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ไม่ง่ายอย่างทีค่ดิ

เศรษฐกิจ 4 เศรษฐกิจ 4

พรรคการเมืองใหม่ดูเหมือนก�าลังเจอ
สถานการณ์ท่ีท�าให้อะไรๆไม่ง่ายอย่าง
ทีคิ่ด แม้จะตัง้เป้าไม่สงูมากต้องการแค่ 
25 เสียง เพราะการเมืองในช่วงทศ 
วรรษที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงจากอดีต
ค่อนข้างมาก การที่อดีต ส.ส. จะย้าย
สงักดัจงึต้องคดิเยอะกว่าแต่ก่อน ไม่ใช่
มองแค่ผลประโยชน์ที่จะได้รับเฉพาะ

หน้า ยิ่งพรรคใหม่อาจเป็นแค่พรรค
เฉพาะกิจย่ิงต้องคิดหนกั หากไม่อยาก
ตกขบวนอ�านาจอาจใช้วธิย้ีายไปสงักดั
พรรคใหม่หรอืพรรคเก่าทีเ่ล่นการเมอืง
แบบนกสองหัว เหยียบเรือสองแคม 
พร้อมเข้าข้างไหนก็ได้ไหลตามสถาน 
การณ์ ไม่ตัดอนาคตตัวเองด้วยการ
เลือกยืนข้างใดข้างหนึง่อย่างชัดเจน

โลกวันนี้มีประเด็น 2

“คมิ”ให้ถ่ำยทอดสด
ประชุมสุดยอด2ผูน้�ำ
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ให้ “บิ๊กตู่” ย่อมต้องคิดหนัก
และตัดสินใจไม่ได้ง่าย หากว่า
อดีต ส.ส. คนนั้นไม่ได้มีฐาน
เสยีงทีแ่ขง็แรงในพืน้ที ่เป็น ส.ส.  
ผูกขาดติดต่อกันมาหลายสมัย
 พวกอดีต ส.ส. ที่มาตาม
กระแสพรรคมีความเสี่ยงสูง 
ที่ย ้ายค่ายแล้วอาจไม่มีที่ให ้
นั่งในสภาหลังการเลือกตั้ง
 ย่ิงการเมืองในอนาคตมี
แนวโน้มไม่มีที่ให้ยืนส�าหรับ
คนที่ไร้อุดมการณ์ ไม่มีความ
มั่นคงในจุดยืน ก ่อนย ้าย 
ค่ายคงต้องตัดสินใจให้ดี โดย
เฉพาะอย่างย่ิงการย้ายมาส่ัง
กัดพรรคที่ประกาศสนับสนุน 
“บิ๊กตู่” เพราะไม่รู้ว่าเป็นแค่
พรรคเฉพาะกิจที่มีอายุสั้นทาง 
การเมืองหรือไม่
 แนวโน้มความน่าจะเป็น
หลงัจากนีค้าดว่าจะมีอดีต ส.ส. 
มาเปิดตัวเข้าสังกัดพรรคใหม่
ไม่มาก
	 แต่หากไม่อยากตกขบวน
อ�านาจอาจใช้วิธีย้ายไปสังกัด
พรรคใหม ่หรือพรรคเก ่าที ่
เล่นการเมืองแบบนกสองหัว	
เหยียบเรือสองแคม	 พร้อม 
เข้าข้างไหนก็ได้ไหลตามสถาน 
การณ์และพลังต่อรอง
 ไม่ตัดอนาคตตัวเองด้วย
การเลือกยืนข้างใดข้างหนึ่ง
อย่างชัดเจน
 การตั้งพรรคใหม่จึงไม่
ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้า
ปาก ทั้งที่ใกล้ถึงฤกษ์เปิด
ตัวเต็มทีแล้ว

พรรคการเมืองน้องใหม่ที่จะ 
มาท�าภารกิจอุ ้ม “บ๊ิกตู ่ ” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ต่อวีซ่าน่ังทับอ�านาจหลังการ
เลือกตั้งยังแต่งตัวไม่เสร็จ
 แม้ทีผ่่านมาจะมกีารเคล่ือน 
ไหวคึกคักพอสมควรทั้งในทาง
เปิดและทางปิด แต่ยังมีบาง
เรื่องบางอย่างที่ยังไม่ลงตัว
 “ยังหารือกันอยู ่ 	 มีกระ 
บวนการหลายๆอย่าง	 แต่ยัง
ไม่มีความคืบหน้าใดๆ	 ขณะนี้
ยังตอบไม่ได้ว ่าสเปกคนใน 
พรรคจะเป็นอย่างไร	 เพราะ
เป ็นเรื่องที่จะต ้องผ ่านการ 
ตกลงกันก่อน”
 เป็นค�าตอบจากนายสนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณชิย์ ซึง่ 
รับเป็นแม่งานเรื่องนี้
 อะไรทีย่งัท�าให้เปิดตวัอย่าง
เป็นทางการไม่ได้
 ถ้าฟังจากน�้าเสียงของนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ พอจับใจ
ความได้ว่าการซ่องสุมก�าลังน่า
จะไม่ได้ตามจ�านวนที่ต้ังเป้า
เอาไว้
	 “ผมได้ยินมาว่าต�าแหน่งผู้
ช่วยรัฐมนตรียังเสนอให้หลาย
คน	หลายพรรค	เสนอต�าแหน่ง
ไม่ใช ่กับเพียงตระกูลสะสม
ทรัพย์	 แต่กับประชาธิปัตย์ก็
เสนอเช่นกัน	 และคิดว่าเป้า
หมายของพรรคนี้จะต้องได้รับ
เสียงพอสมควรในการท�างาน
ในสภา	อย่างน้อยไม่ต�า่กว่า	25	
เสียง”

ไม่ง่ายอย่างที่คิด
การตั้งพรรคการเมืองใหม่

จึงไม่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
ทั้งที่ใกล้ถึงฤกษ์เปิดตัวเต็มทีแล้ว

 ค�ากล่าวของหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์เช่นนี้แสดงให้ 
เห็นปัญหาของการต่อรองที่ 
จะต้องท�าแบบยื่นหมูย่ืนแมว 
ไม่ท�าสัญญาปากเปล่า ไม่หวัง
น�้าบ่อหน้า ต้องเอาต�าแหน่ง 
มาแลกกับการยอมเปลี่ยน 
สีเสื้อย้ายค่ายไปสังกัดพรรค 
การเมืองใหม่
 ข้ออ้างของหัวหน้าพรรค
ประชาธปัิตย์จะเป็นจรงิหรอืไม่
คงต้องรอดูว ่าหลังจากนี้จะ 
มีการประกาศแต่งตั้งให้นัก 
การเมืองคนใดหรือแกนน�า
กลุ ่มใดมีต�าแหน่งในรัฐบาล
ปัจจุบันเพิ่มเติมอีกหรือไม ่
โดยเฉพาะต�าแหน่งกรรมการ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรี
 อย่างไรก็ตาม การเชื้อ

เชิญให้เปลี่ยนสีเสื้อโดย 
การเอาต�าแหน่งมาล่ออาจ
ไม่ง่าย หากนักการเมืองคน
นัน้ไม่ใช่ ส.ส. ผกูขาดในพืน้ 
ที่ของตัวเอง
 ต้องยอมรับความจริงประ 
การหนึ่งว่า การเมืองหลังปรา 
กฏการณ์พรรคไทยรักไทยของ 
ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อน
ข้างมาก เนื่องจากประชาชน
หันมาให้ความสนใจกับพรรค 
การเมืองและผลงานที่ท�าให้
เหน็เป็นประจักษ์มากขึน้ ไม่ได้
พิจารณาแค่ช่ือเสียงหน้าตา 
ของผู้สมัครแต่เพียงอย่างเดียว
 ดังนั้น การที่นักการเมือง 
จะเปลี่ยนสีเสื้อไปสังกัดพรรค
ใหม่เพื่อร่วมท�าภารกิจต่อวีซ่า
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ต้องรู้จักแยกแยะ

ทรรศนะ

เมื่อจิตใจไม่สงบก็ไม่สว่าง จิตใจมืด 
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จิ๋วแต่แจ๋ว?
“วัฒนา เมืองสุข” เขย่ากองทัพโดย
ระบุว่าหากชนะเลือกตั้งจะ “ปฏิรูป
กองทัพ” ผ่านกระบวนการทางรัฐ 
สภาเพื่อสร้างวัฒนธรรม “ทหารมือ
อาชีพ” ไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ทางการเมืองและท�ารัฐประหาร
 ลดขนาดของกองทัพโดยจะยกเลิก 
“เกณฑ์ทหาร” เป็นการ “รับสมัคร” 
เพื่อสอดคล้องกับภัยคุกคามที่วันนี ้
อยู ่ในรูปการก่อการร้าย ก่อวินาศ 
กรรมและเทคโนโลยีที่ปัจจุบันใช้การ 
ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลท่ีมีอ�านาจการท�า 
ลายล ้างมหาศาล รวมถึงจะย ้าย 
หน่วยงานของกองทัพออกไปอยู่ตาม 
หัวเมือง 
 กองทัพไม่ได้ออกมาตอบโต้ แต่ 
“พล.ต.ปิยพงศ์ กลิน่พนัธ์ุ” ทีมโฆษก 
คสช.ชี้แจงกองทัพยังต้อง “เกณฑ์
ทหาร” ตามทีก่ฎหมายระบไุว้ ส่วนการ
ลดขนาดกองทัพมีแผนรองรับทั้งระดับ
ยุทธศาสตร์จนถึงเหล่าทัพอยู่แล้ว เช่น
เดียวกับการย้ายหน่วยงานกองทัพ 
ออกไปชานเมืองก็มีแผนอยู่แล้ว 
 สรุปคือการ “ปฏิรูปกองทัพ” 
เป็นได้แค่ “ความคิด” แม้จะมี
ความพยายามตั้งแต่สมัย “บิ๊กจิ๋ว” 
เป็นผู้น�ากองทัพและผู้น�าการเมือง 
โดยใช้สโลแกน “จิ๋วแต่แจ๋ว” แต ่
ก็ไม่ส�าเร็จและถูกเก็บไว้ในลิ้นชัก
จนทุกวันนี้
 กองทัพจึงยังต้องใช้งบประมาณ
มหาศาลในแต่ละปี	 ซึ่งประมาณ	 70%	
เป็นเงินเดือนก�าลังพล	 ขณะท่ีการจัด 
ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ก็เ พ่ิมมากขึ้น 
ตามยุทธศาสตร์เดิมๆ	 ทั้งที่โลกก�าลัง
ก้าวสู่ยุค	5.0	และปัญญาประดิษฐ์		
   ที่ส�าคัญกองทัพไทยยังถูกจัด
อันดับว่ามี “นายพล” มากที่สุดใน
เอเชียและอาจมากที่สุดในโลก! 

แผ่นดินถล่ม ฟ้าทลาย ใครจะนึกว่าเรื่อง 
อย่างนี้จะเกิดขึ้นในคณะกรรมการมหาเถร
สมาคม (มส.) ที่มพีระผู้ใหญ่ 4-5 รูป ระดับ 
ชั้นพรหม รองสมเด็จและเจ้าหน้าที่ พระที่
เกี่ยวข้องถึง 7 รูป ถูกกล่าวโทษทุจริตเงิน 
ทอนวัดล็อตที่ 3 มูลค่าความเสียหาย 140 
ล้านบาท แม้ยังต้องรอการสอบสวนของ
ต�ารวจและป.ป.ช.ก่อน ซึ่งมีเอกสารกว่า 
4,000 แผ่น ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่ง
ชาต ิ(พศ.) ก็บอกว่าเป็นพระราชอ�านาจของ
สมเด็จพระสังฆราชที่จะตดัสิน  ท่านต้องมา
รับเผือกร้อนที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย  
  ประชาชนคงอยากรู้ว่าท่านเอาเงินไปไว้
ที่ไหน เอาไปท�าไม หรือไม่รู้เรื่อง แต่เป็น
พวกลูกศิษย์และคนใกล้ชิด อาตมาก็โดน
ถามเรื่องนี้ บางคนบอกว่าแมลงวันไม่ 
ตอมแมลงวัน พูดอย่างนั้นก็เกินไป อย่า
เปรียบพระเป็นแมลงวัน อย่าเอาทางโลก 
มาเปรียบเทียบกับทางธรรม ไม่เหมือน
ข้าราชการที่ถูกเปรียบเป็นแมวจ้องจะกิน 
งบประมาณเหมือนเป็นปลาย่าง  
 ท่านจะโกงจรงิหรอืไม่ ก็ต้องรอการสอบ 
สวน แต่ในสายตาของอาตมายังเชื่อว่า 
ท ่านเป ็นพระที่ดีมาก ่อน ไต ่ เต ้าจนมี
สมณศักดิ์ขนาดนี้ หากโกงจริงก็ถือเป็นการ 
โกงความดีของตัวเองที่สั่งสมมายาวนาน  
จะมาตกต�่าจมอยู่กับเรื่องเงินทองแค่นี้หรือ 
มันน่าจะมีใครสมรู้ร่วมคิดหรือโยนความ 
ผิดมาให้หรือไม่ หรือโดนหลอกโดนต้ม  

 เรื่องนี้ถ้าไม่มีข้อมูลเพียงพอก็คงไม่ม ี
ใครกล้าเสี่ยงเอาหัวไปชนภูเขาแน่ ทั้งยัง 
เป็นภูเขาลูกใหญ่อีกด้วย ส่วนที่ว่าจะมีม็อบ 
พระออกมานั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรฐัมนตร ีกบ็อกว่าอย่ามากดดนั
เลย ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าท่านบริสุทธิ์
เป็นทองแท้ก็ต้องเป็นทองค�าอยู่ดี
 อย่างกรณ ีพระพมิลธรรม ถกูกล่าวหา
และต้องถูกจ�าคุก สุดท้ายท่านก็พ้นข้อ 
กล่าวหา เป็นผู้บรสิทุธิเ์มือ่ความจรงิกระจ่าง  
จึงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเชื่อ ก็ขอฝากชาว 
พุทธให้แยกแยะว่า ทุกองค์กรมีทั้งคนดี 
และไม่ดี  อย่างคุณชวน หลีกภัย พูดว่า อย่า
เหมารวมว่านักการเมืองเลวหมด ทหาร 
ข้าราชการ ก็มีทั้งคนดีและคนเลว  
 พระก็มีทั้งดีและไม่ดี ทุกสถาบัน ทุก
องค์กรก็มีทั้งคนดีและไม่ดี เราก็อย่าให้คน
ไม่ดีขึ้นมามีอ�านาจมีต�าแหน่งเพ่ือมาหา 
ผลประโยชน์ ท�าให้คนดี พระดีเสื่อมเสียไป
ด้วย ในทางพระพุทธศาสนาจึงเตือนว่า  
ลาภยศ ลาภสักการะ เสียงสรรเสริญ 
สามารถเผานิพพานให้เหือดแห้งได้  
	 ยิ่งยุคนี้เรานึกถึงวัฒนธรรมประเพณี
เก่าๆ	 ไม่ใช่เรื่องบุพเพสันนิวาส	 เรื่องที่ควร
น�ามาคิดว่ายุคที่ไม่มีน�้าแข็งก็ไม่ได้กินน�้า 
แข็ง	แต่ท�าไมคนจึงเย็นอกเย็นใจกว่ายุคนี้ที่
มีน�้าแข็งกิน	 ยุคนี้เห็นคนมากมายที่ใจร้อน	 
จิตใจกระวนกระวาย	 เมื่อจิตใจไม่สงบก็ไม่
สว่าง	 จติใจมดืมวัมดืมนก็จะจมอยูใ่นความ 
มืดคือ	มืดเพราะความโลภ	มืดเพราะความ
โกรธ	มืดเพราะความหลงเห็นผิดเป็นชอบ	
 ก็ขอให้พ้นจากความร้อนทัง้ร้อนกาย
และร้อนใจ อากาศจะร้อนก็ให้ใจเย็น  
อย่าร้อนรุ่มกลุ้มทุกข์อะไรจนหน้ามืด 
ตามัว โลภ โกรธ หลงไปหมด ยังไงก็
ขอฝากให้ช่วยท�าให้โลกใบน้ีพ้นร้อน 
พ้นมืด จะได้อยู่เย็นเป็นสุขกัน  
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

ยื้อม.44พักช�าระหนี้ทีวีดิจิตอล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็น
ประธานประชุม คสช. โดยมีการ
หารือเรื่องมาตรการบรรเทาผล 
กระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม จึงไม่
อาจช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทันภายใน
ระยะเวลาทีก่�าหนด  โดยระบวุ่าวนั
นี้ยังไม่มีการพิจารณาออกค�าส่ัง
มาตรา 44 เยียวยาผู้ประกอบการ
ทวีดีจิทิลั เพราะจะต้องหารอืพดูคยุ
ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง ยนืยนัรฐับาลจะ
หาทางออกที่ดีที่สุดและไม่ท�าให้
ประเทศชาติเสียผลประโยชน์
 ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่า  
จะใช้อ�านาจมาตรา 265 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐ 
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
โดยความเห็นชอบของ คสช.ดังนี้ 
ผูร้บัใบอนญุาตตามค�าสัง่ 76/2559 
หรอืประกาศรายใดไม่สามารถช�าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้
คลืน่ความถีใ่นงวดทีเ่หลอื ให้ผูร้บั
ใบอนญุาตรายนัน้แจ้งเป็นหนงัสือ

ไปยงั ส�านกังาน กสทช.ภายใน 30 
วนันบัแต่วนัทีค่�าส่ังนีม้ผีลใช้บงัคบั 
เพ่ือขอพักช�าระค่าธรรมเนียมใบ
อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีตามค�า
สั่งที่ 76/2559 หรือประกาศ
 ให้ส�านักงาน กสทช.พิจารณา
การพักช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุ 
ญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ให้กับผู้รับ
ใบอนุญาตที่แจ้งตามวรรคหนึ่ง
และก�าหนดระยะเวลาการพกัช�าระ
ค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องไม่เกิน 3 ปี
นับแต่วนัท่ีได้รบัความเหน็ชอบจาก 
ส�านักงาน กสทช. ทั้งนี้ ผู้รับใบ
อนุญาตยังคงต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขอื่นตาม
ค�าสั่งที่ 76/2559 หรือประกาศ

ประชุมผู้ถือหุ้น	 :	 บริษัท	 โรบินสัน	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 
ครั้งที่	 1/2561	 เพื่อช้ีแจงและขอการพิจารณาเห็นชอบเรื่องต่างๆ	 แก่ผู้ถือหุ้น	 และ
ตัวแทน	ตามระเบียบวาระฯ	 โดยมี	สุทธิศักดิ์	 จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ	พร้อม
ด้วยคณะกรรมการท่านอื่น	ๆ	รวมถึงคณะผู้บริหารบริษัทฯ	เข้าร่วมชี้แจง	

ประชุมผู้ถือหุ้น	 :	พล.ต.อ.สุนทร	 ซ้ายขวัญ	 ประธานกรรมการบริษัท	 บมจ.พีทีจ	ี 
เอ็นเนอยี	 จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2561	 โดยที่ประชุมมีมติ	 อนุมัติ 
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	 0.17	 บาทต่อหุ้น	 และสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้
ของบริษัท	ภายในวงเงินไม่เกิน	2,000	ล้านบาทเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท	

กรงุศรเีปล่ียน‘ไฟท้ายมอเตอร์ไซค์’ฟรี
กรุงศรี  ออโต ้จัดท�าโครงการ 
“LET’sponsible” ปลูกฝังความ
รับผิดชอบในสังคมตามแนวทาง 
การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ 
สร้างจติส�านกึและส่งเสรมิความรบั
ผิดชอบต่อสังคมเริ่มได้จากตัวเอง
และส่งต่อยังคนรอบข้าง ซึ่งครอบ 
คลมุถงึความปลอดภยัการใช้รถใช้
ถนนด้วย โดยปีนี้ให้ความส�าคัญ 
ผู ้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีความ
เส่ียงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน โดยเฉพาะการปล่อยให้

มาตรวจสอบและเปลี่ยนหลอด 
ไฟได้ฟรีที่ ผู ้แทนจ�าหน่ายจักร 
ยานยนต์อย่างเป็นทางการกว่า 
1,000 สาขาที่ร่วมรายการท่ัวประ 
เทศ ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภา 
คมนี้

ไฟท้ายเสียและไม่เปลี่ยนหลอด 
ไฟจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
 กรุงศรี ออโต้ เปิดคลิป “ไฟ
ท้ายดบั ชีวิตดบั” ร่วมมอืกบัผู้ผลติ
รถจกัรยานยนต์ 10 แบรนด์ ได้แก่ 
ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ ซูซูกิ 
เวสป้า จพีีเอ็กซ์ เบเนลลี ่สตาเลยีน 
ริวก ้า และลี่ฟาน จัดกิจกรรม 
“เปลี่ยนไฟท้ายฟรี” เพ่ือเปิดให้
เจ ้าของรถจักรยานยนต์ขนาด 
เล็ก (รุ่นไม่เกิน 150 c.c.) ที่มี
ปัญหาไฟท้ายไม่ติด สามารถน�า 

 ในระหว่างเวลาพักช�าระค่า
ธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ตามวรรคสองให้ผู ้รับใบ
อนุญาตช�าระดอกเบี้ยในวันที่ครบ
ก�าหนดช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุ 
ญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีในแต่ละงวด
ให้แก่ส�านักงาน กสทช.โดยให้
ช�าระดอกเบ้ียในอัตราเท่ากบัอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายตามทีค่ณะกรรมการ 
นโยบายการเงนิ ธนาคารแห่งประ 
เทศไทยประกาศก�าหนด
 ให้ กสทช. และส�านกังาน กสทช. 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้
โครงข่ายโทรทศัน์ประเภททีใ่ช้คลื่น 
ความถีภ่าคพืน้ดนิในระบบดจิติอล
ให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจ 
การโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
ดิจิตอลเป็นจ�านวนเงินในอัตรา
ร้อยละ 50 ของค่าเช่าใช้โครงข่าย 
โทรทศัน์ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 24 
เดอืนนบัแต่วันทีค่�าสัง่นีม้ผีลบงัคบั
ใช้ นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้มกีาร
โอนกิจการได้โดยไม่ให้ต่างชาต ิ
เป็นเจ้าของ

“บิก๊ตู”่ ยือ้ออกค�าสัง่คสช.มาตรา 44 พกัช�าระหนี ้22 ช่องดจิติอล 
24 เดือน แต่ยืนยันรัฐบาลจะหาทางออกที่ดีที่สุด
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ต่างประเทศ

‘คิม’ให้ถ่ายทอดสดถก2ผู้น�าข่าวย่อย

พระโอรสน้อยล�าดับที่3  
ส�านักพระราชวังเคนซิงตัน 
แห่งอังกฤษแถลงว่า เจ้าหญิง
แคทเธอรีนทรงมีพระประ 
สูติกาลพระโอรส น�้ าหนัก  
8.7 ปอนด์ (3.8 กก.) เมื่อ 
เวลา 11.01 น. วันจันทร์ตาม
เวลาอังกฤษ ที่โรงพยาบาล
เซนต์แมรีทางตะวันตกกรุง
ลอนดอน ก ่อนหน้านี้ดยุค 
และดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทรง 
มีพระโอรสและพระธิดาคือ 
เจ้าชายจอร์จ พระชันษา 4 ปี 
และเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ พระ
ชันษา 2 ปี ซึ่งพระโอรสพระ 
องค์ใหม่จะเป็นรัชทายาทล�า 
ดับที่ 5 แห่งราชบัลลังก์อัง 
กฤษ

เสยีใจนักท่องเท่ียวจนีตาย  
ส�านักข่าวเคซีเอ็นเอของทาง 
การเกาหลีเหนือรายงานว่า 
นายคิม จอง-อึน ผู ้น�าเกา 
หลีเหนือ แสดงความเสียใจ 
เหตุรถบัสนักท่องเที่ยวจีนตก
สะพานเมื่อวันอาทิตย ์และ 
เสียชีวิตจ�านวนมาก โดยได้ 
พบเอกอัครราชทูตจีนประจ�า
เกาหลีเหนือเป็นการส่วนตัว
และไปเยี่ยมผู ้บาดเจ็บที่โรง
พยาบาล  

กระจกเครื่องบินโบอิ้งหลุด 
สายการบินแอร์อินเดียโบอิ้ง 
787 ที่มีผู ้โดยสาร 240 คน  
กระจกหน ้ าต ่ า งบานหนึ่ ง
บริ เวณที่นั่ งผู ้ โดยสารหลุด  
ท�าให้มีลมจากภายนอกพัด 
กรู รุนแรง เข ้ ามาในห ้องผู ้
โดยสาร ขณะเดินทางจาก 
เมืองอมฤตสาร์ไปยังกรุงนิว 
เดลี  โชคดี ไม ่มี ผู ้ บาดเจ็บ 
ส�านักงานการบินพลเรือน
อินเดียก�าลังด�าเนินการสอบ 
สวนโดยเบื้องต้นพบว่าเครื่อง
บินเผชิญกับสภาพอากาศแปร 
ปรวนอย่างรุนแรง

เกาหลีเหนือให้สื่อมวลชนเกา 
หลใีต้ถ่ายทอดสดบางช่วงของ
การประชุมสุดยอด 2 ผู้น�าเกา 
หลีวันศุกร์นี้ รวมถึงให้ผู ้สื่อ 
ข่าวเกาหลีใต้ท�าข่าวการประชมุ 
สดุยอดในเขตความมัน่คงร่วม
ที่หมู่บ้านปันมุนจอม ซึ่งเป็น
เขตปลอดทหารบรเิวณชายแดน
ของ 2 ประเทศ
 ท�าเนยีบประธานาธบิดเีกาหลี 
ใต้เปิดเผยว่า คณะท�างานของ
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ประชุม
ร่วมกันท่ีตงกิลกัก ซ่ึงเป็นพื้นที่ 
ของเกาหลีเหนือที่หมู่บ้านปันมุน
จอม เพื่อหารือเกี่ยวกับพิธีการทูต 
การรักษาความปลอดภัย และ 
การรายงานข่าวของส่ือมวลชน 
นอกจากนัน้ทัง้สองเกาหลมีกี�าหนด
จะซกัซ้อมพธิกีารต่างๆส�าหรับการ
ประชุมสุดยอดระหว่างนายคิม 
จอง-อึน ผู้น�าเกาหลีเหนือ และ
ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของ
เกาหลีใต้ ท่ีหมูบ้่านปันมนุจอมใน
วันพุธนี้ เกาหลีเหนือและเกาหล ี
ใต้ก�าลังอยู่ในระหว่างการเตรียม 
การขั้นสุดท้ายเพ่ือจัดการประ 
ชุมสุดยอดระหว่างผู้น�าทั้งสองใน
วันศุกร์นี้

 ประธานาธิบดมุีนกล่าวในการ
ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ว่า การ
ตัดสินใจระงับโครงการนิวเคลียร์
ของเกาหลีเหนือถือเป็นการตัด 
สินใจคร้ังส�าคัญที่จะท�าให้คาบ 
สมุทรเกาหลีปลอดจากนิวเคลียร์
ได้ส�าเร็จ และท�าให้มีความหวัง

แถลงการณ์ของส�านักงานอดีต
ประธานาธิบดีบุชระบุว่า อดีตประ 
ธานาธบิดจีอร์จ เอช. ดบัเบลิย.ู บชุ 
วัย 93 ปี ถูกน�าตัวส่งโรงพยาบาล
ฮิวส์ตัน เมโธดิส เมื่อตอนเช้าวัน 
อาทิตย์ โดยมีอาการติดเช้ือใน
กระแสโลหิต แต่ก็ตอบสนองการ
รักษาเป็นอย่างดีและก�าลังฟื้นตัว 
หลงัจากท่ีนางบาบารา บชุ ภรรยา
ที่อยู ่ร ่วมกันมา 73 ปีเสียชีวิต 
และเพิง่ผ่านพธิฝัีงศพไปเม่ือสุดสัป 
ดาห์ที่ผ่านมา
 อดตีประธานาธบิดคีนที ่41 ของ 
สหรฐัมอีาการป่วยด้วยโรคพาร์กนิ

สนั แต่แตกต่างจากโรคพาร์กนิสนั
ทัว่ไป เพราะจะส่งผลกระทบเฉพาะ
ส่วนล่างของร่างกาย ท�าให้ต้องนั่ง
รถเขน็เป็นประจ�า ก่อนหน้านีอ้ดตี

‘บชุผูพ่้อ’ตดิเชือ้ในกระแสโลหติ

มากขึ้นว ่าการประชุมสุดยอด
ระหว ่างผู ้น�าสหรัฐและเกาหล ี
เหนือจะได้ผลในทางบวก ซึ่งจะ
ช ่วยรับประกันว ่าเกาหลีเหนือ 
จะมีอนาคตที่สดใส ขณะที่กระ 
ทรวงกลาโหมเกาหลใีต้ระบวุ่า การ
ยกเลิกการโฆษณาชวนเช่ือโจม 
ตีกันและกันจะก ่อให ้เกิดสันต ิ
ภาพและการเร่ิมต้นใหม่ระหว่าง  
2 เกาหลี
 รายงานข่าวการประชุมสดุยอด
คร้ังแรกระหว่างนายคิมและประ 
ธานาธิบดีมุนจะเป็นครั้งแรกที่
ผู ้น�าเกาหลีเหนือข้ามเข้ามาใน 
ฝั่งเกาหลีใต้

ประธานาธบิดบีชุต้องเข้า-ออกโรง
พยาบาลหลายครั้งเนื่องจากปอด 
บวม นายบุชเป็นอดีตประธานา 
ธิบดีที่มีอายุมากที่สุดในจ�านวน
อดตีผู้น�าสหรัฐทีย่งัมชีวีติอยู ่5 คน 
โดยเขารับต�าแหน่งในช่วงระหว่าง
ปี 1989-1993 เขาเป็นบิดาของ
อดตีประธานาธบิดจีอร์จ ดับเบลิยู.  
บุช ที่ด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 
2001-2009 และนายเจ๊บ บชุ อดตี
ผู ้ว่าการรัฐฟลอริดา ท่ีครั้งหนึ่ง 
เคยเสนอตัวเป็นตัวแทนพรรค 
รีพับลิกันเพ่ือชิงต�าแหน่งประ 
ธานาธิบดีในปี 2016
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  KING-P1-300318

รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

Gong Toon-p-280318=4*6

ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทนุส�ารองเล้ียงชพีส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

หรือมีชื่อย่อว่า กสจ. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานส�านักงาน กสจ. 

ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ชื่อต�ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน

 ชื่อต�าแหน่ง   ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

 อัตราว่าง     1  อัตรา

 คุณสมบัติเฉพำะต�ำแหน่ง ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการเงิน  

การบัญชหีรอืสาขาทีเ่ก่ียวข้องโดยต้องศกึษาวชิาบัญชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ มคีวามรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft  

Excel ได้เป็นอย่างดีต้องมีบุคคลค�้าประกันในการท�างาน

2.  กำรรับสมัคร

 2.1 วัน เวลำ ที่รับสมัคร

 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 

 ในวันเวลาราชการ

 2.2 สถำนที่รับสมัคร

 ยืน่ใบสมคัรด้วยตนเองทีส่�านกังาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์  

ทาวเวอร์เอ ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

หมำยเหต ุผูส้มคัรต้องมคีณุสมบตัแิละปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมคัร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th
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สนใจตดิต่อ
บริษัท หัวหมาก จ�ากัด
เลขที่ 567 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เวลา 08.30-17.00 น.

รับสมัครด่วน
พนกังานออก
ตัว๋เครือ่งบนิ    

 • เพศหญงิ ไม่จ�ำกดัวฒุิ 

 • อำยุ 26 ปีขึน้ไป

 • ประสบกำรณ์ 3 ปีขึน้ไป

 • สำมำรถใช้งำนระบบส�ำรองทีน่ัง่ Amadeus ได้

 • เงนิเดอืน 20,000 บำทขึน้ไป

E-mail : huamark567@hotmail.com
โทร. 08-1483-0707

2อตัรำ
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โทร.02-860-8611-3โทร.02-860-8611-3

บจก.คัลเจอร์เคมกรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
มีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

รับสมัครงานด่วน

สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม คา่ลว่งเวลา เบีย้ขยนั โบนสัประจำาป ีทอ่งเทีย่ว
             ที่อยู่ 182/8 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถ.กรุงธนบุรี บางลำาภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (วท.บ.)
	 •	เพศหญิง	อายุ	22	ปีขึ้นไป	

พนักงานขับรถส่งของ 2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

พนักงานขับรถ Sales  2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แม่บ้านประจำาสำานักงาน (สาทร)
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แมบ่า้นประจำาสำานกังาน (รามอนิทรา) 
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

1

2

3

4

5

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หวัหนา้ฝา่ยขายอนิเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่
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สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4816 (1341) วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
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บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายรถยนตและศูนยซอมรถยนต

ไดมีความประสงครับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองหรือสงใบสมัครมาที่ ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
เลขที่ 118 หมู 1 ถนนพระรามที่ 2 กม.15 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. 0-2415-4193-7  E-mail : stkmc1@hotmail.com

1.  พนักงานธุรการ      หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปขึ้นไป 
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใชคอมพิวเตอร Microsoft Offiffiice (Word, Excel),
  Internet ไดดี

2.  ฝายบุคคล         1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณดานงานบุคคลจะพิจารณาเปนพิเศษ 

3.  ชางซอมบำรุง   1 อัตรา
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวของ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4.  พนักงานลางรถ   หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 18 ปขึ้นไป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • หากมีประสบการณ
  ในการทำความสะอาดรถยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ

5.  พนักงานขับรถ    1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 18 ปขึ้นไป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ



Sri Ar Pha-p-290318

1. พนง.ขายโครงการบานจัดสรร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป 
 • มีประสบการณงานขายอสังหาริมทรัพย

บริษัทฯดำเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย กำลังขยายงานโครงการ ตองการ
รับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เขารวมงานดังนี้

บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด เลขที่ 85/11 หมู 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 0-2571-0563-4, 0-2571-7600 Email : tunyasiri.dao@hotmail.com www.hongprayoon3.com

2. โฟรแมน 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 40 ป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขากอสราง
 • มีประสบการณควบคุมงานกอสรางอยางนอย 2 ป

3. พนักงานสโตร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป  • วุฒิปวช.ขึ้นไป

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4816 (1341) วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
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ด่วน!รบัสมคัรงาน
บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด กำาลังขยายงานและต้องการ
รับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานในตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

0-2538-3566, 08-1339-7375

สมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด

เลขที ่234/1 ถนนลาดพรา้ว 84 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบุคคล 0-2538-3566, 08-1339-7375

พนักงานบัญชี/การเงิน
- วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการ
- วุฒิม.6 ขึ้นไป 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานรับส่งเอกสาร
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง 
- รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

SDS-P-230218

พนักงานขาย-ขายตางประเทศ
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป

 • สามารถพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษได

 • สามารถไปปฏิบัติงานตางประเทศได

 • มีประสบการณการทำงาน 1 ปขึ้นไป

 • สามารถไปดูงานตางประเทศได

บริษัทฯเปนผูนำเขาและจำหนาย เครื่องชั่ง DIGITAL
จากตางประเทศตองการรับสมัครพนักงานในตำแหนง ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายพรอมหลักฐานการสมัครมาที่

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด
เลขที่ 136/8 หมู 3 ถนนนครอินทร ตำบลบางขุนกอง

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 08-6342-1687 (คุณอา)
08-1358-1339 (คุณอึ่ง) โทร. 0-2959-7336-7 โทรสาร : 0-2959-7338

Email : scales1@ksc.th.com, a-aor-2518@hotmail.com  ID LINE : ekachaiids

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด 
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สังคม

รณรงค์ป้องกัน-ลดอุบัติเหตุ
น�้าผลไม้ทิปโก้ ได้ร่วมกับองค์กร
เอกชน-หน่วยงานราชการ อาทิ 
ส�านักงาน เขตทวีวัฒนา, สถานี
ต�ารวจ, หมวดทางหลวงบางแค 
กรมทางหลวง, สถานีดับเพลิง
ตลิง่ชนั ส�านกัป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร, 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเพ่ือร่วม
กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน-ลดอุบัติ 
เหตุ ในช่วงเทศกาลฯ ซึ่งเป็นช่วง
เวลาที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนมาก
ที่สุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย
 ดังนั้น “ทิปโก้” จึงร่วมเป็น
หน่ึงในการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม 
กับแคมเปญ “ทิปโก้ เจอกัน...ก็
มันดี” พร้อมน�าน�้าผลไม้ส่งต่อ
ความสุข เพิ่มความสดชื่นให้กับ 
คนไทยที่เดินทางในการพักผ่อน 
ท่องเทีย่ว-กลบัภมูลิ�าเนา และแวะ
พักสถานีบริการน�้ามันปตท. และ
คาลเท็กซ์ ฯลฯ ได้รับผลตอบรับ
เป็นอย่างด ีณ สถานบีรกิารน�า้มัน 
คาลเท็กซ์ ถนนพุทธมณฑล เม่ือ
เร็วๆนี้
 งานนี้น�าโดย...นายจักรภพ  
ฉิมอ�าพันธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการ
ตลาด บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี 
จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้าผล 
ไม้ภายใต้แบรนด์ “ทิปโก้” ใน
เมืองไทยมานานกว่า 20 ปี ร่วม
กิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน-ลดอุบัติ 
เหตชุ่วงเทศกาลฯ และเหล่าน้องๆ

ทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้
เติมความสดชื่น...ได้สุขภาพดี ซึ่ง
งานนี้ ได้รับความสนใจ และการ
ตอบรับที่ดี จากผู้ที่เดินทางฯ เป็น
อย่างมาก
  โดยงานนี้มีหน่วยงานภาครัฐ
ร่วมด้วย อาทิ นางสมรรัตน์ อรรถ
นิตย์ ผู้อ�านวยการเขตทวีวัฒนา 
พ.ต.อ.ภมูธิชั โฆษติวนชิพงศ์ ผกก.
สน.ธรรมศาลา เป็นต้น เข้าร่วมใน
ครัง้นี ้กจิกรรมฯนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของ 
แคมเปญ “ทปิโก้ เจอกนั...กม็นัด”ี 
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ความสขุ-สดชืน่ 
พร้อมรับประโยชน์เต็มๆโดยแคม 
เปญ “ทปิโก้ เจอกนั...กม็นัด”ี จะจัด 
อยูร่ะหว่างเมษายน-พฤษภาคม 

พริตตี้สาวสวย จาก “ทิปโก้” ที่ได้
น�าผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้ “ทิปโก้” 
อาทิ น�้าทับทิมผสมน�้าผลไม้รวม, 
น�้าองุ่นแดง, น�้าฝรั่ง, น�้าแอปเปิ้ล 

ผสมน�้าองุ่นรวม, น�้าเชอร์รี่เบอร์รี่ 
ผสมน�้าองุ ่น เป็นต้นมาแจกผู ้ที ่
แวะพักสถานีบริการน�้ามันอาทิ 
ปตท.และคาลเท็กซ์ เป็นต้นที่เดิน

พล.อ.อ.ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	
รับมอบห้องปฏิบัติการทางภาษา	จาก	ดร.อาณัติ	อาภาภิรม	กรรมการ	และกรรม
การบรรษัทภิบาล	บีทีเอส	กรุ๊ปฯ	ซึ่งสนับสนุนงบประมาณ	1,000,000	บาท	ในการ
จัดสร้างให้กับโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ	จ.อุตรดิตถ์

ประกรณ์	 เมฆจ�าเริญ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 บมจ.เฌอร่า	 จัดงาน	 THENEW	
SHADES	OF	GREYเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลังคา	 เฌอร่า	 ซีดาร์	 เชค	 เฉดสี	 เมโทร	 
เกรย์	 โดยได้รับเกียรติจาก	 วสุ	วิรัชศิลป์	 และ	 ประกิต	 พนานุรัตน์	ร่วมพูดคุย 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม	
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สังคม

ยุทธศาสตร์	 คุณธรวิวัฒน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ขายต่างประเทศ	 เครือ 
เบทาโกร	 ให้การต้อนรับ	 ดุสิต	 เมนะพันธุ์	 เอกอัครราชทูต	 ณ	 คูเวต	 และคณะสื่อ 
มวลชนคูเวต	 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเนื้อไก่ปรุงสุก	 เครือเบทาโกร	 ที่	 
บริษัท	บี.ฟู้ดส์	โปรดักส์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	อ�าเภอพัฒนานิคม	

มร.เจมส์	 โรเบิร์ต	 วิลสัน	 ผู้จัดการทั่วไป	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	 เซ็นทรัลพลาซา	
ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	ให้การต้อนรับ	และ	แสดงความยินดีกับ	อรอนงค์	ปัญญาวงศ์	
นางสาวไทย	 ปี	 2535	 ในโอกาสจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซรั่มบ�ารุงผิว 
หน้าภายใต้แบรนด์	“บี-ออน	บอร์น	บิวตี้”	

สมหวัง	 บุญรักษ์เจริญ	 ผอ.สถาบันไทย-เยอรมัน	 และ	 สุกัญญา	 อมรนุรัตน์กุล	 
ผู้จัดการโครงการ	 บริษัท	 ยูบีเอ็ม	 เอเชีย	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 รวมพลังความร่วม 
มือ	 จัดกิจกรรมสัมมนาสัญจร	 เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่งาน	อินเตอร์แมค	2018	
โดยมี	วิโรจน์	ศิริธนาศาสตร์,	ปณิธาน	กอบกุลสุวรรณ	ร่วมงานคับคั่ง	

ดวงใจ	อัศวจินตจิตร์	เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(บีโอไอ)	แถลงข่าว
การจัดงาน	 “ซับคอนไทยแลนด์	 2018”	 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิต 
เพื่อการจัดซื้อ	 และ	 งานอินเตอร์แมค	 โดยมี	 มนูเลียวไพโรจน์	 และ	 รศ.ดร.ชิต	 
เหล่าวัฒนา	มาร่วมในงาน	ที่	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	ลาดพร้าว

ชยัพร	น้อมพทิกัษ์เจรญิ	รองกรรมการผูจ้ดัการ	สายงานค้าหลกัทรพัย์	บมจ.หลักทรัพย์
บัวหลวง	และ	รศ.ดร.ชยันต์	ตันติวัสดาการ	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 ลงนามความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้าใจด้าน 
การลงทุนและสามารถลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างมืออาชีพ	

สมิทธิ	 วงศ์พรหมินทร์	 ผู้บริหาร	 สนามฟุตบอล	 ภูมิใจ	 อารีน่า	 ร่วมกับ	 ธนวัฒน์		 
เติมมหาวงศ์	 ผู้บริหาร	 สนามฟุตบอล	 ภูมิใจ	 อารีน่า	 จัดพิธีเปิด	 “สนามฟุตบอล	 
ภูมิใจ	 อารีน่า”	 สนามฟุตบอลหญ้าเทียม,	 สนามฟุตซอล	 และศูนย์ฝึกฟุตบอลเด็ก 
แห่งใหม่ย่านพระสมุทรเจดีย์	ที่มีมาตรฐานระดับสากล	

สุพัตรา	 จิราธิวัฒน์	 รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์	 โรงแรม
และรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา	 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะ	 “Vibes” 
โดยมี	 ณภัทร	 นานาชิน	 ศิลปินเจ้าของผลงาน	 สุธิตา	 หมายเจริญ	 หัวหน้าฝ่าย 
สื่อสารการตลาดเพื่อสังคม	มูลนิธิกระจกเงา	ร่วมเปิดงาน
 

เผดิมพร	 สืบแสง	 ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและพัฒนาระบบเครือข่าย	 เอ็มจี	 เซลล์	 
(ไทยแลนด์)	 จ�ากัด	 และ	 ชไมพร	 โพธิ์ใบกุล	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 เอ็มจ	ี 
บางปูแลนด์	 ออโต้โมบิล	 จ�ากัด	 มอบรถยนต์	 MG3	 จ�านวน	 1	 คัน	 ให้กับผู้ที่ชนะ 
การประกวดร้องเพลงในงาน	Jas	Music	Award	2018	



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 19 ฉบับที่ 4816 (1341) วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

สังคม

ม.ล.จิรเศรษฐ	 ศุขสวัสดิ์	 ท่ีปรึกษากรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจประกันชีวิตและ 
ช่องทางการขาย,	อุมาพันธุ์	เจริญยิ่ง	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เมืองไทยประกัน
ชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดงานสัมมนา	“ส่งต่อความมั่งคั่ง	รู้ทันภาษีมรดก”	ที่โรงแรม
แชงกรีลา	จังหวัดเชียงใหม่	

ฉัททวุฒิ	พีชผล	อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	 และ	สุพจน์	 ชัยวัฒน์ศิริกุล	
กรรมการผู้จัดการ	 บริษัทไอคอนสยาม	 จ�ากัด	 ลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือ 
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษา	 ในการฝึกอบรมวิชาชีพ	 ส่งเสริมและ 
พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพ
 

ดร.ฮาราลด์	 ลิงค์	 ประธานบี.กริม	 และ	 นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย	 
พร้อมด้วยคณะกรรมการ	 ให้การต้อนรับ	 อิงมาร์	 เดอวอส	 ประธานสหพันธ์กีฬา 
ขี่ม้านานาชาติ	 พร้อมคณะ	 อาทิซาบรีนา	 อิบาเนส	 เลขาธิการสมาพันธ์กีฬาขี่ม้า
นานาชาติ	ที่สนามไทยโปโล	แอนด์	อีเควสเทรียนคลับ	พัทยา	

กู้เกียรติ	วงศ์กระพันธุ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง	พร้อมด้วย	นพ.เจษฎา	ฉายคุณรัฐ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	 เขตสุขภาพที่	 12	 นพ.นิรันดร์	 จันทร์ตระกูล	 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพัทลุง	 ร่วมพิธีเปิดให้บริการ	 ‘ศูนย์หัวใจ	 เฉลิมพระเกียรต ิ
โรงพยาบาลพัทลุง’	อย่างเป็นทางการ	

ดร.วิริยะ	 ลิขิตวงศ์	 นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจฯ	 และผู้อ�านวยการบริหาร
หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ	 เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย	 จัดพิธีมอบเข็มและ 
วุฒิบัตรให้กับนักศึกษาวิชาชีพธุรกิจ	 (วปธ.)	รุ่น	 11	ที่ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ	
ภาคทฤษฎี	ที่โรงแรมเซ็นทารา	ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	

นภาลัย	อารีสรณ์	บรรณาธิการบริหาร	นิตยสาร	THAILAND	TATLER	มอบรางวัล	
สุดยอดร้านอาหารดีเด่นประจ�าปี	 2561	 แก่	 ห้องอาหารอูโนมาส	 โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	 เซ็นทรัลเวิลด์	 โดยมี	 มร.นีกอลา	 ลอโร	 
ผู้อ�านวยการห้องอาหาร	เป็นผู้รับมอบ

ปรียนาถ	สุนทรวาทะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.บี.กริม	เพาเวอร์	ลงนามความ
ร่วมมือกับ	 Korea	 Electric	 Power	 Corporation	 เพ่ือสร้างกรอบความร่วมมือ 
ระบบการกักเก็บและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า	รวมถึงการศึกษาและพัฒนาระบบโครง
ข่ายส�าหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจร	

ลอย	 จุน	 ฮาวผู้จัดการท่ัวไป	 บริษัท	 อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น	 แมเนจเม้นท์	 จ�ากัด	 และ	 
วอง	 วิง	 ยาน	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก 
ปุตราจายาอินเตอร์เนชั่นแนล	 คอนเวนชั่น	 เซนเตอร์	 มาเลเซีย	 พร้อมพาเยี่ยมชม 
สถานที่ต่าง	ๆ	อาทิ	อาคารอิมแพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	เซนเตอร์	


