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ปที่ 11 ฉบับที่ 188 ประจําวันที่ 1 มิถุนายน 2563

เวสทโคสทควาเพิม่
งาน4สะพานรถไฟ
‘นครปฐม-หัวหิน’
มูลคากวา50ลาน

STECON เชื่ อ มื อ WCE ผลิ ต
และประกอบโครงสรางสะพาน
รถไฟเหล็ก โครงการรถไฟทางคู
นครปฐม - หัวหิน (สัญญาที่ 2)
ชวงหนองปลาไหล - หัวหิน มูลคา
51 ลานบาท จํานวน 4 สะพาน
ผู บ ริ ห ารชู จุ ด เด น เลื อ กใช วั ส ดุ
เหล็ ก ไทยเหล็ ก แผ น จากกลุ ม
เหล็กสหวิรยิ า นํามาผลิตชิน้ สวน
สะพาน ซึ่ ง สามารถผลิ ต ตาม
ขนาดได ประหยัดเวลาการทํางาน
ลดส ว นสู ญ เสี ย จากการผลิ ต
ช ว ยลู ก ค า ประหยั ด เริ่ ม ผลิ ต
เดื อ นพฤษภาคม 2563 คาด
แลวเสร็จและสงมอบงานเดือน
ธันวาคมปนี้
นายกิตติศกั ดิ์ มาพะเนาว
กรรมการผูจัดการ บริษัท เวสทโคสท เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จํ ากั ด หรื อ
WCE ซึ่ ง เป น ผู เ ชี่ ย วชาญงาน
วิศวกรรมการออกแบบ จัดสราง
งาน งานซอมบํารุง งานโครงการ
และงานประกอบโครงสร า ง
โลหะ เปดเผยวา “เมื่อวันที่ 13
มีนาคม 2563 WCE ไดลงนาม
ในสั ญ ญาให ดํ า เนิ น งานผลิ ต
และประกอบโครงสรางสะพาน
เหล็ก กอสรางสะพานรถไฟทางคู
นครปฐม - หัวหิน (สัญญาที่ 2)
ชวงหนองปลาไหล - หัวหิน จาก
บริ ษั ท ซิ โ น-ไทย เอ็ น จี เ นี ย ริ่ ง
แอนด ค อนสตรั ค ชั่ น จํ า กั ด
(มหาชน)
อานตอ น.2
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เหล็กสหวิรยิ ารวมลุยตอ

#SaveBangsaphan
•
มอบอุปกรณการแพทยรพ.บางสะพาน
• สือ่ สารกฏเขมหนวยงานรัฐ-สาธารณสุข

เหล็กสหวิรยิ ารวมเวิรค ช็อปชุมชน
หาสุดยอดผลิตภัณฑ-เทีย่ ววิถใี หม
หาสุดยอดผลิตภัฑณ-ทองเทีย่ ววิถใี หม
ชุมชนบางสะพาน สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอบางสะพาน จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการคนหาผูประกอบการ
ชุมชน (OTOP Champ) และทดสอบ
โปรแกรม กลุมเหล็กสหวิริยารวม
เวิรคช็อปใหสองชุมชนบานมารอง
และบานฝายทา ชวยสรางรายไดชมุ ชน

อยางยัง่ ยืน หลังวิกฤตการแพรระบาด
เชื้อไวรัสโควิด-19
ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2563 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
บางสะพาน สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการคนหา อานตอ น.3

ภาครั ฐ -เอกชน เดิ น หน า เต็ ม ที่
SaveBangsaphan โดยหน ว ยงาน
ภาครัฐเขมมาตรการตามกระทรวง
สาธารณสุ ข ในขณะที่ ก ลุ ม เหล็ ก
สหวิ ริ ย าพั ฒ นานวั ต กรรมประตู
ทํ า ลายเชื้ อ โรคผลิ ต และใช ง านที่
อําเภอบางสะพาน ทั้งยังสนับสนุน
อุ ป กรณ ท างการแพทย ใ ห กั บ โรงพยาบาล พร อ มจั บ มื อ ประชาชน
พี่ น อ งบางสะพานจั ด ทํ า ตู ป น สุ ข
ปนนํ้าใจ ชวยเหลือผูที่ไดรับความ
เดือ ดรอ นและผลกระทบจากการ
แพรระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด และขยาย
ความชวยเหลือ
อานตอ น.2

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
ร ว มกั บ แอดมิ น เพจที่ นี่ . ...
บางสะพาน และประชาชนพืน้ ที่
บางสะพาน จัดตั้งตู “ปนสุข ปน
นํา้ ใจ” พรอมของอุปโภคบริโภค

ตูปนสุข - ปนนํ้าใจ

แบงปนใหผูไดรับผลกระทบ

อานตอ น.4
6/1/20 13:17

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
SaveBangsaphan ต่อจากหน้า 1
มาถึงกรุงเทพมหานคร ผูบ้ ริหารยํา้ หากจะผ่านวิกฤตนี้
ไปด้วยกัน สิง่ สำ�คัญคือความร่วมมือของพวกเราทุกคน
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของ
ประเทศไทยล่าสุด ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 มียอด
ผู้ป่วยสะสม 3,054 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 57 ราย
และผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 2,931 ราย ขณะที่อำ�เภอ
บางสะพาน เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ ไม่มรี ายงานผูต้ ดิ เชือ้ โดย
อั ต ราผู้ ป่ ว ยยื น ยั น เป็ น ศู น ย์ ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการเฝ้ า
ติดตาม 14 วัน จำ�นวน 29 ราย และเฝ้าระวังครบ 14 วัน
จำ�นวน 972 ราย
อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาทและความ
ปลอดภัยของประชาชนอำ�เภอบางสะพาน หน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานด้านสาธารณสุข ภาคเอกชน และ
ประชาชน ในพืน้ ทีต่ า่ งให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน โดยควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการของ
รัฐบาลและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข การ
ติดตามสอบสวนโรค การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ

ประจำ�วันที่ 1 มิถุนายน 2563
		 นอกจากปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำ�หนดไว้
อย่า งเคร่ ง ครั ด ยั งได้ บู ร ณาการของฝ่ า ยปกครอง
และตำ�รวจรวมทั้งกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน ด้วยการจัดตั้ง
จุดตรวจ จุดสกัดหรือด่านชุมชนในพื้นที่ทั้ง 7 ตำ�บล
10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการทั้งฝ่าย
ปกครอง ตำ�รวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และอาสา
สมัคร ชรบ. อปพร. อสม. เจ้าหน้าที่สารธารณสุข ช่วย
กันตัง้ ด่านคัดกรองและจุดตรวจชุมชนเพือ่ ดูแลพีน่ อ้ ง
ประชาชนให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

ที่เกาะติดตามเสื้อผ้าและผิวหนัง ด้านนํ้ายาที่ใช้ใน
การฉีดพ่น บริษัทได้เลือกนํ้ายาไฮโปคลอรัส ซึ่งเป็น
สารธรรมชาติที่มีอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์
นํ้ายาดังกล่าวมีประสิทธิภาพสามารถทำ�ลายเชื้อ
โควิด-19 เชื้อไวรัสอื่นๆ และแบคทีเรียได้ถึงร้อยละ
99.99 ดังนั้นการฉีดพ่นบนร่างกายจะปลอดภัยต่อ
มนุษย์ ไม่มีสารตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่
ทำ�ลายเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องหนัง เครื่องประดับ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ประตูสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนํ้า
WCE พัฒนานวัตกรรม C19ประตูฆา่ โควิด ยาได้หลากหลายชนิดให้เหมาะสมกับการทำ�ลายตาม
ผลิตที่บางสะพาน
แต่ละประเภทของเชือ้ โรคทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และจะเกิด
		 ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ใหม่ในอนาคตได้อีกด้วย

ภาครัฐ หน่วยงานสาธารณสุข สู้เต็มที่

		 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับตั้งแต่เกิดสถาการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในส่วนของอำ�เภอ
บางสะพานได้มีการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่ของอำ�เภอบางสะพาน
อย่างเข้มข้น อำ�เภอได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และ
พยายามเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องตามประกาศของ
รัฐบาลที่ประกาศให้เข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉิน โดย
ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของ
พวกเราได้เฝ้าระวังป้องกันตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข ซึง่ ในส่วนนีเ้ ราได้เพิม่ มาตรการอยูต่ ลอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4 ประเด็นหลัก คือ
1. ประชาสัมพันธ์ให้พน่ี อ้ งประชาชนหมัน่ ตรวจอุณหภูมิ
ร่างกายตนเองอยู่เสมอ
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
3. หมั่นล้างมือด้วยนํ้าและเจลแอลกอฮอล์
4. เว้นระยะห่างทางสังคม ซึง่ ปฏิบตั ติ ามแนวทางด้าน
สาธารณสุข และได้ชแี้ จงประชาสัมพันธ์ผา่ นทางด้าน
ผู้นำ�ไม่ว่าจะเป็นกำ�นันผู้ใหญ่บ้านหรือทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทุกภาคส่วนสำ�หรับ
พี่น้องประชาชนควรตระหนักและให้ความสำ�คัญใน
เรื่องนี้มาก รวมถึงให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี และ
ช่วยกันระมัดระวัง โดยเฉพาะเมือ่ มีประชาชนจากต่าง
พื้นที่เข้ามาในพื้นที่ของบางสะพาน

WCEคว้าเพิม่

ต่อจากหน้า 1

มูลค่างานรวม 51 ล้านบาท นับเป็นครัง้ ทีส่ องทีบ่ ริษทั ฯ
ขยายธุรกิจการผลิตสะพานรถไฟเหล็ก สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่น และให้ความไว้วางใจไว้ใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของธุรกิจได้ ในตลาดสากล คาดว่ า
โครงการนี้จะใช้เหล็กแผ่นปริมาณทั้งหมด 269 ตัน
และเหล็กรูปพรรณอื่นๆ 320 ตัน รวมนํ้าหนักเหล็กใน
โครงการนี้ 589 ตัน และดำ�เนินการจะแล้วเสร็จพร้อม
ส่งมอบงานภายในปี 2563 นี้”
		 “WCE เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มเหล็กสหวิริยา
นอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมการออกแบบ
จัดสร้างงาน และงานซ่อมบำ�รุง ยังให้บริการงาน
ประกอบโครงสร้างเหล็กมาอย่างต่อเนื่อง อาทิการ
ประกอบโครงสร้างอาคารเหล็กสำ�เร็จรูป ใช้สำ�หรับ
เป็นอาคารคลังสินค้าบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS ซึ่งได้ส่งมอบงานไป
แล้วเมื่อเดือนเมษายน 2561 และเดือนตุลาคม 2561
ได้ดำ�เนินการผลิตสะพานเหล็กรถไฟทางคู่ เส้นทาง
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญาที่ 1) ช่วงประจวบฯบางสะพานน้อย (ระยะทางรวม 88 กิโลเมตร) และ
ดำ�เนินการติดตัง้ ไปแล้วจำ�นวน 6 สะพาน จากทัง้ หมด
9 สะพาน พร้อมกันนี้ WCE ประกอบติดตั้งโครงสร้าง
จานดาวเทียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร ที่
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อำ�เภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย”
		 นายกิตติศกั ดิ์ กล่าวเพิม่ เติมว่า “งานโครงสร้าง
ขนาดใหญ่และการขยายตลาดงานผลิตสะพานรถไฟ
เหล็ก ในโครงการรถไฟทางคู่ ที่รัฐบาลผลักดันการ
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บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ซึ่งเป็นธุรกิจ
วิศวกรรม บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ ได้ติดตั้งและส่ง
มอบประตูทำ�ลายเชื้อโรค “THE C19 STERILIZATON
GATE” ให้แก่ทว่ี า่ การอำ�เภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
สำ�หรับใช้ประโยชน์ในการฆ่าเชือ้ ให้กบั ประชาชนทีม่ า
ติดต่อราชการทีอ่ ำ�เภอบางสะพาน และลดความเสีย่ ง
จากการติดเชื้อต่างๆ
		 ประตู ดั ง กล่ า วเกิ ด จากการระดมสมองของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ พัฒนาและผลิตขึน้ ทีโ่ รงงาน WCE อำ�เภอ
บางสะพาน เพือ่ ช่วยแก้ไขวิกฤตครัง้ นี้ สามารถทำ�ลาย
เชื้ อ โรค ด้ ว ยสเปรย์ ห มอกไฮโปคลอรั ส โดยหลั ก
การประตูจะทำ�งานด้วยระบบอัตโนมัติ เมื่อยืนตรง
บริเวณจุดเซ็นเซอร์จะตรวจจับ พร้อมฉีดพ่นละออง
หมอกไฮโปคลอรัสขนาดเล็กกว่า 7 ไมครอน เข้าถึง
ทุกซอกทุกมุมของร่างกาย เพื่อทำ�ลายเชื้อโควิด-19

		นายเลิศยศ แย้มพราย ให้สมั ภาษณ์กบั ผูส้ อ่ื ข่าว
ว่ า “ประตู ทำ�ลายเชื้ อ โรคมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง กั บ
ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ ซึ่งก่อนเจ้าหน้าที่
จะเข้าไปปฏิบัติงานในอาคารสถานที่ หรือประชาชน
ทั่วไปมาที่ว่าการอำ�เภอ ทุกคนต้องผ่านประตูฆ่า
เชื้อนี้ เพื่อทำ�ลายเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจจะติดมากับ
เสือ้ ผ้า และร่างกายโดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั เครือ่ งนีจ้ ะทำ�งาน
อั ต โนมั ติ ด้ ว ยการฉี ด พ่ น นํ้ า ยาฆ่ า เชื้ อ ทั่ ว ร่ า งกาย
ประมาณ 3 วินาที โดยอำ�เภอจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี
และใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อพีน่ อ้ งบางสะพานต่อไป”
		 ประตูโควิดนี้ นอกจากจะส่งมอบให้กับอำ�เภอ
บางสะพานแล้ ว กลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า ยั ง ได้ นำ�ไป
สนั บ สนุ น โดยติ ด ตั้ ง และส่ ง มอบให้ กั บ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐในพื้นที่อื่นๆ อาทิ สถานกักตัวคนต่างด้าว
สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.กรุงเทพมหาคนคร

ก่อสร้างงานในประเทศ บริษทั เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่
จำ�กัด ได้เลือกใช้วสั ดุเหล็กแผ่นจากกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า
นำ�มาผลิตชิน้ ส่วนสะพาน ซึง่ สามารถผลิตตามขนาด
ความกว้าง-ยาว (Cut to Size) สามารถประหยัดเวลาใน
การทำ�งานมากขึ้น เมื่อเทียบกับการผลิตโดยใช้เหล็ก
ขนาดมาตรฐานทั่วไป ลดส่วนสูญเสียจากการผลิต
ทำ�ให้ลูกค้าประหยัดได้มากขึ้นอีกด้วย”
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” อธิบายว่า
“สำ�หรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการผลิตและ
ประกอบโครงสร้างสะพานเหล็กรถไฟทางคู่ เส้นทาง

เมตร (จำ�นวน 2 สะพาน) และสะพานรถไฟความยาว
56 เมตร (จำ�นวน 2 สะพาน) รวมทั้งงานส่งสะพานไป
ชุบกัลวาไนซ์ และดำ�เนินการประกอบติดตัง้ สะพาน ที่
Site งาน บริเวณจุดก่อสร้างข้ามแม่นาํ้ เพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ทัง้ นี้ WCE ได้รบั คัดเลือกว่าจ้างให้เป็นผูผ้ ลิต
สะพานรถไฟเหล็กในรุน่ TT Type ทัง้ หมดในสัญญานี”้
		บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์คอนสตรัคชัน่
จำ�กัด (มหาชน) หรือ STECON เป็นบริษัทก่อสร้าง
ระดั บ ชั้ น แนวหน้ า ของประเทศไทย ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ
รับเหมาก่อสร้างงานทุกประเภท โดยลักษณะงาน

นครปฐม - หัวหิน (สัญญาที่ 2) ช่วงหนองปลาไหล
- หัวหิน ประเภทสะพานแบบโครงขึ้น (TT- Type :
Through Truss Bridge) ซึง่ มีโครงสะพานสูงทัง้ สองด้าน
ของสะพานเป็นตัวรับแรง จากบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจี
เนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) ผู้เสนอ
ราคา และชนะการประมูลงานก่อสร้างในสัญญา
นี้ (สัญญาที่ 2) มูลค่างานทั้งสัญญาเป็นจำ�นวน 51
ล้ า นบาท ซึ่ ง WCE ดำ�เนิ น การผลิ ต สะพานรถไฟ
เหล็ก จำ�นวนทั้งสิ้น 4 สะพาน โดยสะพานมีขนาด
ความยาว 2 ขนาด ได้แก่ สะพานรถไฟความยาว 50

ก่อสร้างมีตงั้ แต่โครงการก่อสร้างทีเ่ ป็นโครงการขนาด
กลางไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความ
ชำ�นาญและเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งได้รับสัญญา
ประมูลงานก่อสร้างจากหน่วยงานทางภาครัฐ โดย
กลุ่มโครงสร้างงานพื้นฐาน ฝ่ายโครงการพิเศษและ
การก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.
ซึง่ เป็นผูช้ นะการประมูลโครงการดังกล่าว ดำ�เนินการ
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ เส้นทางนครปฐม - หัวหิน
(สัญญาที่ 2) ช่วงหนองปลาไหล - หัวหิน (ระยะทาง
รวม 76 กิโลเมตร)

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร และศาลจังหวัดสกลนคร
เพื่ อ ความปลอดภั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ ม าติ ด ต่ อ
ราชการ ในการป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19

เดินหน้าสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพิม่ เติม

		 ผูส้ อื่ ข่าวรายงานอีกว่า การดำ�เนินงานของกลุม่
เหล็กสหวิริยา ภายใต้โครงการ Save Bangsaphan ยัง
มีการดำ�เนินการต่อเนื่องตามแผน เพื่อตอบสนองให้
ตรงต่อความต้องการของหน่วยงานรัฐ โรงพยาบาล
และประชาชนในพืน้ ที่ โดยได้สง่ มอบอุปกรณ์ทางการ
แพทย์เพิม่ เติม ประกอบด้วย ชุด PPE หน้ากากอนามัย
N95 และเครือ่ งอบฆ่าเชือ้ ด้วยแสง UV-C สำ�หรับอบฆ่า
เชื้อหน้ากากอนามัย N95
		นายจิร โชตินชุ ติ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ ให้สมั ภาษณ์วา่ “บริษทั ฯ เห็นถึงความ
เดือดร้อนและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการแพร่ระบาด
โรคโควิด-19 ซึง่ มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบเป็นจำ�นวนมากทัว่
ประเทศจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอเป็นส่วนหนึ่ง
ช่วยแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนนัน้ ให้เบาลง
โดยจัดทำ�โครงการตู้ ”ปันสุข ปันนํ้าใจ” พร้อมของ
อุปโภคบริโภค ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และประชาชน ให้กบั ผูท้ เี่ ดือดร้อน สามารถนำ�
สิ่งของเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัวได้ อีกทัง้ เดินหน้าโครงการ SaveBangsaphan
เพือ่ ป้องกันพีน่ อ้ งบางสะพานปลอดภัย และมีชอ่ งทาง
สื่อสารรณรงค์ผ่านเฟสบุคกลุ่มสาธารณะ #SaveBangsaphan ใช้สื่อสารข้อมูล ความรู้และรายงาน
สถานการณ์ COVID-19 ปัจจุบันในอำ�เภอบางสะพาน
รวมถึงเป็นช่องทางในการรับเรื่องราวและประสาน
ความร่วมมือสือ่ สารข้อมูลข่าวสารไปสูส่ าธารณชนอีก
ทางหนึ่ง หากเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน สิ่งสำ�คัญ
คือความร่วมมือของพวกเราทุกคนครับ” (อ่านล้อมกรอบ
เพิม่ เติม : ตูป้ นั สุข-ปันใจ แบ่งปันให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบ)
		 ก่ อ นหน้ า นี้ กลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย าได้ ส นั บ สนุ น
หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามแผนในระยะเร่งด่วน
อาทิ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากากผ้า และ
ชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน สนับสนุนชุด
PPE ให้แก่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิ
สว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน อำ�เภอบางสะพาน จัด
ทอดผ้าป่าหน้ากากอนามัยถวายให้แก่พระสงฆ์และ
สามเณรทั่วทั้งอำ�เภอบางสะพาน สนับสนุนอาหาร
สำ�เร็ จ รู ป แอลกอฮอล์ เ จล และหน้ า กากผ้ า ให้ แ ก่
เจ้าหน้าทีป่ ระจำ�จุดตรวจ/จุดสกัด (ด่านชุมชน) เป็นต้น
		 “ผู้สื่อข่าว” รายงานเพิ่มเติมว่า “WCE รับงาน
ผลิตและสร้างประกอบสะพานรถไฟมาอย่างต่อเนือ่ ง
มากกว่า 30 สะพาน ทัง้ จากการรถไฟแห่งประเทศไทย
ในงานเสริมความมั่นคงผลิตสะพานใหม่เพื่อทดแทน
สะพานเดิมทีห่ มดอายุการใช้งานตามระยะเวลา 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 และได้รับคำ�ชื่นชม รวมถึงได้รับการว่าจ้าง
ก่อสร้างงานมาอย่างต่อเนื่อง นับว่าสามารถสร้างชื่อ
เสียงให้แก่บริษัทได้ยอดเยี่ยม
		ทัง้ นี้ ดำ�เนินการผลิตทุกขัน้ ตอนจากโรงงาน WCE
บางสะพานทั้งหมด ได้แก่ ขั้นตอนการทำ�แบบ เขียน
แบบ ตัดชิน้ ส่วน การผลิตและทดลองประกอบโครงสร้าง
เสมือนจริง ตรงตามมาตรฐานระบบคุณภาพของงาน
สะพาน ยกเว้นการชุบกัลวาไนซ์ เท่านั้น ต้องนำ�ส่ง
ชิ้นส่วนไปชุบที่โรงงานจังหวัดชลบุรี และจึงส่งมอบ
โครงสร้างชิ้นส่วนไปติดตั้งตามสถานที่กำ�หนด และ
ก่อนส่งมอบงานต้องดำ�เนินการทาสีดำ�ทับอีกชัน้ หนึง่
รวมระยะเวลาประมาณ 9 เดือน (เมษายน - ธันวาคม
2563) โดยลูกค้าและผู้ว่าจ้างสามารถเข้าตรวจสอบ
คุณภาพงานทีโ่ รงงานได้ตลอดเวลาทีด่ ำ�เนินการผลิต
		 “หากท่านใดสนใจ หรือมีความต้องการในงาน
ก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กอื่นๆ สามารถติดต่อและ
ปรึกษาเราได้ตลอดเวลาทำ�การ ทั้งที่ สำ�นักงานใหญ่
กรุงเทพ และที่โรงงาน”
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ต่อจากหน้า 1

ผูป้ ระกอบการชุมชน (OTOP Champ) และทดสอบ
โปรแกรม โดยกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าร่วมเวิรค์ ช็อปให้
กับทั้ง 2 ชุมชน เพื่อค้นหา 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์
ชุมชน พร้อมจัดทำ�ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ชุมชน
นำ � มาบรรจุ ล งในโปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วโดย
ชุมชน ณ บ้านม้าร้อง และบ้านฝ่ายท่า ใช้สำ�หรับ
เตรียมแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่ สูภ้ ยั
โควิด และเตรียมดำ�เนินการควบคู่ไปพร้อมกับ
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการ
ท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ บวรออนทัวร์
		 กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว แบ่ ง ออกเป็ น 2 ช่ ว ง
ประกอบด้วย 1. การค้นหาผลิตภัณฑ์ และการ
จัดทำ�โปรแกรม จัดขึ้นในวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม
2563 ณ บ้านม้าร้อง หมู่ 4 และบ้านฝ่ายท่า หมู่ 1
ต.พงศ์ ป ระศาสน์ โดยมี ฐ านกิ จ กรรม และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านม้าร้อง อาทิ ผ้ามัดย้อม
ไข่เค็มใบเตย นํ้าผึ้งโพรง นํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
ธนาคารต้นไม้ วิถเี กษตรพอเพียง สัมมาชีพชุมชน
(มะพร้ า ว) สบู่ ส มุ น ไพร
และป่าชุมชน
		 ส่ ว นฐานกิ จ กรรม
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
บ้านฝ่ายท่า ได้แก่ เกษตร
พอเพียง ชาใบขลู่ ผ้ามัด
ย้อม กระเป๋าผ้า โรตีโรย
และคลองปากปิด (พาย
เรือคายัค) เป็นต้น
		 ช่วงที่สอง คือ การ
ทดสอบโปรแกรม จัดขึ้น
วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม
2563 ณ บ้านฝ่ายท่า หมู่ 1
และบ้ า นม้ า ร้ อ ง หมู่ 4
ต.พงศ์ประศาสน์ โดยนำ�
โปรแกรมท่องเทีย่ วจำ�ลอง
สถานการณ์นำ�เที่ยวรูปแบบที่กำ�หนดขึ้น และ
ประเมินผล
		 โดยทั้ง 2 กิจกรรม ได้รับเกียรติจากนาง
ศวรรยาพร จั น ทร์ สุ ข ศรี พั ฒ นาการอำ � เภอ
บางสะพาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำ�นักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ กลุม่ กะตอย
รักษ์สามร้อยยอด และกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วม
ประเมินกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มผู้นำ�ชุมชน
บ้านม้าร้องและชุมชนบ้านฝ่ายท่า ร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้นจำ�นวน 80 คน
		 นายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4

(บ้านม้าร้อง) บอกว่า “บ้านม้าร้องเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบและเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวและมาดูงานจำ�นวนมาก
แต่การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 บ้านม้าร้อง
ต้องปิดรับผู้มาเยือนตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส จึงถือเป็น

หลังจากเดือนกรกฎาคมหรือ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดีขึ้น
โดยปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่
ระบาดเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 และขอเชิ ญ ชวนให้
ทุกท่านมาท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่ทหี่ มูบ่ า้ นม้าร้อง
กันนะครับ”

โอกาสดี เตรียมแผนปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้าน
ระหว่างปิดนี้ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการศึกษาทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยวบ้าน
ม้าร้องแชมป์ และโครงการ “บวร” ออนทัวร์ ให้
ทุกคนได้แฮปปี้ หลังวิกฤตโควิดเปิดให้บริการ
เมื่ อ มาชุ ม ชนบ้ า นม้ า ร้ อ ง ทุ ก ท่ า นจะได้ ค วาม
สนุก สุขใจ และความรู้ต่างๆ
มากมาย
		 ในส่วนของถํ้านํ้าทิพย์
ณ วัดเขาถํ้าม้าร้องนั้น คาด
ว่าจะเปิดให้ทุกท่านมาเยือน

		 นายมังกร นุชแนวดีศรี ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ 1 (บ้านฝ่ายท่า) เล่าให้ฟงั ว่า “สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์คลองปากปิด ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โคโรน่ า
2019 หรือ โควิด-19 เช่นกัน เดิมสถานที่แห่งนี้
เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวชุมชน ที่กำ�ลัง

ได้ รั บ ความสนใจจากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และสร้ า ง
รายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อ
เกิดการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ทำ�ให้
ชุมชนรายได้ลดลง หากสถานการณ์เริ่มดีขึ้น
ทางหมู่ บ้ า นเตรี ย มความพร้ อ มในการเปิ ด ให้
บริการนักท่องเที่ยว โดยจะปฏิบัติตามมาตรการ
ที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด
-19 อย่างเคร่งครัด เน้นยํา้ ให้เจ้าหน้าทีท่ กุ คนสวม
หน้ากากอนามัยในการต้อนรับนักท่องเทีย่ วเตรียม
เจลแอลกอฮอล์ ไ ว้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และ
ทำ�ความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ทุกชิ้นอย่างดี และมี
การปรับแผนรูปแบบการท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่ ซึง่
จะทำ�ให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสการท่องเทีย่ วหลาก
หลาย ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชม พร้อมสัมผัส
มิตใิ หม่ของการท่องเทีย่ ว ณ หมูบ่ า้ นฝ่ายท่าครับ”
		 “ผู้สื่อข่าว” กล่าวเพิ่มเติมว่า สำ�หรับบ้าน
ม้าร้องและบ้านฝ่ายท่าเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ
สหวิรยิ าร่วมพัฒนา ภายใต้การมีสว่ นร่วมของทุก
ภาคส่วน ทั้งท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำ�ชุมชน ประชาชน
ในชุมชน และภาคเอกชนคือกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง สภาผู้ นำ �
ชุมชนและธนาคารชุมชน
เพื่อให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วม
ในการกำ � หนดทิ ศ ทางใน
การพั ฒ นาหมู่ บ้ า น ผ่ า น
การประชุ ม และทั้ ง การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของ
หมู่ บ้ า น ผ่ า นธนาคาร
ชุมชน
		 โดยสองแห่ ง เคยได้
รั บ รางวั ล สภาผู้ นำ � ชุ ม ชน
ต้นแบบ ซึง่ เป็นรางวัลทีเ่ กิด
จากความความสามั ค คี
ของประชาชนในพืน้ ที่ หลัง
จากมีการนำ�เสนอโครงการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องเรือคลองปากปิด และ
บ้ า นม้ า ร้ อ ง ผ่ า นสภาผู้ นำ � ชุ ม ชน เพื่ อ ร่ ว มกั น
กำ � หนดกรอบและทิ ศ ทางในการดำ � เนิ น การ
กระทัง่ ประสบความสำ�เร็จมีนกั ท่องเทีย่ วให้ความ
สนใจเข้ามาเที่ยวเป็นจำ�นวนมาก เพื่อนำ�รายได้
จากการท่องเที่ยวคืนสู่ชุมชน

เอสเอสไอมอบหน้ากากผ้า
พี่เหล็กม้วน สน.ยานนาวา

X

เวิร์คช็อปชุมชน

นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ มอบหน้ากาก
ผ้าพี่เหล็กม้วนที่ตัดเย็บโดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบางสะพาน ให้แก่ พ.ต.อ.ประเดิม
จิตวัฒนาภิรมย์ ผกก.สน.ยานนาวา เพื่อให้
เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจและประชาชนได้ใช้ปอ้ งกัน
ลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19

“ท่าเรือประจวบ” ใส่ใจความปลอดภัยของชุมชน ร่วมสนับสนุนรถกระเช้า     
แต่งกิ่งไม้ป้องกันอุบัติเหตุผู้ใช้ถนน
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ “PPC” ส่งรถ

X
X กลุ่มเหล็กสหวิริยามอบไข่ปันสุข 10,000 ใบ สนับสนุน

โครงการ “ถุงปันนํ้าใจ” อำ�เภอบางสะพาน    กลุ่มเหล็กสหวิริยา

สนับสนุนไข่ปันสุขจำ�นวน 10,000 ฟองสมทบโครงการ “ถุงปันนํ้าใจโดยนายอำ�เภอและ
คณะ” โดยมีนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) มอบให้แก่นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำ�เภอ
บางสะพาน เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ นำ�ไปประกอบอาหาร ช่วยบรรเทาทุกข์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

SSI p.3.indd 1

กระเช้าพร้อมเจ้าหน้าที่ ไปร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง ปฏิบัติภารกิจแต่งกิ่งไม้ข้าง
ทาง ที่อาจหักล้มก่อให้เกิดอุบัติเหตุกีดขวางทาง
ผู้ใช้ถนน และเคลียร์พื้นที่ให้อยู่ในความปลอดภัย
บริเวณใกล้กับบ้านของประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านท่า
มะนาว นำ�โดยนายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบตั กิ ารท่าเรือ บริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด และ
มีนายพีระ ร่วมพุ่ม รองนายกอบต.แม่รำ�พึง พร้อม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายกองช่าง อีกทั้งมีบุคลากรจากอบต.แม่รำ�พึง
ร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้จนสำ�เร็จลุล่วง เมื่อเร็วๆ นี้
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4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจําวันที่ 1 มิถุนายน 2563

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรื อ เอสเอสไอ ร ว มกั บ แอดมิ น เพจที่ นี่ . .
บางสะพาน และประชาชนพื้นที่บางสะพาน
จัดตั้งตู ”ปนสุข ปนนํ้าใจ” พรอมของอุปโภค
บริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือและ
แบงปนใหกบั ผูไ ดรบั ผลกระทบจากสถานการณ
โรคระบาดโควิด-19 ทัง้ หมดจํานวน 3 แหง ไดแก
บริเวณทางเขาตลาดสดบางสะพาน 1 จุด และ
โรงพยาบาลบางสะพาน 2 จุด (บริเวณหนาตึกชาย
แ ล ะ ลิ ฟ ท ห อ
อาคาร 6 ชั้ น )
โดยมี จุ ด ตู ป น สุขในพืน้ ทีบ่ างสะพาน ทัง้ หมด
จํ า นวน 6 จุ ด
ได แ ก จุ ด ที่ 1
หนารานกูด แคร
จุดที่ 2 หนาตลาด
บางสะพาน (รานขายพวงมาลัย) จุดที่ 3 หนาราน
สถานีหมาลา จุดที่ 4 หนาตรอ.สุวัฒน 2 จุดที่ 5
ปอมตํารวจทางหลวงสามแยกบางสะพาน และ
จุดที่ 6 โรงพยาบาลบางสะพาน พรอมกันนี้ขอ
เชิญชวนเพื่อนพนักงาน และประชาชนในพื้นที่
ใกลเคียง รวมแบงปนนํา้ ใจใหกบั ผูท ไี่ ดรบั ความ
เดือดรอน ดวยการเติมของกิน ของใช ใหกับ

ตูปนสุข-ปนนํ้าใจ เพื่อชวยเหลือและแบงปน
ใหกับคนที่ประสบปญหาจากสถานการณโรค
ระบาดโควิด-19
โครงการดังกลาวยังใหความชวยเหลือ
มาถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มอีก 2 แหง
โดยความร ว มมื อ ระหว า ง “เอสเอสไอ-กอง
บังคับการตํารวจนครบาล 6” (จํานวน 1 ตู) และ
“เอสเอสไอ-สถานีตํารวจนครบาลยานนาวา”
(จํานวน 1 ตู) นําโดยนายจิร โชตินุชิต ผูชวย

กรรมการผูจัดการใหญอาวุโส บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
พรอมคณะผูบ ริหารเปนผูม อบตูด งั กลาว ใหแก
พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ ผูบ งั คับการตํารวจนครบาล 6
(ผบก.น.6) และพ.ต.อ.ประเดิม จิตวัฒนาภิรมย
ผกก.สน.ยานนาวา เปนผูร บั มอบ ณ หนาทีท่ าํ การ
กองบังคับการตํารวจนครบาล 6 และบริเวณ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน มิ.ย. 63

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรเคมี วุฒปิ ริญญาตรีขนึ้ ไป สาขาวิศวกรรมเคมี มีประสบการณดา นระบบบําบัด
อากาศและนํ้า (1 อัตรา)
- วิศวกรควบคุม-ประกัน วุฒปิ ริญญาตรีขน้ึ ไป 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)
- วิศวกรสิง่ แวดลอม วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดลอม ประสบการณดา น BOQ 1 ป
• ฝายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) จํานวน 1 อัตรา (ประจํา
สํานักงานใหญ)

วุฒปิ ริญญาตรีขน้ึ ไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ (ประสบการณอยางนอย 2 ป)
หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูส มัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

ป อ มตํ า รวจจราจร สน.
ยานนาวา BTS สถานีสรุ ศักดิ์
พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ
ผูบ งั คับการตํารวจนครบาล 6
กล า วว า “ตามนโยบาย
รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายก อุปโภคบริโภค อาทิ ขาวสาร ไขไก นํ้าดื่ม ฯลฯ”
รั ฐ มนตรี และสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ โ ดย
นอกจากนี้ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง
พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา ผูบ ญ
ั ชาการสํานักงาน จํากัด หรือ WCE ธุรกิจบริการวิศวกรรมในกลุม เอส
ตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) มีความหวงใยพี่นอง เอสไอ รวมกับสถาบันปกเกลา หลักสูตรการเมือง
การปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
สํ า ห รั บ นั ก
บริ ห ารระดั บ
สู ง รุ น ที่ 2 3
(ปปร. 23) มอบ
ตู “ปนสุข ปน
นํ้าใจ” พรอม
ประชาชนที่กําลังประสบความเดือดรอน และได ของอุปโภค บริโภค ใหแกพล.ต.ท. สมพงษ ชิงดวง
รับผลกระทบการแพรระบาดโรคโควิด ในฐานะ ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (ผบช.
กองบังคับการตํารวจนครบาล 6 โดยการนําของ สตม.) เพื่อชวยประชาชน ผูไดรับความเดือดรอน
ผบ.ตร.ไดตระหนักถึงนโยบายดังกลาวของรัฐบาล จากสถานการณโควิด-19 ระบาด ณ สํานักงาน
ให “บําบัดทุกข บํารุงสุข” เรงชวยเหลือประชาชน ตรวจคนเขาเมือง ทั้งนี้ เปดโอกาสใหผูที่ประสงค
และบรรเทาความเดือดรอนใหกบั พีน่ อ งประชาชน จะปนนํ้าใจบริจาคสิ่งของ หรือนํามาใสภายในตู
ในพื้นที่ ซึ่งบางสวนขาดแคลนอาหารและเครื่อง ไดอีกดวย

ตูปนสุข - ปนนํ้าใจ

แบงปนใหผูไดรับผลกระทบ

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

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC)

• ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒปิ ริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาสตรวเิ คราะห
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)

วุฒปิ วช.-ปวส. สาขาไฟฟา เครือ่ งกล ยานยนต อุตสาหการ งานเชือ่ ม 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

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑทแ่ี ตละบริษทั กําหนด
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 032 - 548072 /
หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมราํ พึงฯ โทร 032 - 692264 / หจก. กลางอาวฯ โทร
032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.ทัศนพงศฯ โทร 086 - 7943484

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นางสาวจันทนา วงษวานิช , นายมนินทร อินทรพรหม ,
นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล แซอึ้ง , นางพรชื่น ทัดแกว
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