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ลุ้นขยักแรก
การท�างานของ สนช. หลัง
การตีความกรณีต้องยกร่าง 
พ.ร.ป. ใหม่ ซึ่งต้องโฟกัส 
ไปที่การท�างานของ สนช. ที่
เปรียบเหมือนโรงละครโรง
ใหญ่เป็นส�าคัญ เพราะไม่รู้ 
ว่าจะเอาพล็อตเรื่องเดิมคือ
รับร่าง ปรับแก้ ย่ืนตีความ 
กลับมาเล่นซ�้าให้ประชาชน 
ดูอีกหรือไม่ 

ปั่นกระแส!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

บรจิาคเงิน
แทนการให้ของขวญั

เศรษฐกิจ 4

ทางรอดยคุป่ันป่วน
ทางเทคโนโลยี

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

ตลาดอสงัหาฯเมษาฯ
หดตัวหนักมาก

โลกวันนี้มีประเด็น 2

หลังรอมานานสัปดาห์นี้น่าจะ
พอมองเห็นทิศทางการเมือง
ว่าจะมีอะไรกระทบต่อโรด 
แม็พเลือกตั้งหรือไม่ เนื่อง 
จากวันที่ 23 พฤษภาคมนี้จะ 
รู ้ผลตีความ พ.ร.ป.ว่าด้วย 
การได้มาซึ่ง ส.ว. เป็นฉบับ
แรก ก่อนที่ผลตีความ พ.ร.ป. 
เลือกตั้ง ส.ส. จะตามมา โดย
ต้องลุ้นกัน 2 ขยักคือ ผลตี 
ความของศาลรัฐธรรมนูญ และ 
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ควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง
สัปดำห์น้ีนอกจำกกำรเคลื่อนไหว
ในโอกำสครบรอบ 4 ปีกำรท�ำ
รัฐประหำรแล้ว ยังมีอีกหลำยเรื่อง
ที่น่ำสนใจ
 หนึง่ในควำมน่ำสนใจและต้อง
จับจ้องให้ดีคือ ผลกำรตีควำมพระ
รำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรได้มำซึ่งสมำ 
ชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) ที่ศำลรัฐธรรม 
นูญนัดประชุมลงมติในวันที่ 23 
พฤษภำคมนี้
 ไม่ว่ำผลกำรตีควำมจะออกมำ
ทำงไหนจะไม่กระทบต่อโรดแม็พ
เลือกตั้งโดยตรง เพรำะเป็นเรื่อง
กำรคัดเลือกผู้เข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง 
ส.ว.แต่งตั้งชุดแรกที่สภำนิติบัญ 
ญัติแห่งชำติ (สนช.) ไปแก้ไข 
วิธีกำรคัดเลือกที่อำจท�ำให้ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ 
 ผลกำรตีควำมที่จะออกมำ
ถือว่ำมีผลทำงปฏิบัติ
 ถ้ำผลตีควำมออกมำว่ำขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ บทเฉพำะกำลก็จะ
บังคับใช้ไม่ได้ กำรคัดเลือก ส.ว. 
ชุดแรกต ้องกลับไปใช ้รูปแบบ 
เดิม ซ่ึงอำจมีผลให้คนที่ต้องกำร

ลุ้นขยักแรก

ลัดคิวนั่งเก้ำอี้ ส.ว. ต้องมีอุปสรรค
มำกขึ้น
 ควำมจริงเรื่องนี้จะถือเป ็น
ควำมเละเทะในกำรท�ำงำนของ 
สนช. ก็คงไม่ผิดนัก เพรำะไป 
เพิ่มบทเฉพำะกำลให้วิธีกำรคัด
เลือก ส.ว. แตกต่ำงจำกที่คณะ
กรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 
ยกร่ำงมำ เรียกว่ำปรับแก้เอง  
ส่งตีควำมเอง ไม่รู้ท�ำไปเพื่ออะไร
 หลังรู้ผลกำรตีควำม พ.ร.ป.ว่ำ
ด้วยกำรได้มำซึ่ง ส.ว. แล้ว ล�ำดับ
ต่อไปน่ำจะรูผ้ลกำรตคีวำม พ.ร.ป. 
ว่ำด้วยกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ 
ผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.) ท่ี สนช. ปรบั
แก้เรื่องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำ
หน่วยเลือกต้ังอ�ำนวยควำมสะ 
ดวกให้ผู้พิกำรในกำรใช้สิทธิโดย
สำมำรถกำบัตรแทนได้ แต่หลัง 
ลงมติเห็นชอบแล้วก็เข ้ำชื่อกัน 
ส่งศำลรัฐธรรมนูญตีควำม

 ทั้ง พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรได้มำ 
ซึ่ง ส.ว. และ พ.ร.ป.เลือกตั้ง  
ส.ส. มีประเด็นให้ลุ้นกัน 2 ขยัก
 ขยักแรกลุ ้นว่ำศำลจะชี้ออก 
มำอย่ำงไรระหว่ำงส่ิงที่แก้ไขเพ่ิม 
เติมขัดหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
 ขยักที่สองคือหำกชี้ว่ำขัดต่อ
รัฐธรรมนูญต้องตำมดูว่ำจะชี้ให้ 
ประเด็นที่ขัดเป็นสำระส�ำคัญของ
กฎหมำยจนท�ำให้ พ.ร.ป. ตกไป
ทั้งฉบับ ต้องเริ่มต้นยกร่ำงใหม่
หรือไม่ ถ้ำช้ีว่ำขัดแต่ไม่ใช่สำระ
ส�ำคัญ พ.ร.ป. ยังใช้ได้ต่อไป โดย
ส่วนที่ขัดถูกตัดทิ้ง ไม่สำมำรถ
บังคับใช้ได้
 ไม่ว่ำจะออกทำงไหนดเูหมอืน
ฝ่ำยคุมอ�ำนำจมั่นใจว่ำไม่มีอะไร
กระทบต่อโรดแมพ็เลอืกตัง้ เพรำะ 
กรธ. เตรียมควำมพร้อมส�ำหรับ
กำรยกร่ำงใหม่ไว้แล้ว โดยยึด
เค้ำโครงร่ำงเดิมเป็นหลัก ปรับแก้

เฉพำะในส่วนที่ศำลชี้ว ่ำขัดรัฐ 
ธรรมนูญ 
 นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน 
กรธ. ยนืยนัว่ายนิดที�างานหาม 
รุ ่งหามค�่าตลอด 24 ชั่วโมง 
เพือ่ยกร่าง พ.ร.ป.ใหม่ให้เสร็จ
ภายในไม่กี่วัน
 เมื่อนำยมีชัยยืนยัน โฟกัส 
หลังกำรตีควำมหำกศำลชี้ว่ำขัด 
ต่อรัฐธรรมนูญและเป็นสำระส�ำ 
คัญที่ท�ำให้ พ.ร.ป. ต้องตกไปทั้ง
ฉบับจึงอยู่ที่กำรท�ำงำนของ สนช. 
 ต้องจับตำดูว่ำเม่ือ กรธ. ยก
ร่ำงใหม่เสร็จอย่ำงรวดเร็วแล้ว 
สนช. จะบรรจุเข้ำสู ่วำระกำรพ ิ
จำรณำอย่ำงรวดเร็วด้วยหรือไม่  
จะพิจำรณำเต็มคณะ 3 วำระรวด 
เพ่ือให้รู้ผลผ่ำนไม่ผ่ำนในวันเดียว 
หรือจะเลือกท�ำตำมขั้นตอนโดย 
พิจำรณำวำระแรกแล้วตั้งคณะ 
กรรมำธิกำรขึ้นมำพิจำรณำปรับ
แก้ ก่อนที่จะส่งกลับมำลงมติใน 
วำระสองและสำมเพือ่ยือ้เวลำออก
ไปอีกอย่ำงน้อย 1 เดือน
 การเลือกตั้งจะเกิดข้ึนตาม
โรดแม็พเดิมหรือจะถูกยื้อออกไป
อีกจึงขึ้นอยู่กับผลตีความของศาล
รัฐธรรมนูญ และการท�างานของ 
สนช. หลังการตีความกรณีที่ต้อง
ยกร่าง พ.ร.ป. ใหม่เป็นส�าคัญ
 โดยเฉพาะ สนช. ที่เปรียบ
เหมือนโรงละครโรงใหญ่ ไม่รู้
ว่าถ้าต้องเริ่มนับหน่ึงใหม่จะ
เอาพล็อตเรื่องเดิมคือรับร่าง 
ปรบัแก้ ยืน่ตคีวาม กลบัมาเล่น
ซ�า้ให้ประชาชนดหูรอืไม่ อย่าง 
ไรก็ตาม ทุกอย่างน่าจะขึ้นอยู่
กับคนเขียนบทและผู้ก�ากับฯที่
อยู่หลังฉากเป็นส�าคัญ

ประธาน กรธ. ยืนยันมาตลอดว่า
ยินดีทำางานหามรุ่งหามค่ำาตลอด 24 ขม.
 เพื่อยกร่าง พ.ร.ป.ใหม่ให้เสร็จโดยเร็ว
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In Brief : ย่อควำม

ไม่ผิดไม่ต้องกลัว

ทรรศนะ

ถ้าทุจริตก็ต้องรับโทษ มีโทษ ไม่ใช่
ทุจริตผ้าเหลืองจะไม่ต้องรับโทษ  
ถ้าไม่ใช้ธรรมมาป้องกนัแก้ไข ปล่อย
ให้กิเลสไสหัวผลักดัน กิเลสไม่กลัว
ผ้าเหลอืง ไม่เกรงศกัดิศ์รอีะไรทัง้นัน้

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ปั่นกระแส!
ตลกไม่ออกเมื่อ คสช. แจ้งควำมเอำผิด
พรรคเพือ่ไทย 4 ข้อหำ ฐำนฝ่ำฝืนค�ำส่ัง 
คสช. ฉบับที่ 57/2557 และ 3/2558 
ผิดตำม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เนื่อง 
จำกไลฟ์สดในเฟซบุ๊คและยุยงปลุกปั่น  
หลังจำกแถลงประเมินผลงำนรัฐบำล
ทหำรและ คสช. 4 ปี โดยชี้ 7 เรื่อง 
ที่ล้มเหลว หนึ่งในนั้นคือเรื่องสิทธิเสรี 
ภำพและสิทธิมนุษยชน
 กำรแจ ้งควำมเอำผิดพรรคเพื่อ 
ไทยถอืเป็นเรือ่งปรกตภิำยใต้ “ระบอบ
เผดจ็การ” เพรำะไม่ใช่ “ระบอบประ 
ชาธิปไตย” ที่ทุกคนทุกฝ่ำยสำมำรถ
ตรวจสอบและวิพำกษ์วิจำรณ์กำรท�ำ 
งำนของรัฐบำลได้
 แม้แต่ “บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” 
หนึ่งในแกนน�ำกำรปฏิรูปประเทศของ
รัฐบำลทหำรและ คสช. ยังออกมำระบุ
ชัดเจนว่ำมองไม่เห็นเลยว่ำจะปฏิรูป
ประเทศส�ำเร็จหรือไม่ เพรำะเหมือนให้
ผูร้บัเหมำมำท�ำหน้ำทีต่รวจงำนตวัเอง เอำ
ข้ำรำชกำรทีจ่ะถกูปฏริปูมำท�ำกำรปฏิรปู?
 แม้การปฏิรูปต้องใช้เวลา แต่ไม่ใช่
ปฏิรูปตลอดชาตินี้และชาติหน้าที่มีแต่ 
“วาทกรรม” และ “ปั่นกระแส” กรอก
หูประชาชน เหมือนเอาคนมากลุ่มหนึ่ง
เสมือน “ผู้วิเศษ” ท�าแผน “ยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี” ทั้งที่ประชาชนไม่มีส่วน
ร่วม แต่รฐับาลและประชาชนต้องก้มหวั
ท�าตาม 20 ปี
 สุดท้ำยก็ลงเอยด้วยกำร “ปั่นกระ 
แส” จัดกิจกรรมสำรพัดเพ่ือให้ดูดี 
เกณฑ์คนเข้ำไปฟังและยกยกปอปั ้น 
เหมอืนทีร่ฐับำลทหำรจะจดั “มหกรรม
ปฏริปู” กลำงเมืองท่ีเซน็ทรลัเวลิด์ และ
เดินสำยสถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศ 
รวมถึงใช้สื่อรัฐประชำสัมพันธ์ โดยพุ่ง
เป้ำไปที่เยำวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องร้อง
ว้ำวและอุทำน...
 โอ้...พระเจ้าจอร์จ มนัสดุยอดยิง่
กว่ากล้วยแขกทอดเสียอีก!!??

เมื่อทำงโลก ทำงรำชกำรขยับเขยื้อน
เคลื่อนกันเรื่องกำรปรำบโกง ทุจริตคอร ์
รัปชัน ตอนนี้ฝ่ำยรำชกำรและทำงโลก 
ก็ลุยเต็มๆ ข่ำวโกงคนไร้ที่พึ่ง ทุจริต 
เงินเสมำพัฒนำชีวิต โกงโน ่นโกงนี่
สำรพัด อำตมำเรียกว่ำ “โกงบ้ำระห�่ำ” 
ล่ำสุดยังโกงเรื่องผ้ำห่มคนจนท่ีสิงห์บุรี 
กันอีก ทำงโลกเรียกว่ำ “ฝีแตก” แล้ว 
จะจัดกำรกันอย่ำงไร ไล่ออกบ้ำง ยึด 
ทรัพย์บ้ำง ปลดบ้ำง หลำยคนต้องหลุด
จำกต�ำแหน่ง ติดคุก
 ส่วนทำงพระ คณะสงฆ์ก็สั่นสะเทือน 
สมเด็จพระสังฆรำชท่ำนคงจะเห็นทำง 
โลกขยับไปแล้ว ทำงธรรม ทำงสงฆ์จะ 
ท�ำเป็นอึมครึม ไม่เดินหน้ำ ไม่ตักเตือน 
กันเลยไม่ได้ จะแลไม่ดีไม่งำม ถึงขั้นที่
สมเด็จพระสังฆรำชทรงเตือนคณะสงฆ์ 
ให้เคร่งครัดพระธรรมวินัย
 ที่ส�าคัญให้เคร่งครัดเร่ืองทุจริต  
ถ้าทุจริตก็ต้องรับโทษ มีโทษ ไม่ใช่
ทุจริตผ้าเหลืองจะไม่ต้องรับโทษ ถ้า
ไม่ใช้ธรรมมาป้องกันแก้ไข ปล่อยให้

กิเลสไสหัวผลักดัน กิเลสมันไม่กลัว 
ผ้าเหลือง ไม่เกรงศักดิ์ศรีอะไรทั้งนั้น
 แม้จะเป็นยุครัฐบำลทหำร เรื่องโกง 
ยังกระหึ่มไปหมด เรำคงได้เห็นว่ำตลำด
ขำยสินค ้ำเต็มไปด ้วยของปลอมของ 
เทียม ของไม่มีประสิทธิภำพ อย. (ส�ำนัก 
งำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ) ไม่ได้
รับรอง แต่ก็เอำตรำ อย. มำติด จึงต้อง 
ไล่ลุยไล่ล้ำงไล่กวำดกันหนัก
 ศำสนำเองก็ต้องกวำดล้ำงให้สะอำด
เพื่อเป็นต้นแบบ วัดและพระศำสนำถ้ำ
สกปรกแล้วไม่ล้ำง ไม่กวำด ไม่ท�ำให้
สะอำด เรำจะเป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่ำง 
เป็นไอดอลของชำวบ้ำนให้ซื่อสัตย์สุจริต 
ได้อย่ำงไร มันเป็นเรื่องไม่เหมำะ ไม่ควร
 อาตมาหวังว่าค�าเตือนของสมเด็จพระ
สังฆราช ของส�านักพุทธฯ หรืออะไรต่างๆ 
ตลอดจนฝ่ายรัฐคงจะขยับเขยื้อนเคลื่อน
กวาดล้าง ช�าระล้าง เช็ดถู ใส่ผงซักฟอก 
ให้สะอาด ถ้ามั่นใจว่าไม่ผิดก็ต้องพิสูจน์ 
ยอมให้ตรวจสอบซักฟอก ถ้าบริสุทธิ์ผู้คน
ก็จะสาธุกันท่ัวบ้านท่ัวเมืองว่าท่านเป็นผู้
อยูใ่นความสะอาด คณะสงฆ์กจ็ะสงบ แล้ว 
ก็จะสว่าง กระจ่างแจ้งเรื่องมรรคผลได้ง่าย 
ถ้าสกปรกอึมครึมกันอยู ่อย่างนี้ก็ยาก 
ท่ีจะรู้แจ้ง สว่าง ปล่อยให้มืดอึมครึมอยู ่
ไม่ได้ ต้องรีบท�า ถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัว
 อาตมาเองก็ยอมให้ตรวจสอบถ้า 
มีข้อกล่าวหา ข้อครหา มาสอบ มา
อะไร ทั้งวัดและมูลนิธิ ทางวัดได้ว่า
จ้างคนท�าบัญชีให้ชัดเจน ให้มาช่วย
คิดช่วยท�า เอาคนที่มีความรู้ มีประ 
สบการณ์ด้านนี้มาท�า เพื่อไม่ให้มีข้อ
ครหาว่ามลูนธิไิม่สะอาด วดัไม่สะอาด 
เราต้องปัดกวาดเต็มที่แน่นอน
 เจริญพร
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แต่งตั้ง : เอกชัย เตชะวิริยะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย 
ร่วมพิธีลงนามแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บมจ.แสนสิริ ครั้ง
ที่ 2/2561 จ�านวน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี กับ 
วันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บมจ.แสนสิริ

จับมือ : วัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และปัญญา 
เวชบรรยงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานพาณิชย์ ดีแทค เปิดให้บริการ
เติมเงิน ช�าระค่าสินค้าและบริการของดีแทคด้วย “อาลีเพย์” และ “วีแชทเพย์” ผ่าน 
คิวอาร์โค้ดบนหน้าจอเครื่องรับบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย ที่เคาน์เตอร์ดีแทค 

เศรษฐกิจ

ทางรอดยคุป่ันป่วนทางเทคโนโลยี

งำนสัมมนำสำธำรณะสถำบันวิจัย
เพือ่กำรพฒันำประเทศไทย (TDRI) 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคมที่ผ่ำนมำ 
มีกำรอภิปรำยเรื่อง “ทำงเลือก-
ทำงรอดประเทศไทยในยุคแห่ง
ควำมป่ันป่วนทำงเทคโนโลย”ี โดย
นำยกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรี
ประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ยอม 
รับว่ำปัญหำของประเทศไทยคือ
กฎหมำยหลำยฉบบัล้ำหลังเกินไป 
คนที่จะมำท�ำสตำร์ทอัพในประ 
เทศไทยจึงติดขัด เพรำะกฎหมำย
ไทยไม่รองรับ ขณะที่คนเขียนกฎ 
หมำยก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่โลกก�ำลัง
เปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ ถ้ำอยำก
รองรับโลกยุคดิสรัปชัน กฎหมำย 
ต้องเปลี่ยนแปลงด้วย
 น.ส.สฤณี อำชวำนันทกุล 
กรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ควำมรู้ บริษัท ป่ำสำละ จ�ำกัด 
กล่ำวว่ำ จำกงำนศึกษำดัชนีวิวัฒ 
นำกำรทำงดิจิทัลปี 2017 โดย 
Fletcher school, Tufts University 
สหรัฐอเมริกำ พบว่ำประเทศไทย
มีกำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืน
ฐำนด้ำนดิจิทัลดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
คนไทยยินดีใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
และโซเชียลมีเดียเป็นจ�ำนวนมำก
จนติด 1 ใน 10 ของโลก แต่ไทย

ยังมีปัญหำเรื่องสภำพแวดล้อม 
ในกำรก�ำกับดูแลและกำรลงทุน 
โดยเฉพำะด้ำนระเบียบกฎหมำย
ต่ำงๆ เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ร.บ.ดิจิทัลฯ กำรแก้ พ.ร.บ. 
กสทช. ซ่ึงยังไม่ชัดเจนต่อกำรส่ง
เสรมิผูป้ระกอบกำรหรอืนวัตกรรม
และกำรเปลี่ยนแปลง เพรำะหัวใจ
ส�ำคัญของกำรสนบัสนนุนวตักรรม
และกำรเปล่ียนแปลงคือกำรสร้ำง
วัฒนธรรมผู้ประกอบกำร ควำม
กล้ำเสี่ยงในกำรท�ำธุรกิจ เพรำะ 
โลกในอนำคตหุ่นยนต์หรือเอไอ 
จะเก่งเท่ำมนษุย์ มกีำรน�ำเอไอเข้ำ
มำท�ำงำนขั้นพื้นฐำนแทนมนุษย์ 
คนที่ไม่มีทักษะจะล�ำบำกมำกขึ้น 
และมีแนวโน้มเกิดปัญหำควำม
เหลื่อมล�้ำเพิ่มขึ้น
 ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์  
ผู้อ�ำนวยกำรวิจัยด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรระบบเศรษฐกิจ ทีดีอำร์ไอ 
กล่ำวว่ำ ควำมท้ำทำยของรัฐยุค
ใหม่คือ ต้องเข้ำใจเทคโนโลยี เข้ำ 
ใจกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี  
และเข้ำใจผลกระทบของเทคโนโลยี 
ก�ำหนดนโยบำยและผู้ก�ำกับดูแล 
จึงต้องมองผลระยะยำวและกล้ำ 
ยอมรับควำมเสี่ยง รัฐต้องกล้ำ
ประกำศส่งเสริมเทคโนโลยีที่เป็น 

ประโยชน์ และเลิกแนวคิดแบบ  
Nanny State หรือ “รัฐคุณพ่อ 
รู้ด”ี ก�ำกับทุกอย่ำงจนขยับอะไร 
ไม่ได้ เพรำะเทคโนโลยีเหมือนเด็ก
รุ่นใหม่ที่มีวิธีคิดเป็นของตัวเอง 
โดยภำครฐัในอนำคตต้องกล้ำเสี่ยง 
ที่จะเปลี่ยน 4 อย่ำงคือ

 1.ต้องมหีลกัฐำนและเหตผุลใน
กำรออกกฎกติกำเปิดให้ประชำชน
รับรู้ 2.ให้ประชำชนหรือผู้มีส่วน 
ได้เสียมีส่วนร่วมในกำรออกแบบ
เทคโนโลยี 3.ต้องมีสมดุลระหว่ำง 
benefit กับ cost ประเมินผลดีผล 
เสยีของกฎหมำยทีช่ดัเจน และ 4.ต้อง 
มีเอกภำพในกำรสนับสนุนเทคโน 
โลยรีะหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆในภำค 
รฐัทีต้่องเดนิหน้ำในทศิทำงเดียวกนั 
เทคโนโลยทีัง้หมดจะรุง่หรอืร่วงจงึ
ขึน้อยูท่ีท่ศันคตขิองภำครฐันัน่เอง

ทดีอีาร์ไอสมัมนา “ทางเลือก-ทางรอดประเทศไทยในยคุความป่ัน
ป่วนทางเทคโนโลย”ี ชีต้้องสร้างอนาคตด้วยตวัเอง อย่าหวงัพ่ึงรฐั
มากเกนิไป รฐักต้็องเลกิเป็น “รฐัคณุพ่อรูด้”ี ก�ากบัควบคมุไปทกุอย่าง

ตลาดอสงัหาฯเมษาฯหดตวั
นำยโสภณ พรโชคชัย ประธำน
กรรมกำรบริหำร ศูนย์ข้อมูลวิจัย
และประเมินค่ำอสังหำริมทรัพย์
ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอส
เตท แอฟแฟร์ส กล่ำวถึงภำพรวม 
อสังหำฯเดือนเมษำยนว่ำ มีเปิด
ขำยใหม่ 13 โครงกำร ลดลงจำก
เดือนมีนำคมที่มี 50 โครงกำร ท�ำ 
ให้จ�ำนวนหน่วยขำยและมูลค่ำ
โครงกำรลดลงตำมไปด้วย ลกัษณะ
กำรพัฒนำเป็นกลุ ่มที่อยู ่อำศัย 
ทั้ง 13 โครงกำร มจี�ำนวนหน่วย 
ขำย 1,564 หน่วย มูลค่ำรวม  
4,837 ล้ำนบำท
 โครงกำรทีเ่ปิดใหม่เดอืนเมษำ 
ยนมีมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 4,837 ล้ำน
บำท ลดลงจำกเดือนมีนำคมถึง 
63,188 ล้ำนบำท (มีนำคม 2561 

มีมูลค่ำ 68,024 ล้ำนบำท) ลด 
ลงประมำณ 93% โครงกำรส่วน
ใหญ่เป็นระดับรำคำปำนกลำง 
3-5 ล้ำนบำท (38.7%) รองลง 
มำ 2-3 ล ้ำนบำท (30.6%)  
และ 1-2 ล้ำนบำท (21.7%)
 ผู้ประกอบกำรที่เปิดตัวโครง 
กำรใหม่เดือนเมษำยนเป็นบริษัท
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 4 บริษัทคือ 
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 
จ�ำกดั (มหำชน) บริษทั มัน่คงเคหะ
กำร จ�ำกดั (มหำชน) บรษิทั ศภุำลยั 
จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท แอล.
พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด 
(มหำชน) มีบริษัทในเครือบริษัท
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 1 บริษัท  
แ ล ะ บ ริ ษั ท น อ ก ต ล ำ ด ห ลั ก 
ทรัพย์ฯ 8 บริษัท
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จีนผ่อนปรนการค้า 
จีนเสนอมำตรกำรผ่อนปรน
ทำงกำรค้ำและเพิ่มกำรซื้อสิน 
ค้ำอเมริกันเพื่อลดยอดขำด
ดุลกำรค้ำที่สหรัฐมีต่อจีน โดย
อำจจะลดสงูสดุถงึปีละ 200,000 
ล้ำนดอลลำร์สหรฐั (รำว 6.42 
ล้ำนล้ำนบำท) หำกประธำนำ 
ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยอมรับ 
ข ้อ เสนอ โบอิ้งจะเป ็นผู ้ได ้
ประโยชน์รำยใหญ่ เพรำะปัจ 
จุบันขำยเครื่องบินให้จีนถึง 
1 ใน 4 ของที่ผลิตทั้งหมด โดย 
จีนอำจยกเลิกกำรเก็บภำษี 
สิ น ค ้ ำ ก ำ ร เ ก ษ ต ร ส ห รั ฐ  
4,000 ล ้ำนดอลลำร ์สหรัฐ  
(รำว 128,500 ล้ำนบำท)  

‘ปูติน’พบ‘อัสซาด’
ประธำนำธบิดวีลำดเิมยีร์ ปติูน 
ของรัสเซีย พบกับประธำนำ 
ธิบดีบำชำร์ อัล-อัสซำด แห่ง
ซีเรีย กล่ำวถึงควำมส�ำเร็จของ
ปฏิบัติกำรทหำรในซีเรียซึ่งจะ
ช่วยผลักดันกระบวนกำรทำง 
กำรเมอืงทีน่�ำไปสูก่ำรถอนทหำร
ของกองก�ำลังต่ำงชำติและกำร
ปรองดองในซีเรีย ก่อนหน้ำนี้
นำยสตำฟฟำน เดมิสทูรำ ผู้
แทนพิเศษสหประชำชำติด้ำน
ซีเรีย กล่ำวเตือนกำรโจมตีของ
รัฐบำลในเมืองอิดลิบที่กลุ ่ม
กบฏยึดครองว่ำอำจกระทบกับ
ประชำชน 2.3 ล้ำนคน 

ประชุมรวมอิสลาม
ประธำนำธิบดีเรเจพ ทำยยิพ 
แอร์โดอำน ของตุรกี เป็นเจ้ำ
ภำพจัดกำรประชุมสุดยอดรวม
อิสลำม ครั้งที่ 2 ในรอบครึ่งปี 
เพื่อหำแนวทำงแสดงจุดยืน 
ร่วมกับปำเลสไตน์ และประ 
ณำมอิสรำเอลภำยหลังยิงโจม 
ตีข้ำมแดนทำงพรมแดนกำซำ 
ท�ำให้ชำวปำเลสไตน์เสียชีวิต 
60 คน โดยกล่ำวหำว่ำเป็นกำร
ฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

บริจาคเงินแทนให้ของขวัญ
เจ้าชายแฮร์รี่และพระคู่หม้ัน
ขอให้ผู้ร่วมอวยพรในพิธีเสก
สมรสบริจาคเงนิให้มูลนธิแิทน
การให้ของขวัญ โดยมีมูลนิธ ิ
ที่ทั้งคู่ได้เลือกไว้ 7 แห่ง

ส�ำนักพระรำชวังเคนซิงตันแถลง 
ว่ำ เจ้ำชำยแฮร์รี่และพระคู่หมั้น
ซำบซึง้ใจทีไ่ด้รบัควำมปรำรถนำดี
ตั้งแต่ประกำศข่ำวหมั้นเมื่อปีที่
ผ่ำนมำ และขอให้ผู้ที่จะร่วมอวย 
พรในพิธีเสกสมรสวันเสำร์ที่ 19 
พฤษภำคมนี ้พจิำรณำเรือ่งบรจิำค
เงินแทนกำรมอบของขวัญ โดย 
ทรงเลือกมูลนิธิไว้ 7 แห่งที่เป็น
ตัวแทนประเด็นต่ำงๆในสังคมที่
ทั้งคู่ให้ควำมสนใจ ประกอบด้วย 
สตรีทเกมส์ องค์กรกำรกุศลด้ำน
กำรกีฬำที่มุ่งช่วยเหลือชุมชนด้อย
โอกำสท่ัวสหรำชอำณำจกัร, มลูนธิิ
ไมนำมำฮิลำ ที่ดูแลสวัสดิภำพ 
และส่งเสริมอำชีพให้สตรียำกจน
ในนครมุมไบของอินเดีย, กลุ ่ม 
นักเล่นเซิร ์ฟต่อต้ำนน�้ำเสีย ที่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงทะเลใน 
สหรำชอำณำจักร, มูลนิธิไวเดอร์ 
เนสยูเค ที่อนุรักษ์ป่ำและส่งเสริม
กำรใช้ชีวิตร่วมกับป่ำในสหรำช
อำณำจักร, ไครซิส โครงกำรให้ 
กำรศกึษำ จ้ำงงำน ให้ทีพ่กัและบร ิ
กำรต่ำงๆแก่คนจรจดัในสหรำชอำ 

ประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของ
สหรัฐ พยำยำมจะผลักดันให้กำร
ประชุมสุดยอดระหว่ำงเขำกับนำย
คิม จอง-อึน ผู ้น�ำเกำหลีเหนือ 
เดินหน้ำต ่อไป โดยให ้ค�ำรับ
ประกันว่ำนำยคิมจะยังคงอยู ่ใน
อ�ำนำจต่อไปหำกเขำละทิ้งโครง 
กำรพัฒนำอำวุธนิวเคลียร์
 ในขณะที่กำรประชุมสุดยอด
ระหว่ำงผู้น�ำสหรัฐกับเกำหลีเหนือ
ในเดือนหน้ำดูไม่สดใส ประธำ 
นำธบิดทีรมัป์ให้สมัภำษณ์ว่ำ หำก

กำรประชุมสุดยอดคร้ังประวัต ิ
ศำสตร์ระหว่ำงเขำและผู้น�ำเกำ 
หลเีหนอืประสบควำมส�ำเรจ็ด้วยดี 
นำยคมิจะได้รบักำรคุม้ครองอย่ำง
มั่นคง จะยังคงอยู่ในประเทศและ
บริหำรประเทศต่อไป เกำหลเีหนอื
จะกลำยเป็นประเทศที่ร�่ำรวยมำก 
แต่เตือนว่ำหำกกำรด�ำเนินกำร
ทำงกำรทูตไม่ประสบควำมส�ำเร็จ 
นำยคิมอำจเผชิญชะตำกรรมเช่น
เดียวกับ พ.อ.มูอัมมำร์ กัดดำฟี 
อดีตผู้น�ำลิเบีย ที่ถูกโค่นอ�ำนำจ

ณำจกัร, สมำคมเอชไอวเีดก็ ทีด่แูล
เยำวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสหรำช 
อำณำจักรและไอร์แลนด์, กลุ ่ม
ทหำรน้อยสกอตตีส์ องค์กรกำร
กุศลส�ำหรับเด็กที่สูญเสียบิดำหรอื
มำรดำในกำรรบัใช้กองทพัองักฤษ
 นิตยสำรพีเพิลรำยงำนว่ำ เจ้ำ
ชำยแฮร์ร่ีและพระคู่หม้ันมีควำม
ผูกพันกับองค์กรกำรกุศลเหล่ำนี้ 
เจ้ำชำยแฮร์ร่ีทรงมีพระปณิธำนที่
จะสำนต่อภำรกจิของเจ้ำหญงิไดอำ
นำพระมำรดำเรื่องสร้ำงควำมตระ 
หนักเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรค
เอดส์ ทรงรณรงค์ให้คนตรวจหำ
เช้ือเอชไอวีและทรงตรวจหำเช้ือต่อ
หน้ำสำธำรณะ ขณะที่เมแกน มำร์
เคลิ พระคูห่มัน้ เป็นนกัรณรงค์สิทธ ิ

‘ทรมัป์’ยนั‘คมิ’เป็นผูน้�าต่อไป

สตรี ทั้งคู่หวังว่ำแขกที่ได้รับเชิญ
มำยังพระรำชวังวินด์เซอร์ 2,640  
คน จะมีส่วนช่วยชุมชนด้อยโอ 
กำสเหล่ำนี้
 ขณะเดียวกันมำร์เคิลยืนยัน
แล้วว่ำ บิดำจะไม่มำร่วมพิธีเสก
สมรสในวันเสำร์นี้ ยุติกระแสข่ำว
ลอืสบัสนทีส่ะพดัมำตัง้แต่ต้นสปัดำห์ 
 มำร์เคิลวัย 36 ปี ออกถ้อย 
แถลงวันนีว่้ำ น่ำเสยีดำยทีบ่ดิำของ
เธอจะไม่มำร่วมพิธีเสกสมรส เธอ
ห่วงใยเขำเสมอและหวงัว่ำเขำจะได้
พักผ่อนเพ่ือดูแลสุขภำพ ขอขอบ 
คุณทุกก�ำลังใจที่ส่งมำอย่ำงมำก 
มำย เธอและเจ้ำชำยแฮร์รี่เฝ้ำรอ 
ที่จะได้แบ่งปันวันส�ำคัญกับทุก
คนในวันเสำร์นี้

และสังหำรโดยกลุ่มกบฏ และเชื่อ
ว่ำประธำนำธิบดีสี จิ้นผิง ของ 
จีน มีอิทธิพลเหนือนำยคิม โดย
อ้ำงกำรพบปะกันระหว่ำงผู้น�ำทั้ง
สองถึง 2 คร้ังในช่วงเวลำห่ำงกัน
ไม่นำน 



LONDRI-P-150518

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4834 (1359) วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  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)

BOZENED-P1-230418=4*6

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.  หัวหนา้ฝา่ยขายอนิเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์



HUG NESS-P1-060418

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

PRIME 150318=4*6

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

่

่

่

่

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4834 (1359) วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ISUZU-P-180418

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
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ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัลกูจ้างประจ�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  

การบญัชหีรอืสาขาทีเ่กีย่วข้องโดยต้องศกึษาวชิาบญัชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มคีวามรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft  

Excel ได้เป็นอย่างดีต้องมีบุคคลค�้าประกันในการท�างาน

2.  กำรรับสมัคร

 2.1 วัน เวลำ ที่รับสมัคร

 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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 ุผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมคัร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th

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 4834 (1359) วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ร้�นอ�ห�ร Thai orchid vancauver 

ที่ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancauver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4834 (1359) วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 19 ฉบับที่ 4834 (1359) วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม

ดูแลดวงตาคู่สวยให้มีสุขภาพดี
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประ 
เทศไทย) จ�ำกัด เปิดตัวแคมเปญ
ใหม่ “เพลินได้...แต่พักด้วยวีต้
าเบอร์รี่”โดยมีพระเอกหนุ่มตำ
สวยสุขภำพดีสุดฮอตอย่ำงเกรท- 
วรนิทร ปัญหกำญจน์ แบรนด์แอม
บำสเดอร์คนใหม่ของแบรนด์วีต้ำ
เบอร์รี่ เชิญชวนให้คนไทยทุก 
คนหันมำดูแลดวงตำคู ่สวยให้มี
สุขภำพดีตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภำพ 
ที่ดีของดวงตำในระยะยำว 
 ธญาพชัร์ เบญจภทัรเศรษฐ์ 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด 
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประ 
เทศไทย) จ�ากัด เปิดเผยว่ำ 
แบรนด์วีต้ำเบอร์รี่ให้ควำมส�ำคัญ
เกี่ยวกับดวงตำและกำรใช้สำยตำ
มำโดยตลอด หลำยปีที่ผ่ำนมำได้
พยำยำมรณรงค์และให้ควำมรู้ผู ้
บริโภคเกี่ยวกับกำรดูแลดวงตำ 
และกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะ
ท�ำร้ำยดวงตำ ซึ่งเป็นสำเหตุที่ก่อ
ให้เกิดควำมผิดปรกติกับดวงตำ 
และอำจน�ำไปสู่กำรสูญเสียควำม
สำมำรถทำงกำรมองเห็นในที่สุด 
ในปีนี้ เป ็นโอกำสอันดี ท่ีจะรณ 
รงค์ให ้คนไทยหันมำให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรดูแลดวงตำอย่ำง 
ต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรมของแบรนด์
วีต ้ำเบอร ์รี่ที่ เกรทน�ำทีมสร ้ำง 
ควำมสนกุ และชวนให้ดแูลดวงตำ
ตลอดปี 2018 
 เกรท-วรนิทร ปัญหกาญจน์  
เล่ำว่ำ “กำรทีม่ดีวงตำสวยสุขภำพ

กิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมเป็น 

ผู้สนับสนุนหลัก “นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ” เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 200 ปี

แหง่ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยและสหรฐัอเมรกิา โดยม ีมร.กลนิ ท.ี เดวสี ์เอกอคัรราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย ให้เกียรติต้อนรับ

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์โรงแรมและ

รีสอร์ตในเครือเซ็นทารา และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักนโยบายองค์กรสัมพันธ์

และภาพลักษณ์ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำากัด เปิดงาน Cheva Clinic Grand Opening 

ที่ตึกอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 3

ดีเป็นส่ิงท่ีทุกคนสำมำรถท�ำได้
ง่ำยๆ แต่เรำต้องดูแลอย่ำงสม�่ำ 
เสมอและต่อเนื่อง เมื่อก่อนผม 
จะเล่นมือถอืก่อนนอนเกอืบทกุวัน 
ท�ำให้ตำล้ำ ตำแห้ง และตำเบลอ 
บำงวันท่ีใช้สำยตำหนักเป็นพิเศษ
จะรู้สึกแสบหรือปวดตำ นอกจำก
นี้ผมต้องอ่ำนบท ท่องบท แล้ว 
ถ่ำยละครกลำงไฟหลำยดวง และ
ยังชอบท�ำกิจกรรมกลำงแจ้งอ่ืนๆ

อีกหลำยอย่ำง ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้
สำยตำหนักๆทั้งนั้น ตอนนั้นผม
คิดว่ำอำกำรเหล่ำนีเ้ป็นเร่ืองปรกติ 
จนคุณแม่สังเกตเห็นและได้ซื้อ 
แบรนด์วีต้ำเบอร์ร่ีที่มีวิตำมินเอ 
100% ทีเ่พยีงพอกบัควำมต้องกำร
ของร่ำงกำยในแต่ละวัน ช่วยใน
กำรมองเห็น นอกจำกนี้ยังมีวิตำ 
มินซีและอีสูง มำให้ผมทำน เพื่อ
ช่วยดแูลดวงตำของผม และผมเอง

พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรใช้สำยตำ
อย่ำงหนักโดยไม่จ�ำเป็น” 
 มิ้งค์-ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะ
วณั สำวสงัคมคนดงั เล่ำว่ำ “ตอน
นี้มิ้งค ์เป ็นคอลัมนิสต์ ต ้องใช้
สำยตำท�ำงำนกับจอมือถือและ 
จอคอมพิวเตอร์ทุกวัน นอกจำกนี้
ก็ชอบเล่นเทนนิสที่เป็นกีฬำกลำง
แจ้ง สำยตำต้องสู้กับแสงแดดจ้ำๆ 
มิ้งค์จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแล
ดวงตำมำตลอด ส่วนตวัมิง้ค์ทรำบ
มำว ่ำผลไม้ตระกูลเบอร ์รี่ช ่วย
ถนอมและบ�ำรุงสำยตำ ซึง่ดมีำกๆ
กับคนยุคใหม่ที่ใช้สำยตำหนักๆ
ตลอดวนั แถมมรีสชำตอิร่อย นอก 
จำกนี้มิ้งค์จะปกป้องดวงตำด้วย
กำรใส่แว ่นกันแดดเวลำท�ำกิจ 
กรรมกลำงแจ้งทุกคร้ัง พยำยำม
พกัสำยตำเป็นประจ�ำ จงึอยำกเชญิ
ชวนให้ทุกคนหันมำดูแลดวงตำ
อย่ำงจริงจัง เพรำะถ้ำเกิดควำม 
ผิดปรกติกับดวงตำก็ต ้องมีผล 
กระทบกับกำรใช้ชีวิตของเรำค่ะ”
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ศ.พเิศษวศิษิฏ์ วศิษิฏ์สรอรรถ ปลดักระทรวงยตุธิรรม เปิดงานประชมุระดบัอาเซียน
เรื่อง “การแก้ไข บ�าบัด ฟื้นฟูไม่ให้เด็กหวนกลับไปกระท�าความผิดซ�้า” โดย 
มี มร.แมนเฟรด โนวัค ผู้เชี่ยวชาญจากสหประชาชาติด้านการศึกษาระดับโลกว่า 
ด้วยเด็กที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ ร่วมงาน

วิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
มอบโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเพ่ือส่งไปรีไซเคิลในโครงการ “มือถือเก่า 
ไป ชีวิตใหม่มา” ให้กับสายฝน อภิธนัง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จากบริษัท บางกอกรีไซเคิลแอนด์รียูส จ�ากัด  

ปัณณวัชร์ สุขนาวี ประธาน บริษัท ลาดปลาเค้าทีมไทยแลนด์ จ�ากัด พร้อมด้วย 
ทีมผู้บริหาร ร่วมเปิดศูนย์รวมรถยนต์มือสองแห่งใหม่ ลาดปลาเค้าทีมไทยแลนด์ 
โดยได้รับเกียรติจากคฑา สมศรีษมสกุล (ว.วิทยา) เลขานุการประธานกิตติมศักดิ์ 
ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร เป็นประธานเปิดงาน 

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานในงาน 
e-Commerce Big Bang : วิถีการค้าไทย สู่วิถีออนไลน์ เปิดตัวเว็บไซต์ “ของดี 
ทั่วไทย” พร้อมโครงการ Offline2Online รวบรวมผู้จ�าหน่ายสินค้าและบริการ  
เพิ่มช่องทางใหม่ส�าหรับธุรกิจที่พร้อมก้าวสู่โลกออนไลน์ 

ประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดการแข่งขัน “Football Viriyah Invitation Cup ครั้งที่ 5” เพื่อ 
ให้ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และกระชับ 
ความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า ผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์ 

รังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด 
(มหาชน) น�าคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ�ากัด  
“โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ โครงการปาล์มน�้ามันครบวงจรแห่งแรกของประ 
เทศไทย” ที่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ภริด ีเจรญิรตันาภิรมณ์ ผูจั้ดการทัว่ไป ศนูย์การค้าเกตเวย์ เอกมยั มอบทนุการศกึษา
รวม 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนที่คว้ารางวัลการแสดง 
ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆที่หลากหลาย ในกิจกรรม “Urban Kids Smart 
Contest 2018” 

สถาบันการสร้างชาติจัดทริปพิเศษน�านักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อ 
การสร้างชาติ รุ่นที่ 1-5 (ครั้งที่ 1) ตามรอย “บุพเพสันนิวาส สร้างชาติกันเถิด 
หนา” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบัน น�าเยี่ยมชมและ 
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
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วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติ 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “E-Sport ออกเหงื่อ ประจ�าปี 2561” เพื่อส่ง 
เสริมให้เยาวชนตระหนักถึงการออกก�าลังกาย ควบคู่กับการสร้างความรู้ ความ 
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกีฬา E-Sport

พรเทพ การศัพท์ ผู ้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
สถานประกอบการ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด จ.ตาก ด�าเนินกิจ 
การประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ต้มหน่อไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
บรรจุปี๊บ กระป๋อง โดยคณะผู้บริหารและทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ  

สาระ ล�า่ซ�า กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เมอืงไทยประกัน
ชีวิต จ�ากัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการ “เมืองไทยประกัน 
ชีวิต ส่งต่อความรู้สู ่ชุมชน” ให้แก่โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา จ.ศรีสะเกษ และ 
โรงเรียนบ้านนาชุม จ.อุบลราชธานี

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เปิดงานนิทรรศการโครงการก�าลังใจ ในพระด�าริ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ห้องโถง Rotunda ศูนย์การประชุม
สหประชาชาติกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

เสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยาม มิชลิน จ�ากัด และ
เลขาธิการ มิชลิน เอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย และยุทธศักด์ิ สุภสร ผู้ว่า 
การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเพิ่มข้อมูลร้านอาหารและที่พักใน 
จ.ภูเก็ตและพังงาใน “มิชลิน ไกด์” ฉบับกรุงเทพฯ ภูเก็ต และพังงา ประจ�าปี 2562 

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ริช่ีเพลซ 2002 ให้การ
ต้อนรับคณะผู้บริหารที่ร่วมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการ 
แพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการ The Rich Nana 

ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ จัดเสวนา 
“วิเคราะห์เศรษฐกิจเกษตรหากไร้พาราควอต” เพ่ือให้ภาครัฐพิจารณาผลกระทบ
อย่างรอบคอบต่อการยกเลิกใช้สารพาราควอต โดยมีตัวแทนภาคอุตสาหกรรม 
เกษตร เข้าร่วมงาน ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ 

ประธานวงศ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และสยาม ก้องภักดีสุข กรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จ�ากัด ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ 
บรหิาร Mitsubishi Logisnext Co.,Ltd. พร้อมให้ข้อมลูแผนธรุกจิ กลยทุธ์การด�าเนนิ
ธุรกิจ โอกาสการเติบโต และการท�าตลาด 


