
ที่ท�างานหนักแก้ปัญหาให้บ้านเมือง
หลายเรื่อง 
 จึงต้องจับตาว่าเรื่องการท�างาน
หนักกับเรื่องทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งกับ 
ป.ป.ช.จะกลายเป็น “คนละเร่ืองเดียว 
กัน” หรือ “ปาหี่” การเมืองหรือไม่  
เพราะโฆษกกระทรวงกลาโหมก็พูด 
“เป็นทหารมาถึงขนาดนี้ไม่กลัวอะไร
แล้ว ถ้ายืนหยัดท�าในสิ่งท่ีถูกต้อง 
เพื่อส่วนรวมและสังคม” 
 ปีจอจึงอาจเห็นสถานการณ์ท่ีคาด
ไม่ถึงอีกหลายเรื่อง เพราะ “ทั่นผู้น�า” 
มีความสามารถพูดกับ “กบและไก่” 
ได้ ท�าไมจะพูดกับพวกที่ “เห็นต่าง” 
ไม่ได้ 
 ถ ้าพูดไม ่รู ้ เรื่ องจริงๆยังมี 
“มาตรา 44” ที่ “ทั่นผู้น�า” พร้อม
จะเอามาใช้ได้ตลอดเวลา แม้แต่ 
“การเลือกตั้ง” ก็พูดชัดเจนอีก 
ครั้งว่า ถ้ายังมีความขัดแย้งสูง 
จะ “เลือกตั้ง” ได้หรือเปล่าไม่รู้?
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เศรษฐกิจ

BOFFICEเปดิจองซ้ือหนว่ยทรสัต์

นายอรรถกร เนตร์เนรมติรด ีกรรม 
การผู้จัดการบริษัท ภิรัช รีท แมน 
เนจเม้นท์ จ�ากัด ผู ้จัดการกอง
ทรัสต์ เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริม 
ทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ หรือ Bhiraj 
Office REIT (BOFFICE) จะลงทุน 
ครั้งแรกในสิทธิการเช่าระยะยาว
ในโครงการอาคารส�านกังานภริชั
ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ซึ่ง
เป็นพืน้ท่ีเช่าส่วนส�านกังานให้เช่า 
พื้นที่จอดรถ พื้นที่ส่วนกลางและ
พื้นที่ส�าหรับวางงานระบบสาธาร 
ณปูโภคทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการด�าเนิน 
งานโครงการ รวม 94,853 ตาราง
เมตร เป็นระยะเวล 26 ปี 9 เดือน 
นับตั้งแต่เข้าลงทุนวันท่ี 1 มกรา 
คม 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
2587
 โครงการอาคารส�านักงานภิ
รชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร์ถอื
เป็นหนึง่ในโครงการคณุภาพจาก
กลุม่บริษทัภริชับรีุ โดยยดึแนวคดิ
การพัฒนาเป็นอาคารส�านักงาน
เกรด A  บนท�าเลสุขุมวิทตอนต้น
ซึง่เป็นย่านศนูย์กลางธรุกจิทีเ่ชือ่ม
ต่อรถไฟฟ้าบทีีเอสเข้าสูต่วัอาคาร

โดยตรงและสิ่งอ�านวยความสะ 
ดวกต่างๆ ที่เป็น Mixed-use 
Commercial Complex ที่อยู ่
บรเิวณเดยีวกบัศนูย์การค้า ด ิเอม็ 
ควอเทยีร์  ท�าให้อาคารส�านกังาน
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
โดยตัง้แต่เปิดให้บรกิารเดอืนมนีา 
คม 2558 จนถงึวนัที ่30 กนัยายน 

Bhiraj Office REIT ให้นักลงทุนจองซื้อหน่วยลงทุนวันที่ 8-11 
มกราคมในราคาหน่วยละ 10 บาท ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่
โครงการอาคารส�านักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ 
พื้นที่เดียวกับศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ 

SCG Dinner Talk : ชาตศิริ ิโสภณพนชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.ธนาคาร
กรงุเทพ และ พเิชษฐ สทิธอิ�านวย กรรมการผูอ้�านวยการ บลจ.บวัหลวง ให้การ
ต้อนรบัทมีผูบ้รหิารระดบัสงูจาก บมจ.ปนูซเิมนต์ไทย ทีใ่ห้เกยีรตมิาร่วมเสวนา
แก่กลุ่มผู้จัดการกองทุน ในงาน SCG Dinner Talk 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ : นาถรวี วงศ์ภวาภัค กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอพโพรโซน 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้า “Ruby Cell” 
(รูบี้ เซลล์) เซรั่มระดับพรีเมียมน�าเข้าจากประเทศเกาหลี โดยมี มร.บง จุน คิม, 
ดร.สมชาย หารหริญั, จฑุามาศ นธิอินนัตภร และ ปรยีามล ธนวสิทุธ์ิ ร่วมงาน

นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรม 
การอ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทิสโก้ (จ�ากัด) เปิด
เผยว่า จากผลส�ารวจของส�านัก 
งานสถิติแห่งชาติระบุประชากรสูง 
อายใุนประเทศไทยส่วนใหญ่มรีาย
ได ้ไม ่พอใช ้หลังเกษียณ โดย
มากกว่าครึ่งหนึ่งต้องพึ่งพารายได้
จากผู ้อื่น เช่น ลูกหลาน สามี/
ภรรยา ญาต/ิพ่ีน้อง หรอืเบีย้ยังชีพ 
จากรัฐบาล  ขณะที่อีกส่วนหนึ่งยัง
ต้องท�างานหาเงินเลี้ยงชีพ มเีพยีง
ประมาณ 5% ของประชากรทัง้หมด 
ท่ีมีเงินเก็บเพียงพอหลังเกษียณ 
สาเหตุหลักมาจากคนไทยไม่ให้
ความส�าคัญกับการวางแผนการ

เงินเพื่อการเกษียณ เพราะเห็นว่า
เป็นเรื่องไกลตัวและเริ่มสนใจวาง 
แผนเมื่ออายุ 40-45 ปีซึ่งต้องเริ่ม
ออมและลงทนุให้เรว็ทีส่ดุเพือ่ลดภา 
ระในการออมและการลงทุนช่วง
เวลาที่ใกล้เกษียณ            
 บลจ.ทิสโก้ จึงเปิดโครงการ 
“TISCO Smart Retirement สุข
ทุกวันยันเกษียณ” กระตุ้นให้คน
รุน่ใหม่ใส่ใจการวางแผนการเกษยีณ
ตั้งแต่อายุยังน้อย โดยจะเผยแพร่
ความรูด้้านการวางแผนทางการเงนิ 
อาทิ การออม/ลงทุน การใช้จ่าย 
และการ ลดความเสี่ยง ครอบคลุม 
4 ด้านคือ Smart Saving, Smart 
Spending, Smart Living และ 

TISCOกระตุน้วางแผนวยัเกษยีณ

Smart Insured  ผ่านงานสัมมนา 
กจิกรรมไลฟ์สไตล์ การประกวดชงิ
รางวัล และเกร็ดความรู้ผ่านเฟส
บุ๊ก TISCO Smart Retirement 
และ Line@TISCOAsset โดยมีผู้
เชี่ยวชาญจากทิสโก้ และผู ้ทรง
คุณวุฒิรับเชิญให้ค�าแนะน�า  
 นอกจากนี้ยังจะเปิดตัวแอป 
พลเิคชัน My  PVD My  TISCO  ให้
สมาชิกกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 
ภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้
สามารถตรวจสอบยอดเงินสะสม
และเงินสมทบของตนเองผ่านทาง
แอปพลเิคชนัดงักล่าว โดยสามารถ
ดาวน์โหลดได้ต้ังแต่ต้นปี 2561 
เป็นต้นไป

2560 มีอัตราการเช่าพื้นที่ส�านัก 
งานเฉลี่ย 98.7% หรือประมาณ 
49,700 ตารางเมตร
 ทัง้นี ้BOFFICE จะเปิดให้นกั
ลงทุนจองซื้อหน่วยลงทุนผ่าน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด
และธนาคารกสิกรไทยทกุสาขาระ 
หว่างวนัที ่8-11 มกราคม โดยราคา 
เสนอขายหน่วยลงทุนละ 10 บาท 
จองซื้อขั้นต�่า 2,000 หน่วย
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ข่าวย่อย

Star War ทะลุพนัล้าน
เอ็กซิบิเตอร์ รีเลชันส์ ผู้ส�ารวจ
รายรับภาพยนตร์ประจ�าสัป 
ดาห์พบว่า “Star Wars: “The 
Last Jedi” (สตาร์วอร์ส : ปัจ 
ฉิมบทแห่งเจได) โกยรายได้ 
66.8 ล้านดอลลาร์ช่วงวันหยดุ
สุดสัปดาห์ 4 วันในอเมริกา 
เหนือ โดยมีรายได้รวม 531.5 
ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัว
เมื่อสามสัปดาห์ก่อน ดิสนีย์
แถลงว่า “The Last Jedi” มี
รายรับรวมทั่วโลกทะลุ 1,000  
ล้านดอลลาร์หลงัออกฉายได้ 3 
สปัดาห์ ซึง่ถอืเป็นหนงัทีป่ระสบ
ความส�าเร็จที่สุดในปี 2560 

บัสเปรูประสานงา 
ต�ารวจทางหลวงเปรูเผยว่า รถ
บัสน�าผู้โดยสาร 53 คน เดิน
ทางจากเมืองฮัวโชมุ่งหน้าลง
ไปยังกรุงลิมาที่อยู่ห่างไปทาง
ใต้ 130 กิโลเมตร ประสานงา
กบัรถบรรทกุบรเิวณโค้งปีศาจ
ช่วงเที่ยงวันอังคารตามเวลา
ท้องถิน่ รถบสักระเดน็ตกหน้า 
ผาสูง 100 เมตรลงไปพลกิคว�า่
บรเิวณโขดหินรมิทะเล เจ้าหน้า 
ที่กู้ภัยต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ต�า 
รวจลงไปยังซากรถบสั บางคน 
ใช้เชือกโรยตัวลงไป พบผู้รอด
ชีวติ 6 คน และกูไ้ด้แล้ว 36 ศพ

UNประดบัธงสมาชิก 
คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติมีสมาชิกใหม่  
6 ประเทศ ได้แก่  อเิควทอเรยีล 
กนิ ีไอวอรโีคสต์ คเูวต เนเธอร์ 
แลนด์ เปรู และโปแลนด์ โดย
ธงสมาชิกใหม่ได้รบัการประดบั 
อยู่ที่ด้านหน้าส�านักงานใหญ่
สหประชาชาติ คณะมนตรี
ความมั่นคงฯ 15 ประเทศนับ
เป็นสถาบันที่ทรงอ�านาจมาก
ที่สุดของสหประชาชาติ โดยมี 
จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย อังกฤษ 
และสหรัฐเป็นสมาชิกถาวร

ต่างประเทศ

‘ทรมัป์’ขูต่ดังบปาเลสไตน์ 
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา ยอมรับว่า กระ 
บวนการสันติภาพในตะวันออก 
กลางก�าลังประสบปัญหา และขู ่
จะตัดความช่วยเหลือปาเลสไตน์ 
ที่ได้รับจากสหรัฐปีละกว่า 300 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 9,723 
ล้านบาท)
 ทรัมป์ ทวีตว่า สหรัฐจ่ายให้
ปาเลสไตน์ปีละหลายร้อยล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่ได้รับค�าชม
หรือความนับถือ และในเมื่อปา 
เลสไตน์ไม่ต้องการเจรจาสนัตภิาพ
อีกแล้ว เหตุใดสหรัฐจึงต้องจ่าย
เงนิล่วงหน้าจ�านวนมหาศาลให้อกี 
อย่างไรก็ดี ยังไม่ชัดเจนว่าการ 
ขู่ของทรัมป์หมายถึงการตัดความ
ช่วยเหลือทั้งหมดหรือไม่ โดยเมื่อ
ปี 2559 อยู่ที่ 319 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ราว 10,342 ล้านบาท) 
สหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือเรื่อง 
งบประมาณและความปลอดภัย 
แก่องค์การปาเลสไตน์มานาน ยัง
ไม่รวมเงิน 304 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ราว 9,857 ล้านบาท) 
สนับสนุนโครงการของสหประ 
ชาชาติ ในเขตเวสต์แบงก์และ 
ฉนวนกาซา 
 ทรมัป์ คุยตัง้แต่เข้ารบัต�าแหน่ง 
ประธานาธิบดีเมื่อเดือนมกราคม 
2560 ว่า จะท�าให้เกิดข้อตกลงอัน
เป็นท่ีสุดเพ่ือน�ามาซ่ึงสันตภิาพใน
ตะวันออกกลาง อันเป็นประเด็น
ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทุกคน
ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษหลังปี 1960 
แต่บทบาทของสหรัฐฯ สะดุดเมื่อ 
ทรัมป์ ประกาศรับรองเยรูซาเล็ม
เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเมื่อ
ต ้นเดือนธันวาคม จุดกระแส
ประท้วงและประณามจากนานา 
ชาติ ขณะที่ประธานาธิบดีมาห์มุด 
อับบาสของปาเลสไตน์ ยกเลิก
ก�าหนดการพบกับรองประธานา 
ธิบดีไมค์ เพนซ์ของสหรัฐฯ ทันที 
 อีกด้านหนึ่ง ทรัมป์ ออกโรง
เตือนนายคิม จองอึน ผู้น�าเกาหลี 
เหนือว่า เขามีปุ่มกดยิงอาวุธนิว 

เคลยีร์ทีใ่หญ่กว่าและทรงพลงักว่า
ของนายคิม
 ประธานาธิบดีทรัมป์ ทวีตว่า 
ผู้น�าเกาหลีเหนือคุยว่ามีปุ่มกดนิว 
เคลียร์อยู่บนโต๊ะพร้อมยิงตลอด
เวลา ขอให้ใครสักคนในเกาหลี 
เหนือที่เป็นประเทศสูญสิ้นและ
ขาดแคลนอาหารช่วยเตือนนาย 
คิม ด้วยว่า เขาก็มีปุ่มกดนิวเคลียร์
เหมือนกัน แต่เป็นปุ่มใหญ่กว่า 
ทรงพลังกว่า และพร้อมใช้งานเห
มืนกัน 
 ผู้น�าเกาหลเีหนอื กล่าวเมือ่วัน
ขึ้นปีใหม่ว่า มีปุ่มกดนิวเคลียร์อยู่

บนโต๊ะพร้อมยิงตลอดเวลา แต่ได้
ย่ืนไมตรีให้เกาหลีใต้ว่า พร้อม
เจรจาและจะส่งนักกีฬาเข้าร่วม
โอลิมปิกฤดูหนาว ในเดือนหน้า 
เกาหลีใต้ ตอบรับเชิงบวกในวัน 
ต่อมาด้วยการเสนอเจรจาระดับ 
สูงในวันที่ 9 มกราคม แต่นางนิก 
กี ฮาร์ลีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐ
ประจ�าสหประชาชาติมองว่า การ
เจรจาสองเกาหลีเป็นเพียงการแก้ 
ปัญหาชั่วคราวที่ไม่ได้จัดการที ่
รากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง 
และสหรัฐจะไม่มีทางยอมรับเกา 
หลีเหนือที่มีอาวุธนิวเคลียร์

เอมานูอล มาครง ประธานาธิบดี
ของฝร่ังเศสแสดงความเป็นห่วง
เรือ่งการประท้วงในอหิร่านกบัประ 
ธานาธิบดีฮัสซัน โรว์ฮานีของอิ 
หร่าน ขณะทีผู่น้�าอหิร่านขอให้ฝรัง่ 
เศสจัดการกลุ่มต่อต้านในฝรั่งเศส
ที่ปลุกปั่นการประท้วง
 ท�าเนยีบประธานาธบิดฝีรัง่เศส
เผยว่า ประธานาธิบดีมาครง หยิบ 
ยกเร่ืองตัวเลขผู ้เสียชีวิตในเหตุ
ประท้วงทีอ่หิร่านระหว่างการสนทนา 
ทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดี 
โรว์ฮานีเม่ือวันอังคารตามเวลา 
ท้องถิน่ และเหน็พ้องกนัว่าควรเลือ่น 
ก�าหนดการเยอืนอหิร่านในสปัดาห ์
นี้ ของนายฌอง-อีฟส์ เลอ ดรียอง 
รัฐมนตรีต่างประเทศฝร่ังเศสออก

‘มาครง’ห่วงประท้วงในอหิร่าน
ไปก่อน ผู้น�าฝร่ังเศสย�้าเรื่องการ 
อดกลัน้ การจ�ายอมสละ การเคารพ 
สิทธิขั้นพื้นฐานเร่ืองเสรีภาพใน
การแสดงออกและเสรีภาพในการ
ชมุนมุ  ด้านสถานโีทรทศัน์อหิร่าน
รายงานว่า ผู้น�าอิหร่านขอให้ฝรั่ง 
เศสจัดการกับกลุ่มพีเอ็มโอไอ ซึ่ง
เป็นกลุ ่มต่อต้านอิหร่านในกรุง
ปารีสที่เขาระบุว่า ยุยงปลุกปั่นให้
เกิดการประท้วงในอิหร่านตั้งแต่
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา จนถึงขณะ 
นี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองก�าลัง
พิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านอ้างว่า 
กลุ ่มนี้ได ้รับค�าสั่งจากซาอุดีอา 
ระเบียและยุโรปบางประเทศให้
สร้างสถานการณ์ความไม่สงบใน
อิหร่าน
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สังคม

เทคนิคเลือกคอนโด
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�า
กดั (มหาชน) น�าโดย ประเสรฐิ แต่
ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียล 
เอสเตท-พรีเมียม จัดงาน “The 
Reserve Exclusive Day” เปิด 
ตัวโครงการ “The Reserve 
Sukhumvit 61” ลักซ์ชัวร์รี่คอนโด
ระดับพรีเมียม
 ภายในงานได้เชิญเหล่าเซเลบริ
ตี้ชื่อดัง มาร่วมเยี่ยมชมและแชร์
ประสบการณ์การเลือกคอนโดใน
ฝัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และ
การเลือกซื้อคอนโดเพื่อการลงทุน
 เอ๋-กัญญารัตน์ พลาดิศัย 
คุณแม่ยังสาวที่มองการณ์ไกล ได้
เผยเคล็ดลับการเลือกซ้ือคอนโด 
ไว้ว่า โดยส่วนตัวคดิว่า การซ้ือคอน
โดคือการซื้ออนาคต เพราะใน
ปัจจบุนัไลฟ์สไตล์ต่างๆมนัเปลีย่น
ไป เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเป็น
หลัก ส�าหรับเทคนิคการเลือกซื้อ
คอนโดของเอ๋ก็จะต้องดู 3 ข้อเป็น
หลัก คือ 1.ท�าเลที่ตั้ง ต้องสะดวก 
ใกล้รถไฟฟ้า 2.ดูฟังก์ชันการตก 
แต่ง เพราะการอยู่คอนโด มัน
เหมือนเราใช ้ชีวิตอยู ่ในห้องส่ี 
เหลี่ยม เพราะฉะนั้นการตกแต่ง
และการวางเลเอ้าท์ภายในห้อง
ค่อนข้างส�าคัญมาก ถ้าตกแต่ง 

เสมอว่า ตัวเราเองชอบและอยาก
อยู่หรือไม่ เพราะถ้าเจ้าของเอง 
ยังไม ่อยากอยู ่  แล ้วคนอ่ืนจะ 
อยากอยู่ได้อย่างไร
 ปิดท้ายที ่ปรชัญมน บรุณศริ ิ
เจ้าของธุรกิจน�าเข้าผลิตภัณฑ์ดูแล
มือและเท้าแบรนด์ OPI กล่าวว่า 
ส� าห รับเคล็ดลับการเลือกซื้ อ 
คอนโดมีง่ายๆคือ ต้องให้ความ
รู ้สึกเหมือนอยู ่บ ้าน เดินทาง
สะดวก มีพื้นที่สีเขียว มีความเป็น
ส่วนตัวไม่วุ ่นวาย ซื้อแล้วต้อง
สามารถอยู่ได้จริง

ไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ เปิดงาน “มหกรรมลดทะลุพิกัด : ช็อปอลังการ 
ลดคืนความสุขส่งท้ายปี” มอบของขวัญให้ประชาชนรับปีใหม่ ระดม 
สินค้าแบรนด์ช้ันน�าท้ังห้างฯและศูนย์การค้าเดอะมอลล์ กว่า 1 ล้าน
รายการ ลดราคาสูงสุด 80% ที่อิมแพค เมืองทองธานี

มร.อีริค อุน บุย กวง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บจก.ช้อปปี้ (ประเทศไทย) 
จัดงานมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสุดยิ่งใหญ่จากแคมเปญ 
“11.11-12.12 Shopee Super Sale” เพื่อเฉลิมฉลองงานช็อปปิ้งออน 
ไลน์ส่งท้ายปีที่ใหญ่ที่สุด โดยมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

ไม ่ดี  จะรู ้ สึกอึดอัดมาก และ 
3.ระบบบรหิารจดัการภายในโครง 
การต้องดี ที่จอดรถ ระบบความ
ปลอดภัย พื้นที่ส ่วนกลางต้อง
สะอาดสะอ้าน เงียบสงบ เหมือน
เราอยู่บ้านจริงๆ
 ด้าน เอมมี่-รพีพร วงศ์ 
ทองค�า ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสาร 
องค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ 
ประเทศไทย ได้แชร์เทคนิคการ
เลือกคอนโดว่า ส่วนตัวคิดว่า การ
ใช้ชีวิตอยู่คอนโดไม่ใช่เรื่องแปลก 
ส�าหรับคนยุคใหม่ เพราะการเดิน

ทางสะดวก ส่ิงอ�านวยความสะดวก
ครบครัน และที่ส�าคัญไม่ต ้อง 
ดูแลอะไรมากมาย โดยเคล็ดลับ
การเลอืกคอนโดมหีลกัง่ายๆ นอก 
จากเร่ืองท�าเลที่ตั้งที่ต้องใกล้รถ 
ไฟฟ้า และการเดนิทางสะดวกแล้ว 
และที่ส�าคัญห้องที่ซื้อต้องไม่ติด 
ลิฟท์หรือบันได เพราะจะค่อนข้าง
วุ่นวาย และมเีสยีงดงัรบกวนตลอด 
สุดท้ายอยากฝากว่า การเลือก 
ซื้อคอนโดต้องเลือกที่เป็นตัวเรา 
มากที่สุด ไม่ว่าจะซื้อเพื่ออยู่เอง 
หรือซื้อเพื่อการลงทุน เราต้องคิด
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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5
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02 422 8055
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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


