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Leading Innovative and Reliable Steel Company

เหล็กสหวิริยารวมลุยตอ
#SaveBangsaphanSTECON เชื่อมือ WCE ผลิต     

และประกอบโครงสรางสะพาน
รถไฟเหล็ก โครงการรถไฟทางคู
นครปฐม - หัวหิน (สัญญาที่ 2)
ชวงหนองปลาไหล - หัวหิน มูลคา
51 ลานบาท จํานวน 4 สะพาน 
ผูบริหารชูจุดเดนเลือกใชวัสดุ
เหล็กไทยเหล็กแผนจากกลุม
เหลก็สหวริยิา นาํมาผลติชิน้สวน
สะพาน ซึ่งสามารถผลิตตาม
ขนาดได ประหยัดเวลาการทํางาน
ลดสวนสูญเสียจากการผลิต 
ชวยลูกคาประหยัด เริ่มผลิต
เดือนพฤษภาคม 2563 คาด
แลวเสร็จและสงมอบงานเดือน
ธันวาคมปนี้
 นายกิตติศักด์ิ มาพะเนาว 
กรรมการผูจัดการ บริษัท เวสท-
โคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ 
WCE ซึ่งเปนผู เชี่ยวชาญงาน
วิศวกรรมการออกแบบ จัดสราง
งาน งานซอมบาํรงุ งานโครงการ 
และงานประกอบโครงสราง
โลหะ เปดเผยวา “เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2563 WCE ไดลงนาม  
ในสัญญาใหดําเนินงานผลิต
และประกอบโครงสรางสะพาน
เหล็ก กอสรางสะพานรถไฟทางคู
นครปฐม - หัวหิน (สัญญาที่ 2)
ชวงหนองปลาไหล - หัวหิน จาก
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง 
แอนดคอนสตรัคชั่น  จํ ากัด 
(มหาชน)    อานตอ น.2

เวสทโคสทควาเพ่ิม
งาน4สะพานรถไฟ
‘นครปฐม-หัวหิน’
มูลคากวา50ลาน

หาสุดยอดผลิตภัฑณ-ทองเท่ียววิถีใหม
ชมุชนบางสะพาน สาํนกังานพฒันา
ชมุชนอาํเภอบางสะพาน จดัประชมุ
เชิงปฏิบัติการคนหาผูประกอบการ
ชุมชน (OTOP Champ) และทดสอบ
โปรแกรม กลุมเหล็กสหวิริยารวม
เวิรคช็อปใหสองชุมชนบานมารอง 
และบานฝายทา ชวยสรางรายไดชุมชน

อยางย่ังยืน หลังวิกฤตการแพรระบาด
เชื้อไวรัสโควิด-19
          ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานวา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 สาํนกังานพฒันาชมุชนอาํเภอ
บางสะพาน สาํนกังานพฒันาชมุชน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการคนหา     อานตอ น.3

เหล็กสหวิริยารวมเวิรคช็อปชุมชน
หาสุดยอดผลิตภัณฑ-เท่ียววิถีใหม

ภาครัฐ- เอกชน เดินหนาเต็มที่  
SaveBangsaphan โดยหนวยงาน
ภาครัฐเขมมาตรการตามกระทรวง
สาธารณสุข ในขณะที่กลุมเหล็ก
สหวิริยาพัฒนานวัตกรรมประตู
ทําลายเชื้อโรคผลิตและใชงานที่
อําเภอบางสะพาน ทั้งยังสนับสนุน
อุปกรณทางการแพทยใหกับโรง-
พยาบาล พรอมจับมือประชาชน
พี่นองบางสะพานจัดทําตูปนสุข 
ปนนํ้าใจ ชวยเหลือผูที่ไดรับความ
เดือดรอนและผลกระทบจากการ
แพรระบาดเชือ้ไวรสัโควดิ และขยาย
ความชวยเหลือ       อานตอ น.2

แบงปนใหผูไดรับผลกระทบ
ตูปนสุข - ปนนํ้าใจ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จาํกดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ
ร ว ม กั บ แ อ ด มิ น เ พ จ ท่ี น่ี . . . .
บางสะพาน และประชาชนพืน้ที่
บางสะพาน จัดตั้งตู “ปนสุข ปน
นํา้ใจ” พรอมของอปุโภคบรโิภค 

อานตอ น.4
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ประจำ�วันที่  1  มิถุน�ยน  25632 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

SaveBangsaphan ต่อจากหน้า 1

มาถึงกรุงเทพมหานคร ผูบ้รหิารยํา้ หากจะผา่นวกิฤตนี้
ไปด้วยกัน ส่ิงสําคัญคือความร่วมมือของพวกเราทุกคน
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของ
ประเทศไทยลา่สดุ ณ วนัที ่28 พฤษภาคม 2563 มยีอด
ผู้ป่วยสะสม 3,054 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 57 ราย 
และผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 2,931 ราย ขณะที่อําเภอ
บางสะพาน เป็นท่ีน่ายินดีว่าไม่มีรายงานผู้ติดเช้ือ โดย
อัตราผู้ป่วยยืนยันเป็นศูนย์ ผู้อยู่ระหว่างการเฝ้า
ตดิตาม 14 วนั จาํนวน 29 ราย และเฝา้ระวงัครบ 14 วนั
จํานวน 972 ราย 
 อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาทและความ
ปลอดภยัของประชาชนอาํเภอบางสะพาน หนว่ยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานด้านสาธารณสุข ภาคเอกชน และ
ประชาชน ในพืน้ทีต่า่งใหค้วามรว่มมอืในการเฝา้ระวงั
ป้องกัน โดยควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการของ
รัฐบาลและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข การ
ติดตามสอบสวนโรค การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ

ภาครัฐ หน่วยงานสาธารณสุข สู้เต็มที่
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับตั้งแต่เกิดสถาการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในส่วนของอําเภอ
บางสะพานได้มีการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่ของอําเภอบางสะพาน
อย่างเข้มข้น อําเภอได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และ
พยายามเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องตามประกาศของ
รัฐบาลที่ประกาศให้เข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉิน โดย
ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของ
พวกเราไดเ้ฝา้ระวงัปอ้งกนัตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสขุ ซึง่ในสว่นนีเ้ราไดเ้พิม่มาตรการอยูต่ลอด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4 ประเด็นหลัก คือ 
1. ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนหม่ันตรวจอุณหภูมิ
 ร่างกายตนเองอยู่เสมอ  
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
3. หมั่นล้างมือด้วยนํ้าและเจลแอลกอฮอล์
4. เวน้ระยะหา่งทางสงัคม ซึง่ปฏบิตัติามแนวทางดา้น
สาธารณสขุ และไดช้ีแ้จงประชาสมัพนัธผ์า่นทางดา้น
ผู้นําไม่ว่าจะเป็นกํานันผู้ใหญ่บ้านหรือทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานทุกภาคส่วนสําหรับ
พี่น้องประชาชนควรตระหนักและให้ความสําคัญใน
เรือ่งนีม้าก รวมถงึใหค้วามรว่มมอืไดเ้ปน็อยา่งด ีและ
ชว่ยกนัระมดัระวงั โดยเฉพาะเมือ่มปีระชาชนจากตา่ง
พื้นที่เข้ามาในพื้นที่ของบางสะพาน  

  นอกจากปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กําหนดไว้
อย่างเคร่งครัด ยังได้บูรณาการของฝ่ายปกครอง
และตํารวจรวมทั้งกํานันผู้ใหญ่บ้าน ด้วยการจัดตั้ง
จุดตรวจ จุดสกัดหรือด่านชุมชนในพื้นที่ทั้ง 7 ตําบล 
10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการทั้งฝ่าย
ปกครอง ตํารวจ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และอาสา
สมัคร ชรบ. อปพร. อสม. เจ้าหน้าที่สารธารณสุข ช่วย
กนัตัง้ดา่นคดักรองและจดุตรวจชมุชนเพือ่ดแูลพีน่อ้ง
ประชาชนให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย 

WCE พฒันานวตักรรม C19ประตฆูา่โควดิ 
ผลิตที่บางสะพาน
  ผูส้ือ่ขา่วรายงานวา่ เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2563

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งเป็นธุรกิจ
วิศวกรรม บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ ได้ติดตั้งและส่ง
มอบประตูทําลายเชื้อโรค “THE C19 STERILIZATON
GATE” ให้แก่ท่ีว่าการอําเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
สาํหรบัใชป้ระโยชนใ์นการฆา่เชือ้ใหก้บัประชาชนทีม่า
ตดิตอ่ราชการทีอํ่าเภอบางสะพาน และลดความเสีย่ง
จากการติดเชื้อต่างๆ 
  ประตูดังกล่าวเกิดจากการระดมสมองของ          
ผูเ้ชีย่วชาญ พฒันาและผลติขึน้ทีโ่รงงาน WCE อาํเภอ
บางสะพาน เพือ่ชว่ยแกไ้ขวกิฤตครัง้นี ้สามารถทาํลาย
เชื้อโรค ด้วยสเปรย์หมอกไฮโปคลอรัส โดยหลัก
การประตูจะทํางานด้วยระบบอัตโนมัติ เมื่อยืนตรง
บริเวณจุดเซ็นเซอร์จะตรวจจับ พร้อมฉีดพ่นละออง
หมอกไฮโปคลอรัสขนาดเล็กกว่า 7 ไมครอน เข้าถึง
ทุกซอกทุกมุมของร่างกาย เพื่อทําลายเชื้อโควิด-19 

ที่เกาะติดตามเสื้อผ้าและผิวหนัง ด้านนํ้ายาที่ใช้ใน
การฉีดพ่น บริษัทได้เลือกนํ้ายาไฮโปคลอรัส ซึ่งเป็น
สารธรรมชาติที่มีอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ 
นํ้ายาดังกล่าวมีประสิทธิภาพสามารถทําลายเชื้อ
โควิด-19 เชื้อไวรัสอื่นๆ และแบคทีเรียได้ถึงร้อยละ 
99.99 ดังนั้นการฉีดพ่นบนร่างกายจะปลอดภัยต่อ
มนุษย์ ไม่มีสารตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่
ทําลายเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องหนัง เครื่องประดับ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ประตูสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนํ้า
ยาไดห้ลากหลายชนดิใหเ้หมาะสมกบัการทาํลายตาม
แตล่ะประเภทของเชือ้โรคทีม่อียูใ่นปจัจบุนัและจะเกดิ
ใหม่ในอนาคตได้อีกด้วย 

  นายเลิศยศ แย้มพราย ให้สัมภาษณ์กับผู้ส่ือข่าว
ว่า “ประตูทําลายเชื้อโรคมีประโยชน์อย่างยิ่งกับ
ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ ซึ่งก่อนเจ้าหน้าที่
จะเข้าไปปฏิบัติงานในอาคารสถานที่ หรือประชาชน
ทั่วไปมาที่ว่าการอําเภอ ทุกคนต้องผ่านประตูฆ่า
เชื้อนี้ เพื่อทําลายเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจจะติดมากับ
เสือ้ผา้ และรา่งกายโดยทีเ่ราไมรู่ต้วั เครือ่งนีจ้ะทํางาน
อัตโนมัติด้วยการฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อทั่วร่างกาย 
ประมาณ 3 วนิาท ีโดยอาํเภอจะดแูลรกัษาเปน็อยา่งดี
และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องบางสะพานต่อไป”
  ประตูโควิดนี้ นอกจากจะส่งมอบให้กับอําเภอ
บางสะพานแล้ว กลุ่มเหล็กสหวิริยา ยังได้นําไป
สนับสนุนโดยติดตั้งและส่งมอบให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐในพื้นที่อื่นๆ อาทิ สถานกักตัวคนต่างด้าว 
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.กรุงเทพมหาคนคร 

ศาลากลางจงัหวดัสกลนคร และศาลจงัหวดัสกลนคร 
เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ
ราชการ ในการป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 

เดินหน้าสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพ่ิมเติม
  ผูส้ือ่ขา่วรายงานอกีวา่ การดําเนนิงานของกลุม่
เหล็กสหวิริยา ภายใต้โครงการ Save Bangsaphan ยัง
มีการดําเนินการต่อเนื่องตามแผน เพื่อตอบสนองให้
ตรงต่อความต้องการของหน่วยงานรัฐ โรงพยาบาล 
และประชาชนในพืน้ที ่โดยไดส้ง่มอบอปุกรณท์างการ
แพทยเ์พิม่เตมิ ประกอบดว้ย ชดุ PPE หนา้กากอนามยั 
N95 และเครือ่งอบฆา่เชือ้ดว้ยแสง UV-C สําหรบัอบฆา่
เชื้อหน้ากากอนามัย N95
  นายจิร  โชตินุชิต  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรอื เอสเอสไอ ใหส้มัภาษณว์า่ “บรษิทัฯ เหน็ถงึความ
เดอืดรอ้นและผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการแพรร่ะบาด
โรคโควดิ-19 ซึง่มผีูไ้ดร้บัผลกระทบเปน็จํานวนมากทัว่
ประเทศจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอเป็นส่วนหนึ่ง
ชว่ยแบง่ปนัและบรรเทาความเดอืดรอ้นนัน้ใหเ้บาลง
โดยจัดทําโครงการตู้ ”ปันสุข ปันนํ้าใจ” พร้อมของ
อุปโภคบริโภค ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครฐั และประชาชน ใหก้บัผูท้ีเ่ดอืดรอ้น สามารถนาํ
สิ่งของเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครวัได ้อกีทัง้เดนิหนา้โครงการ SaveBangsaphan
เพ่ือป้องกันพ่ีน้องบางสะพานปลอดภัย และมีช่องทาง
สื่อสารรณรงค์ผ่านเฟสบุคกลุ่มสาธารณะ #Save-
Bangsaphan ใช้สื่อสารข้อมูล ความรู้และรายงาน
สถานการณ์ COVID-19 ปัจจุบันในอําเภอบางสะพาน 
รวมถึงเป็นช่องทางในการรับเรื่องราวและประสาน
ความรว่มมอืสือ่สารขอ้มลูขา่วสารไปสูส่าธารณชนอกี
ทางหนึ่ง หากเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน สิ่งสําคัญ
คือความร่วมมือของพวกเราทุกคนครับ” (อ่านล้อมกรอบ
เพิม่เตมิ : ตูป้นัสขุ-ปนัใจ แบง่ปนัใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบ)
  ก่อนหน้านี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้สนับสนุน
หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ และ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามแผนในระยะเรง่ดว่น 
อาท ิหนา้กากอนามยัทางการแพทย ์หนา้กากผา้ และ 
ชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน สนับสนุนชุด 
PPE ให้แก่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิ
สวา่งราษฎรศ์รทัธาธรรมสถาน อาํเภอบางสะพาน จดั
ทอดผ้าป่าหน้ากากอนามัยถวายให้แก่พระสงฆ์และ
สามเณรทั่วทั้งอําเภอบางสะพาน สนับสนุนอาหาร
สําเร็จรูป แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากผ้าให้แก่       
เจา้หนา้ทีป่ระจาํจดุตรวจ/จดุสกดั (ดา่นชมุชน) เปน็ตน้

WCEคว้าเพ่ิม        ต่อจากหน้า 1

มลูคา่งานรวม 51 ลา้นบาท นบัเปน็ครัง้ทีส่องทีบ่รษิทัฯ 
ขยายธรุกจิการผลติสะพานรถไฟเหลก็ สามารถสรา้ง
ความเชื่อมั่น และให้ความไว้วางใจไว้ใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของธุรกิจได้ในตลาดสากล คาดว่า
โครงการนี้จะใช้เหล็กแผ่นปริมาณทั้งหมด 269 ตัน 
และเหล็กรูปพรรณอื่นๆ 320 ตัน รวมนํ้าหนักเหล็กใน
โครงการนี้ 589 ตัน และดําเนินการจะแล้วเสร็จพร้อม
ส่งมอบงานภายในปี 2563 นี้”
  “WCE เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มเหล็กสหวิริยา 
นอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมการออกแบบ 
จัดสร้างงาน และงานซ่อมบํารุง ยังให้บริการงาน
ประกอบโครงสร้างเหล็กมาอย่างต่อเนื่อง อาทิการ
ประกอบโครงสร้างอาคารเหล็กสําเร็จรูป ใช้สําหรับ
เป็นอาคารคลังสินค้าบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS ซึ่งได้ส่งมอบงานไป
แล้วเมื่อเดือนเมษายน 2561 และเดือนตุลาคม 2561 
ได้ดําเนินการผลิตสะพานเหล็กรถไฟทางคู่ เส้นทาง
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญาที่ 1) ช่วงประจวบฯ-
บางสะพานน้อย (ระยะทางรวม 88 กิโลเมตร) และ
ดาํเนนิการตดิตัง้ไปแลว้จํานวน 6 สะพาน จากทัง้หมด 
9 สะพาน พร้อมกันนี้ WCE ประกอบติดตั้งโครงสร้าง
จานดาวเทียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร ที่
ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไคร ้อาํเภอดอยสะเกด็ 
จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย”
  นายกติตศิกัดิ ์กลา่วเพิม่เตมิวา่ “งานโครงสรา้ง
ขนาดใหญแ่ละการขยายตลาดงานผลติสะพานรถไฟ
เหล็ก ในโครงการรถไฟทางคู่ ที่รัฐบาลผลักดันการ

กอ่สรา้งงานในประเทศ บรษิทั เวสทโ์คสทเ์อน็จเินยีริง่
จํากัด ได้เลือกใช้วัสดุเหล็กแผ่นจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา
นาํมาผลติชิน้สว่นสะพาน ซึง่สามารถผลติตามขนาด
ความกวา้ง-ยาว (Cut to Size) สามารถประหยดัเวลาใน
การทํางานมากขึน้ เมือ่เทยีบกบัการผลติโดยใชเ้หลก็
ขนาดมาตรฐานทั่วไป ลดส่วนสูญเสียจากการผลิต 
ทําให้ลูกค้าประหยัดได้มากขึ้นอีกด้วย”
  ผู้สื่อข่าว  “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”  อธิบายว่า
“สําหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการผลิตและ
ประกอบโครงสร้างสะพานเหล็กรถไฟทางคู่ เส้นทาง

นครปฐม - หัวหิน (สัญญาที่ 2) ช่วงหนองปลาไหล 
- หัวหิน ประเภทสะพานแบบโครงขึ้น (TT- Type : 
Through Truss Bridge) ซึง่มโีครงสะพานสงูทัง้สองดา้น
ของสะพานเป็นตัวรับแรง จากบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจี
เนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ผู้เสนอ
ราคา และชนะการประมูลงานก่อสร้างในสัญญา
นี้ (สัญญาที่ 2) มูลค่างานทั้งสัญญาเป็นจํานวน 51 
ล้านบาท ซึ่ง WCE ดําเนินการผลิตสะพานรถไฟ
เหล็ก จํานวนทั้งสิ้น 4 สะพาน โดยสะพานมีขนาด
ความยาว 2 ขนาด ได้แก่ สะพานรถไฟความยาว 50 

เมตร (จํานวน 2 สะพาน) และสะพานรถไฟความยาว 
56 เมตร (จํานวน 2 สะพาน) รวมทั้งงานส่งสะพานไป
ชบุกลัวาไนซ ์และดําเนนิการประกอบตดิตัง้สะพาน ที ่
Site งาน บรเิวณจดุกอ่สรา้งขา้มแมน่ํา้เพชรบรุ ีจงัหวดั
เพชรบรุ ีทัง้นี ้ WCE ไดร้บัคดัเลอืกวา่จา้งใหเ้ปน็ผูผ้ลติ
สะพานรถไฟเหลก็ในรุน่ TT Type ทัง้หมดในสญัญานี”้
  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์คอนสตรัคช่ัน
จํากัด (มหาชน) หรือ STECON เป็นบริษัทก่อสร้าง
ระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ดําเนินธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างงานทุกประเภท โดยลักษณะงาน

กอ่สรา้งมตีัง้แตโ่ครงการกอ่สรา้งทีเ่ปน็โครงการขนาด
กลางไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความ
ชํานาญและเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งได้รับสัญญา
ประมูลงานก่อสร้างจากหน่วยงานทางภาครัฐ โดย
กลุ่มโครงสร้างงานพื้นฐาน ฝ่ายโครงการพิเศษและ
การก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. 
ซึง่เปน็ผูช้นะการประมลูโครงการดงักลา่ว ดําเนนิการ
กอ่สรา้งเสน้ทางรถไฟทางคู ่เสน้ทางนครปฐม - หวัหนิ 
(สัญญาที่ 2) ช่วงหนองปลาไหล - หัวหิน (ระยะทาง
รวม 76 กิโลเมตร)

  “ผู้สื่อข่าว” รายงานเพิ่มเติมว่า “WCE รับงาน
ผลติและสรา้งประกอบสะพานรถไฟมาอยา่งตอ่เนือ่ง
มากกวา่ 30 สะพาน ทัง้จากการรถไฟแหง่ประเทศไทย 
ในงานเสรมิความมัน่คงผลติสะพานใหมเ่พือ่ทดแทน
สะพานเดมิทีห่มดอายกุารใชง้านตามระยะเวลา และ
งานผลิตสะพานในโครงการรถไฟทางคู่ ที่ร่วมผลิต
ให้กับ STECON โครงการรถไฟทางคู่ นครปฐม-หัวหิน 
(สัญญาที่ 2) ช่วงเส้นทาง หนองปลาไหล-หัวหิน ด้วย
ประสบการณ์ และผลงานที่ WCE ก่อสร้างสะพานให้
กับลูกค้ารายอื่น อย่างมีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐาน
ของหน่วยงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ส่งมอบ
รวดเร็วตรงตามแผนงาน จึงได้รับความไว้วางใจจาก
ลูกค้า และได้รับคําชื่นชม รวมถึงได้รับการว่าจ้าง
ก่อสร้างงานมาอย่างต่อเนื่อง นับว่าสามารถสร้างชื่อ
เสียงให้แก่บริษัทได้ยอดเยี่ยม
  ท้ังน้ี ดําเนินการผลิตทุกข้ันตอนจากโรงงาน WCE
บางสะพานทั้งหมด  ได้แก่  ขั้นตอนการทําแบบ เขียน
แบบ ตัดช้ินส่วน การผลิตและทดลองประกอบโครงสร้าง
เสมือนจริง ตรงตามมาตรฐานระบบคุณภาพของงาน
สะพาน ยกเว้นการชุบกัลวาไนซ์ เท่านั้น ต้องนําส่ง
ชิ้นส่วนไปชุบที่โรงงานจังหวัดชลบุรี และจึงส่งมอบ
โครงสร้างชิ้นส่วนไปติดตั้งตามสถานที่กําหนด และ
กอ่นสง่มอบงานตอ้งดําเนนิการทาสดํีาทบัอกีชัน้หนึง่ 
รวมระยะเวลาประมาณ 9 เดือน (เมษายน - ธันวาคม 
2563) โดยลูกค้าและผู้ว่าจ้างสามารถเข้าตรวจสอบ
คณุภาพงานทีโ่รงงานไดต้ลอดเวลาทีด่าํเนนิการผลติ
  “หากท่านใดสนใจ หรือมีความต้องการในงาน
ก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กอื่นๆ สามารถติดต่อและ
ปรึกษาเราได้ตลอดเวลาทําการ ทั้งที่ สํานักงานใหญ่
กรุงเทพ และที่โรงงาน”
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เวิร์คช็อปชุมชน     ต่อจากหน้า 1

ผูป้ระกอบการชมุชน (OTOP Champ) และทดสอบ
โปรแกรม โดยกลุม่เหลก็สหวริยิารว่มเวริค์ชอ็ปให้
กับทั้ง 2 ชุมชน เพื่อค้นหา 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์
ชุมชน พร้อมจัดทำาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ชุมชน   
นำามาบรรจุลงในโปรแกรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ณ บ้านม้าร้อง และบ้านฝ่ายท่า ใช้สำาหรับ
เตรยีมแผนพฒันาการทอ่งเทีย่วรปูแบบใหม ่สูภ้ยั
โควิด และเตรียมดำาเนินการควบคู่ไปพร้อมกับ
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการ
ท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ บวรออนทัวร์ 
  กิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
ประกอบด้วย 1. การค้นหาผลิตภัณฑ์ และการ
จัดทำาโปรแกรม จัดขึ้นในวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 
2563 ณ บ้านม้าร้อง หมู่ 4 และบ้านฝ่ายท่า หมู่ 1
ต.พงศ์ประศาสน์  โดยมีฐานกิจกรรม และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านม้าร้อง อาทิ ผ้ามัดย้อม   
ไข่เค็มใบเตย นำ้าผึ้งโพรง นำ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
ธนาคารตน้ไม ้วถิเีกษตรพอเพยีง สมัมาชพีชมุชน 

	 กลุ่มเหล็กสหวิริยามอบไข่ปันสุข	10,000	ใบ	สนับสนุน
โครงการ	 “ถุงปันนํ้าใจ”	อําเภอบางสะพาน	 	 	 กลุ่มเหล็กสหวิริยา
สนับสนุนไข่ปันสุขจำานวน 10,000 ฟองสมทบโครงการ “ถุงปันนำ้าใจโดยนายอำาเภอและ
คณะ” โดยมีนายมนินทร์	อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต 
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) มอบใหแ้กน่ายเลศิยศ แยม้พราย นายอำาเภอ
บางสะพาน เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ นำาไปประกอบอาหาร ช่วยบรรเทาทุกข์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

X 

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ “PPC” ส่งรถ
กระเช้าพร้อมเจ้าหน้าที่ ไปร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลแม่รำาพึง ปฏิบัติภารกิจแต่งกิ่งไม้ข้าง
ทาง ที่อาจหักล้มก่อให้เกิดอุบัติเหตุกีดขวางทาง
ผู้ใช้ถนน และเคลียร์พื้นที่ให้อยู่ในความปลอดภัย 
บริเวณใกล้กับบ้านของประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านท่า
มะนาว นำาโดยนายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่าย
ปฏบิตักิารทา่เรอื บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั และ
มีนายพีระ ร่วมพุ่ม รองนายกอบต.แม่รำาพึง พร้อม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ฝ่ายกองช่าง อีกทั้งมีบุคลากรจากอบต.แม่รำาพึง 
รว่มปฏบิตัภิารกจิครัง้นีจ้นสำาเรจ็ลลุว่ง เมือ่เรว็ๆ นี้

X 

	 “ท่าเรือประจวบ”	 ใส่ใจความปลอดภัยของชุมชน	ร่วมสนับสนุนรถกระเช้า					
แต่งกิ่งไม้ป้องกันอุบัติเหตุผู้ใช้ถนน

          เอสเอสไอมอบหน้ากากผ้า
พี่เหล็กม้วน	สน.ยานนาวา
นายจิร	 โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ มอบหน้ากาก
ผ้าพี่เหล็กม้วนที่ตัดเย็บโดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบางสะพาน ให้แก่ พ.ต.อ.ประเดิม     
จิตวัฒนาภิรมย์ ผกก.สน.ยานนาวา เพื่อให้
เจา้หนา้ทีต่ำารวจและประชาชนไดใ้ชป้อ้งกนั
ลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19

X
 

(บ้านม้าร้อง) บอกว่า “บ้านม้าร้องเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบและเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวและมาดูงานจำานวนมาก 
แต่การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 บ้านม้าร้อง
ต้องปิดรับผู้มาเยือนตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส จึงถือเป็น

(มะพร้าว) สบู่สมุนไพร 
และป่าชุมชน
  ส่วนฐานกิจกรรม 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
บา้นฝา่ยทา่ ไดแ้ก ่เกษตร
พอเพียง ชาใบขลู่ ผ้ามัด
ย้อม กระเป๋าผ้า โรตีโรย 
และคลองปากปิด (พาย
เรือคายัค) เป็นต้น
  ช่วงที่สอง คือ การ
ทดสอบโปรแกรม จัดขึ้น
วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 
2563 ณ บา้นฝา่ยทา่ หมู ่1
และบ้านม้าร้อง หมู่  4 
ต.พงศ์ประศาสน์ โดยนำา
โปรแกรมท่องเท่ียวจำาลอง
สถานการณ์นำาเที่ยวรูปแบบที่กำาหนดขึ้น และ
ประเมินผล 
  โดยทั้ง 2 กิจกรรม ได้รับเกียรติจากนาง  
ศวรรยาพร จันทร์สุขศรี  พัฒนาการอำาเภอ
บางสะพาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำานักงาน
พฒันาชมุชนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์กลุม่กะตอย
รักษ์สามร้อยยอด และกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วม
ประเมินกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มผู้นำาชุมชน
บ้านม้าร้องและชุมชนบ้านฝ่ายท่า ร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้นจำานวน 80 คน
  นายประวิทย์	รัตนพงศ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4

โอกาสดี เตรียมแผนปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้าน
ระหว่างปิดนี้ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ     
ในการศึกษาทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยวบ้าน
ม้าร้องแชมป์  และโครงการ  “บวร”  ออนทัวร์  ให้
ทุกคนได้แฮปปี้ หลังวิกฤตโควิดเปิดให้บริการ 
เมื่อมาชุมชนบ้านม้าร้อง ทุกท่านจะได้ความ
สนุก สุขใจ และความรู้ต่างๆ 
มากมาย 
  ในส่วนของถำ้านำ้าทิพย์
ณ  วัดเขาถำ้าม้าร้องนั้น คาด
ว่าจะเปิดให้ทุกท่านมาเยือน

หลังจากเดือนกรกฎาคมหรือ หลังจากสถาน-
การณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดีขึ้น
โดยปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอเชิญชวนให้       
ทกุทา่นมาทอ่งเทีย่วรปูแบบใหมท่ีห่มูบ่า้นมา้รอ้ง
กันนะครับ”

  นายมังกร	 นุชแนวดีศรี	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 1 (บา้นฝา่ยทา่) เลา่ใหฟ้งัวา่ “สถานทีท่อ่งเทีย่ว
เชิงอนุรักษ์คลองปากปิด ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
2019 หรือ โควิด-19 เช่นกัน เดิมสถานที่แห่งนี้    
เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวชุมชน  ที่กำาลัง

ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และสร้าง     
รายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อ
เกดิการแพรร่ะบาดของโรคระบาดโควดิ-19 ทำาให้
ชุมชนรายได้ลดลง  หากสถานการณ์เริ่มดีขึ้น
ทางหมู่บ้านเตรียมความพร้อมในการเปิดให้
บริการนักท่องเที่ยว โดยจะปฏิบัติตามมาตรการ
ที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด
-19 อยา่งเครง่ครดั เนน้ยำา้ใหเ้จา้หนา้ทีท่กุคนสวม
หน้ากากอนามัยในการต้อนรับนักท่องเท่ียวเตรียม
เจลแอลกอฮอล์ไว้บริการนักท่องเที่ยว และ
ทำาความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ทุกชิ้นอย่างดี และมี
การปรบัแผนรปูแบบการทอ่งเทีย่วรปูแบบใหม ่ซึง่
จะทำาใหน้กัทอ่งเทีย่วไดส้มัผสัการทอ่งเทีย่วหลาก
หลาย ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชม พร้อมสัมผัส
มติใิหมข่องการทอ่งเทีย่ว ณ หมูบ่า้นฝา่ยทา่ครบั”
  “ผู้สื่อข่าว” กล่าวเพิ่มเติมว่า สำาหรับบ้าน
มา้รอ้งและบา้นฝา่ยทา่เปน็สว่นหนึง่ของโครงการ
สหวริยิารว่มพฒันา ภายใตก้ารมสีว่นรว่มของทกุ
ภาคส่วน ทั้งท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำาชุมชน ประชาชน
ในชุมชน และภาคเอกชนคือกลุ่มเหล็กสหวิริยา 

ด้วยการจัดตั้งสภาผู้นำา
ชุมชนและธนาคารชุมชน 
เพื่อให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วม
ในการกำาหนดทิศทางใน
การพัฒนาหมู่บ้าน ผ่าน
การประชุม และทั้งการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของ
ห มู่ บ้ า น  ผ่ า น ธ น า ค า ร
ชุมชน
  โดยสองแห่งเคยได้
รับรางวัลสภาผู้นำาชุมชน
ตน้แบบ ซึง่เปน็รางวลัทีเ่กดิ
จากความความสามัคคี
ของประชาชนในพืน้ที ่หลงั
จากมกีารนำาเสนอโครงการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องเรือคลองปากปิด และ 
บ้านม้าร้อง ผ่านสภาผู้นำาชุมชน เพื่อร่วมกัน
กำาหนดกรอบและทิศทางในการดำาเนินการ 
กระทัง่ประสบความสำาเรจ็มนีกัทอ่งเทีย่วใหค้วาม
สนใจเข้ามาเที่ยวเป็นจำานวนมาก เพื่อนำารายได้
จากการท่องเที่ยวคืนสู่ชุมชน
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ประจําวันที่  1  มิถุนายน  25634 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ  ,  นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน  ,  นางสาวจันทนา  วงษวานิช  ,  นายมนินทร  อินทรพรหม  ,
นายณัฏตพงศ  จงสุรสิทธิวัฒน  ,  นางสาวดิสยากุล  แซอึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซํา้ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ รวมกับแอดมินเพจที่นี่ . .
บางสะพาน และประชาชนพื้นที่บางสะพาน 
จัดตั้งตู ”ปนสุข ปนนํ้าใจ” พรอมของอุปโภค
บริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือและ
แบงปนใหกบัผูไดรบัผลกระทบจากสถานการณ
โรคระบาดโควดิ-19 ทัง้หมดจาํนวน 3 แหง ไดแก 
บริเวณทางเขาตลาดสดบางสะพาน 1 จุด และ
โรงพยาบาลบางสะพาน 2 จุด (บริเวณหนาตึกชาย
แ ล ะ ลิ ฟ ท ห อ
อาคาร 6 ชั้น) 
โดยมีจุดตูปน-
สขุในพืน้ทีบ่าง-
สะพาน ทัง้หมด
จํานวน 6 จุด 
ไดแก  จุดที่  1 
หนารานกูดแคร
จุดท่ี 2 หนาตลาด
บางสะพาน (รานขายพวงมาลัย) จุดท่ี 3 หนาราน
สถานีหมาลา จุดที่ 4 หนาตรอ.สุวัฒน 2 จุดที่ 5
ปอมตาํรวจทางหลวงสามแยกบางสะพาน และ
จุดที่ 6 โรงพยาบาลบางสะพาน พรอมกันนี้ขอ
เชิญชวนเพื่อนพนักงาน และประชาชนในพื้นที่
ใกลเคยีง รวมแบงปนนํา้ใจใหกบัผูทีไ่ดรบัความ
เดือดรอน ดวยการเติมของกิน ของใช ใหกับ

ตูปนสุข-ปนนํ้าใจ เพื่อชวยเหลือและแบงปน
ใหกับคนที่ประสบปญหาจากสถานการณโรค
ระบาดโควิด-19  
  โครงการดังกลาวยังใหความชวยเหลือ
มาถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มอีก 2 แหง 
โดยความรวมมือระหวาง “เอสเอสไอ-กอง
บงัคบัการตาํรวจนครบาล 6” (จาํนวน 1 ตู) และ 
“เอสเอสไอ-สถานีตํารวจนครบาลยานนาวา” 
(จํานวน 1 ตู) นําโดยนายจิร โชตินุชิต ผูชวย

กรรมการผูจัดการใหญอาวุโส บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ 
พรอมคณะผูบรหิารเปนผูมอบตูดงักลาว ใหแก
พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ ผูบังคับการตํารวจนครบาล 6
(ผบก.น.6) และพ.ต.อ.ประเดิม จิตวัฒนาภิรมย 
ผกก.สน.ยานนาวา เปนผูรับมอบ ณ หนาท่ีทําการ
กองบังคับการตํารวจนครบาล 6 และบริเวณ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน มิ.ย. 63

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

 ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑท่ีแตละบริษัทกําหนด 
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 032 - 548072 /
 หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 / หจก. กลางอาวฯ โทร
 032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.ทศันพงศฯ โทร 086 - 7943484

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วศิวกรเคม ีวฒุปิรญิญาตรขีึน้ไป สาขาวศิวกรรมเคม ีมปีระสบการณดานระบบบาํบดั
  อากาศและนํ้า (1 อัตรา)
 - วิศวกรควบคุม-ประกัน วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป สาขาวิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมวัสดุ
  วิศวกรรมอุตสาหการ (1 อัตรา)

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิม.6 - ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

• ชางเทคนิค  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิม.6-ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม ไฟฟากําลัง หรืออิเล็กทรอนิกส

• โปรแกรมเมอร จํานวน 2 อัตรา (ประจําสํานักงานใหญ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. ทุกสาขา

• ชางไฟฟา  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. ไฟฟากําลัง

• พนักงานขับเครน  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิป.6.- ปวช. ทุกสาขา

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรส่ิงแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม ประสบการณดาน BOQ 1 ป
• ฝายพัฒนาธุรกิจ  (Business Development) จํานวน 1 อัตรา (ประจํา
 สํานักงานใหญ)
 วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ (ประสบการณอยางนอย 2 ป)

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวส. สาขาชางกลโรงงาน / โลหะ ชางยนต ชางเชื่อม

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ  จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานกรุงเทพฯ)
 วฒุปิรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกจิ (การเงนิการธนาคาร) หรอืเศรษฐศาสตรวเิคราะห
 โครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี
• ตนเรือ จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปวช. -ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ (มี
 เอกสารคนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับ)
• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• วิศวกร  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกควบคุมคุณภาพ
  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี / อุตสาหการ / วัสดุ (1 อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกผลิต
  วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี / อุตสาหการ / การผลิต (1 อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา
  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา (1 อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) วิเคราะหคุณภาพ
  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี / วิทยาศาสตร (1 อัตรา)
• พนักงานปฏิบัตการ จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.-ปวส. สาขาไฟฟา เคร่ืองกล ยานยนต อุตสาหการ งานเช่ือม หรืออิเล็กทรอนิกส

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล (2 อัตรา)
• พนักงานทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา
• คนสวน  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

แบงปนใหผูไดรับผลกระทบแบงปนใหผูไดรับผลกระทบแบงปนใหผูไดรับผลกระทบ
ตูปนสุข - ปนนํ้าใจปอมตํารวจจราจร สน. 

ยานนาวา BTS สถานีสุรศักด์ิ
     พล.ต.ต.เมธ ี รกัพนัธุ
ผูบังคับการตํารวจนครบาล 6
กลาววา “ตามนโยบาย

รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายก
รัฐมนตรี และสํานักงานตํารวจแหงชาติโดย 
พล.ต.อ.จกัรทพิย ชยัจนิดา ผูบญัชาการสาํนกังาน
ตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) มีความหวงใยพี่นอง

ประชาชนที่กําลังประสบความเดือดรอน และได
รับผลกระทบการแพรระบาดโรคโควิด ในฐานะ
กองบังคับการตํารวจนครบาล 6 โดยการนําของ 
ผบ.ตร.ไดตระหนกัถงึนโยบายดงักลาวของรฐับาล 
ให “บาํบดัทกุข บาํรงุสขุ” เรงชวยเหลอืประชาชน
และบรรเทาความเดอืดรอนใหกบัพีน่องประชาชน
ในพื้นที่ ซึ่งบางสวนขาดแคลนอาหารและเครื่อง

อุปโภคบริโภค อาทิ ขาวสาร ไขไก นํ้าดื่ม ฯลฯ”
  นอกจากนี้ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง 
จาํกดั หรอื WCE ธรุกจิบรกิารวศิวกรรมในกลุมเอส
เอสไอ รวมกบัสถาบนัปกเกลา หลกัสตูรการเมอืง

การปกครอง
ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย
สํ า ห รั บ นั ก
บริหารระดับ
สู ง รุ น ที่  2 3 
(ปปร. 23) มอบ
ตู “ปนสุข ปน
นํ้าใจ” พรอม

ของอปุโภค บรโิภค ใหแกพล.ต.ท. สมพงษ ชงิดวง 
ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (ผบช.
สตม.) เพื่อชวยประชาชน ผูไดรับความเดือดรอน
จากสถานการณโควิด-19 ระบาด ณ สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง ทั้งนี้ เปดโอกาสใหผูที่ประสงค
จะปนนํ้าใจบริจาคสิ่งของ หรือนํามาใสภายในตู
ไดอีกดวย
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