
3บริษัทกลุมเหล็กTCS-TCRSS-SSI พาเหรด
ควารางวลัลดอบุตัเิหตกุารทาํงานเปนศนูย
อบุตัเิหตจุ�กก�รทำ�ง�นส�ม�รถปอ้งกนัได ้ส�มบรษิทั
ในกลุ่มเหล็กสหวิริย� (TCS-TCRSS-SSI) ผ่�นเกณฑ์   
ก�รพิจ�รณ� สสปท.ประก�ศมอบร�งวัลประก�ศ

เกียรติคุณกิจกรรม “ก�รรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ
จ�กก�รทำ�ง�นให้เป็นศูนย์ ประจำ�ปี 2564” จ�ก
สถ�บัน       อ่านต่อ น.2

“ SSI -TCRSS - WCE - BSM ”
รับรางวัลแรงงานดีเดน2564
จัดก�รระบบบริห�รแรงง�นดีเด่น 
เปน็ตน้แบบสถ�นประกอบกจิก�ร
ประจำ�ปี 2564 ส่ีบริษัทในกลุ่มเหล็ก
สหวิริย� (SSI-TCRSS-WCE-BSM) 
คว้�ร�งวัลสถ�นประกอบกิจก�ร  

ดีเด่นด้�นแรงง�นสัมพันธ์และ
สวัสดิก�รแรงง�น โดยกรมสวัสดิก�ร
และคุ้มครองแรงง�น เป็นผู้ประก�ศ
ผลก�รพจิ�รณ�ตดัสนิ  เพือ่ใหเ้ปน็
แบบอย่�งกับ    อ่านต่อ น.3
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“พอ่แม่ไดสุ้ขภ�พทีด่ ีบุตรเรียนดีได้
ทุน” กิจกรรม “SSI Run for Friends” 
วิ่งเพื่อสุขภ�พ นำ�ร�ยได้ค่�สมัคร
ร่วมกิจกรรมมอบเป็นทุนก�รศึกษ�
แกบ่ตุรพนกัง�น มลูค�่ห�้หมืน่บ�ท 
จำ�นวนทัง้สิน้ 48 ทนุ สง่เสรมิสขุภ�พ
ที่ดีและลดอัตร�ก�รบ�ดเจ็บของ
พนักง�นในองค์กร อีกท้ังเป็นกำ�ลังใจ 
ให้แก่บุตรพนักง�นที่มีคว�มตั้งใจ
ศึกษ�เล่�เรียนและมีผลก�รเรียนดี 
ผู้บริห�รเผย ทุนก�รศึกษ�นี้จะช่วย
แบ่งเบ�ค่�ใช้จ่�ยให้กับครอบครัว
พนกัง�นในสถ�นก�รณว์กิฤตครัง้นี้
ได้อีกท�ง
 ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” ร�ยง�นว่� เมื่อวันที่  9 
กรกฎ�คม 2564 บริษัท สหวิริย�สตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ภ�ยใต้ 
ก�รดำ�เนินง�นของ      อ่านต่อ น.3

SSI Run for Friends 
ส่งเสริมสุขภาพพ่อแม่ท่ีดี
มอบทุนบุตรเรียนดี48ทุน

เหล็กสหวริิยาใสใจความปลอดภัยบุคลากร
นาํพนกังาน2,000คนรบัวคัซนีโควดิ -19

    “กลุม่เหลก็สหวริยิ�” นำ�พนกัง�น 5 บรษิทัในกลุม่ (กรงุเทพฯ-บ�งสะพ�น) 
เข้�รับวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 2,000 คน เพิ่มภูมิคุ้มกันร่�งก�ยและลด
คว�มเสี่ยงในก�รเสียชีวิตกรณีติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับพนักง�น พร้อม
สร้�งภูมิคุ้มกันชุมชนบ�งสะพ�นปลอดภัย



อ่านต่อ น.4

“กลุ่มเหล็กสหวิริย�” ใส่ใจสวัสดิภ�พ
คว�มปลอดภัยพนักง�นทุกคน พร้อม
สร้�งภูมิคุ้มกันชุมชนบ�งสะพ�น
ปลอดภยั นำ�พนกัง�นในกลุม่บรษิทั 
(กรงุเทพฯ-บ�งสะพ�น) เข�้รบัวคัซนี
โควิด-19 รวมทั้งสิ้น 2,000 คน เพิ่ม
ภมูคิุม้กนัร�่งก�ยและลดคว�มเสีย่ง
ในก�รเสยีชวีติกรณตีดิเชือ้โรคโควดิ
-19 ลดก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด
-19 พร้อมสร้�งภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับ
ชุมชนและสังคม
         ผู้ส่ือข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ”
ร�ยง�นว่� กลุ่มเหล็กสหวิริย� ประกอบ
ไปด้วย บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มห�ชน) หรือ “SSI” บริษัท 
เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำ�กดั (มห�ชน)
หรือ “TCRSS”       อ่านต่อ น.2

  



ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  25642 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

สหวิริยาใส่ใจ       ต่อจากหน้า 1

บรษิทั เวสทโ์คสท ์เอน็จเินยีริง่ จำ�กดั หรอื “WCE”  
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด หรือ “TCS” 
และบริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด หรือ “PPC”      
เลง็เหน็คว�มปลอดภยัของสขุภ�พพนกัง�นเปน็
สำ�คัญ พร้อมสร้�งภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับสังคม     
นำ�พนักง�นโรงง�นบ�งสะพ�น และสำ�นักง�น
กรุงเทพฯ จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 2,000 คน  เข้�รับก�ร
ฉดีวคัซนีโควดิ-19 เพือ่เพิม่ภมูคิุม้กนัร�่งก�ยและ
ลดคว�มเสี่ยงในก�รเสียชีวิตกรณีติดเชื้อโรค       
โควิด-19 ให้กับพนักง�น 
  ปัจจุบัน (ณ วันที่ 23 กรกฎ�คม 
2564) มีพนักง�นของ 5 บริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิริย� (โรงง�นบ�งสะพ�น) 
รับวัคซีนไปแล้วจำ�นวน 1,923 คน 
ประกอบด้วย “SSI” จำ�นวน 996 คน 
“TCRSS” จำ�นวน 554 คน “WCE” 
จำ�นวน 301 คน “PPC” จำ�นวน 54 คน
“TCS-BSBM”  จำ�นวน  18  คน  โดยรับ
ก�รฉีดวัคซีนท�งเลือกซิโนฟ�ร์ม ณ 
โรงพย�บ�ลบ�งสะพ�น  อ.บ�งสะพ�น 
จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ส่วนสำ�นักง�นกรุงเทพฯ เมื่อ    
วันที่ 19 - 20 กรกฎ�คม 2564 ที่        
ผ่�นม� “SSI-TCRSS-WCE” พนักง�น
สำ�นกัง�นกรงุเทพฯ รวมทัง้สิน้ 144 คน
เข้�รับก�รฉีดวัคซีนท�งเลือกซิโนฟ�ร์ม
เข็มที่ 1 โดยพนักง�น SSI และ TCRSS 
จำ�นวน 129 คน เข้�รับก�รฉีดวัคซีน    
โควดิ-19  ณ โรงพย�บ�ลเซนตห์ลยุส ์และพนกัง�น 
WCE จำ�นวน 15 คน เข้�รับก�รฉีดวัคซีนโควิด-19
ณ โรงพย�บ�ลบ�งปะกอก 9 นอกจ�กน้ีมีพนักง�น
ในบรษิทักลุม่เหลก็สหวริยิ� (สำ�นกัง�นกรงุเทพฯ) 
เข้�รับก�รฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งเป็นวัคซีนพื้นฐ�น
ที่ได้รับจ�กรัฐต�มกลุ่มสำ�หรับผู้ประกันตน 
ม�ตร� 33 แล้ว จำ�นวน 126 คน
  นายธีระวุฒิ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ ประธ�น
คณะทำ�ง�นเฉพ�ะกิจรองรับสถ�นก�รณ์แพร่

ระบ�ดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “เอสเอสไอ” เปิด
เผยว่� “เอสเอสไอ และบริษัทในกลุ่มเหล็ก
สหวริยิ�ใหค้ว�มรว่มมอืปฏบิตัติ�มม�ตรก�รของ
หน่วยง�นรัฐในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่�งเคร่งครัดด้วย
คว�มต่อเนื่อง นับตั้งแต่ออกม�ตรก�รคุมเข้ม
รับมือ Covid-19 สำ�หรับป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริย�มี 
นโยบ�ยและตั้งเป้�หม�ยก�รจัดห�วัคซีนให้
พนักง�น 100% คือ 1) จ�กวัคซีนพื้นฐ�นที่ได้รับ
จ�กรัฐสำ�หรับผู้ประกันตนม�ตร� 33 โดยก�ร

ลงทะเบียนโดยตรงกับสำ�นักง�นประกันสังคม 
และ 2) จ�กก�รจัดสวัสดิก�รวัคซีนท�งเลือกให้
กับพนักง�นคือ ชิโนฟ�ร์ม (Sinopharm) ผ่�นร�ช-
วิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ และบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ   
ค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันร่�งก�ยและ
ลดคว�มเสี่ยงในก�รเสียชีวิตกรณีติดเชื้อโรค
โควิด-19 ให้กับพนักง�น ทั้งสำ�นักง�นกรุงเทพฯ 
และท่ีโรงง�นบ�งสะพ�น พร้อมช่วยสร้�งภูมิคุ้มกัน
หมู่ให้กับสังคม”  

  นายธวัช ปักษี ประธ�นคณะกรรมก�ร 
สวัสดิก�รฯ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด 
(มห�ชน) กล่�วว่� “จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่
ระบ�ดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันมีจำ�นวนผู้ติดเชื้อ
ในประเทศเพิม่ขึน้อย�่งตอ่เนือ่ง ก�รจดัสรรวคัซนี
พื้นฐ�นมีจำ�นวนไม่เพียงพอ บริษัทจึงดำ�เนินก�ร
จดัห�วคัซนีท�งเลอืกชโินฟ�รม์ (Sinopharm) ผ�่น
ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ นอกจ�กวัคซีนพื้นฐ�น
ที่ได้รับจ�กรัฐต�มกลุ่มม�ตร� 33 เพื่อสร้�ง
ภูมิคุ้มกันร่�งก�ยและลดคว�มเสี่ยงในก�รเสีย
ชีวิตกรณีติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับพนักง�น     

โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด         

ทั้งสำ�นักง�นกรุงเทพและที่โรงง�นบ�งสะพ�น”

  น�ยธวัช กล่�วเพิ่มเติมว่� “บริษัทคำ�นึงถึง

สุขภ�พของพนักง�นเป็นสำ�คัญ แม้พนักง�น

จะได้รับวัคซีนโควิด-19 แต่ยังต้องตั้งก�ร์ดสูงๆ 

เพร�ะวัคซีนเพียงช่วยลดโอก�สก�รติดเชื้อไวรัส

โควิด-19 หรือก�รเจ็บป่วยรุนแรงห�กติดเช้ือเท่�น้ัน

ห�กประม�ทหรือละเลยมีโอก�สติดเชื้อได้” 

  นายปริญญ์ ภูมิรัตน์ วิศวกรฝ่�ยบริก�ร
เทคนิค ส�ยก�รข�ยและก�รตล�ด “TCRSS” บอกว่�
“สถ�นก�รณ์ผู้ติดเช้ือโควิด-19 ยังมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น
เรือ่ยๆ จงึเกดิคว�มกงัวลเปน็อย�่งม�ก เนือ่งจ�ก
ก�รจัดสรรวัคซีนพื้นฐ�นที่ได้รับจ�กรัฐต�มกลุ่ม
ม�ตร� 33 เล่ือนกำ�หนดออกไป พร้อมกันน้ีบริษัทฯ ได้
จดัห�วคัซนีท�งเลอืกชโินฟ�รม์ ผ�่นร�ชวทิย�ลยั
จุฬ�ภรณ์ ซ่ึงได้รับจัดสรรและมีกำ�หนดเข้�รับวัคซีน
แน่นอน จึงคล�ยคว�มกังวลเรื่องคว�มรุนแรง
ห�กติดเชื้อโควิด-19 ลงไปได้ ขอบคุณบริษัทฯ ที่
เห็นถึงคว�มสำ�คัญของสุขภ�พพนักง�นเป็นหลัก”

      ด้�นนางสาวดวงใจ เปรมศิริ 
หวัหน�้ง�นฝ�่ยงบประม�ณและบญัชี
ต้นทุน ส�ยก�รเงินและบัญชี (โรงง�น
บ�งสะพ�น) “TCRSS” ให้สัมภ�ษณ์
ว่� “ปัจจุบันก�รได้รับวัคซีนเร็วที่สุด
อ�จจะไม่เพียงพอ แต่วัคซีนที่ได้รับจะ
ต้องเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภ�พด้วย 
นอกจ�กจะสร้�งภูมิคุ้มกันร่�งก�ย ยัง
ชว่ยลดคว�มเสีย่งของก�รตดิเชือ้ใหก้บั
พนกัง�นดว้ย ทัง้นี ้ขอเชญิชวนทกุท�่น
เข�้รบัวคัซนีเพือ่สร�้งภมูคิุม้กนัร�่งก�ย
ตนเอง และเป็นก�รสร้�งภูมิคุ้มกันหมู่
ในสังคมอีกด้วย”
           ท้ังน้ี กลุ่มเหล็กสหวิริย� ยังรักษ�
ม�ตรก�รคว�มปลอดภัยอื่น ๆ ภ�ยใน
บริษัทอย่�งเคร่งครัด ต�มม�ตรก�ร
ของกระทรวงส�ธ�รณสุข ดำ�เนิน
ม�ตรก�รคัดกรองผู้ติดต่อ-พนักง�น 
100% ม�ตรก�รเว้นระยะห่�งท�ง

สังคม-ใส่หน้�ก�กอน�มัย จัดทำ�คว�มสะอ�ด-
ฆ่�เชื้อสำ�นักง�นและรถรับส่งพนักง�น งดให้
พนักง�นเดินท�งไปยังพื้นที่เสี่ยงทุกกรณี ห�ก
เกิดกรณีเสี่ยงให้พนักง�นหยุดเฝ้�ระวัง 14 วัน 
งดก�รจัดกิจกรรมท่ีมีผู้เข้�ร่วมเป็นจำ�นวนม�ก 
และปฏิบัติต�มม�ตรก�รกรมควบคุมโรคอย่�ง
เคร่งครัด รวมถึงคว�มร่วมมือกับภ�ครัฐโดย
ประก�ศม�ตรก�ร Work Form Home ใหพ้นกัง�น
ทำ�ง�นจ�กที่บ้�นอีกด้วย

คว้ารางวัล          ต่อจากหน้า 1

ส่งเสริมคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พ
แวดลอ้มในก�รทำ�ง�น (องคก์�รมห�ชน) SSI และ 
TCRSS รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณระดับเงิน 
ส่วน TCS เจ๋งรับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณระดับ
แพลทินัม ผู้บริห�รเผยคว�มสำ�เร็จม�จ�กคว�ม
มุ่งมั่นรักษ�ผลก�รดำ�เนินง�นให้ยั่งยืนควบคู่กับ
ก�รเน้นให้พนักง�นทำ�ง�นโดยคำ�นึงถึงคว�ม
ปลอดภัยในก�รทำ�ง�นเป็นลำ�ดับแรก
  ผูส้ือ่ข�่ว “ข�่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” ร�ยง�น
ว่� สถ�บันส่งเสริมคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย
และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น (องค์ก�ร
มห�ชน) หรือ สสปท. ในสังกัดกระทรวงแรงง�น 
ประก�ศร�ยชื่อสถ�นประกอบกิจก�รที่ได้รับ
ร�งวัลประก�ศเกียรติคุณกิจกรรม “ก�รรณรงค์
ลดสถิติอุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�นให้เป็นศูนย์ 
ประจำ�ปี 2564” (Zero Accident Campaign) โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิใหส้ถ�นประกอบกจิก�ร
มคีว�มมุง่มัน่ในก�รปอ้งกนัก�รเกดิอบุตัเิหตจุ�ก
ก�รทำ�ง�น บนพื้นฐ�นแนวคิดที่ว่�อุบัติเหตุที่มี
ส�เหตุเกี่ยวเนื่องกับก�รทำ�ง�นส�ม�รถป้องกัน
ได้ โดยก�รลดสถิติก�รประสบอันตร�ยในสถ�น
ประกอบกจิก�รใหเ้ปน็ศนูย ์ผ�่นก�รว�งแผนและ
บริห�รจัดก�รคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และ
สภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�นอย�่งตอ่เนือ่ง อนัสง่
ผลให้เกิดวัฒนธรรมคว�มปลอดภัยเพื่อแรงง�น
ปลอดภัยและมีสุขภ�พอน�มัยในก�รทำ�ง�นที่ดี

  ผลประก�ศร�ยช่ือสถ�นประกอบก�รดังกล่�ว
ปร�กฏว่� 3 บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริย� ได้รับ
ร�งวัลกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจ�กก�ร
ทำ�ง�นให้เป็นศูนย์ ประจำ�ปี 2564 ซึ่งได้แก่ 1)
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด (TCS) รับ
ร�งวัลระดับแพลทินั่ม จำ�นวนปีที่สะสม 5 ปี รวม
เป็น 8,974,976 ชั่วโมงก�รทำ�ง�น 2) บริษัท เหล็ก
แผน่รดีเยน็ไทย จำ�กดั (มห�ชน) (TCRSS) รบัร�งวลั
ระดบัเงนิ จำ�นวนปทีีส่ะสม 4 ป ีรวมเปน็ 8,794,042 
ชั่วโมงก�รทำ�ง�น และ  3) บริษัท สหวิริย�สตีล
อนิดสัตร ีจำ�กดั (มห�ชน) (SSI) รบัร�งวลัระดบัเงนิ 
จำ�นวนปีที่สะสม 2 ปี รวมเป็น 5,889,101ชั่วโมง
ก�รทำ�ง�น
  นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยก�รผลิต บริษัท สหวิริย�สตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผย
ว�่ “บรษิทัไดมุ้ง่มัน่ในก�รสร�้งคว�มตระหนกัถงึ 
คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย สภ�พแวดล้อมใน
ก�รทำ�ง�น และก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อ
เนือ่ง พรอ้มเนน้ดแูลบคุล�กรในองคก์ร ผูร้บัเหม�
ที่เข้�ม�ปฏิบัติง�นในพื้นที่โรงง�นปฏิบัติง�น
โดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นเป็น
ลำ�ดับแรก จนทำ�ให้ในปี 2563 ที่ผ่�นม� บริษัท   
มคี�่อตัร�คว�มถีก่�รบ�ดเจบ็ถงึขัน้หยดุง�น หรอื
LTIFR มีค่�เท่�กับศูนย์ (ไม่มีพนักง�นได้รับ       
บ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นถึงข้ันหยุดง�น 1 วันข้ึนไป)
ตัวเลขค่� LTIFR ดังกล่�วมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง
ต่อคว�มปลอดภัยของพนักง�น แสดงให้เห็นว่�
ก�รดำ�เนินง�นสร้�งคว�มปลอดภัยของบริษัท

เดินม�ถูกท�งแล้ว ส�ม�รถช่วยลดอุบัติเหตุจ�ก
ก�รทำ�ง�นได ้พนกัง�นมคีว�มตระหนกัและคำ�นงึ
ถึงคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น ทั้งนี้ 
บริษัทยังคงมุ่งมั่นรักษ�ผลก�รดำ�เนินง�นให้ดี
ยิ่งอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้พนักง�นทุกคนที่ทำ�ง�น
ได้อย่�งถูกต้อง ปลอดภัย มีอ�ชีวอน�มัย สภ�พ
แวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่ดีและยั่งยืน”
  “เร�ยังคงมุ่งเน้นให้พนักง�นตระหนักถึง
คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ 
รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมคว�มปลอดภัยในก�ร
ทำ�ง�นที่เกี่ยวข้องให้กับพนักง�นทุกระดับ เพื่อ
ใหพ้นกัง�นไดรู้ถ้งึแนวท�งก�รปอ้งกนัควบคมุไม่
ใหเ้กดิอนัตร�ยขึน้ และส�ม�รถปฏบิตัไิดอ้ย�่งถกู
ต้องเมื่อเกิดสถ�นก�รณ์ขึ้นจริง” 
  สำ�หรับสถ�นประกอบกิจก�รที่ปฏิบัติต�ม
หลักเกณฑ์ได้อย่�งครบถ้วนและส�ม�รถสะสม
ชั่วโมงก�รทำ�ง�นต่อเนื่องได้ต�มที่กำ�หนดจะ
ได้รับก�รประก�ศเกียรติคุณต�มระดับของ
ก�รสะสมชั่วโมงก�รทำ�ง�น หรือก�รประก�ศ
เกียรติคุณต�มก�รเลื่อนลำ�ดับ ดังนี้
 1) ใบประก�ศเกียรติคุณระดับต้น หม�ยถึง
สถ�นประกอบกิจก�รท่ีขอรับรองประก�ศเกียรติคุณ
ที่มีชั่วโมงก�รทำ�ง�นสะสมน้อยกว่� 1,000,000 
ชั่วโมง และมีระยะเวล�สะสมชั่วโมงก�รทำ�ง�น
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่� 12 เดือน
 2) โล่ประก�ศเกียรติคุณระดับทองแดง      
หม�ยถึง สถ�นประกอบกิจก�รที่ขอรับรอง
ประก�ศเกียรติที่มีชั่วโมงก�รทำ�ง�นสะสม
ระหว�่ง 1,000,000 - 2,999,999 ชัว่โมง และมรีะยะ

เวล�สะสมชั่วโมงก�รทำ�ง�นต่อเนื่องไม่น้อยกว่� 
9 เดือน
 3) โล่ประก�ศเกียรติคุณระดับเงิน หม�ยถึง
สถ�นประกอบกิจก�รท่ีขอรับรองประก�ศเกียรติคุณ
ที่มีชั่วโมงก�รทำ�ง�นสะสมน้อยกว่� 3,000,000-
9,999,999 ชั่วโมง และมีระยะเวล�สะสมชั่วโมง
ก�รทำ�ง�นต่อเนื่องไม่น้อยกว่� 9 เดือน
 4) โล่ประก�ศเกียรติคุณระดับทอง หม�ยถึง
สถ�นประกอบกิจก�รท่ีขอรับรองประก�ศเกียรติคุณ
ที่มีชั่วโมงก�รทำ�ง�นสะสมน้อยกว่� 10,000,000 
ชั่วโมง และมีระยะเวล�สะสมชั่วโมงก�รทำ�ง�น
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่� 9 เดือน
 5) โล่ประก�ศเกียรติคุณระดับแพลทินัม  
หม�ยถึง สถ�นประกอบกิจก�รที่ขอรับรอง
ประก�ศเกยีรตคิณุทีไ่ดร้บัก�รประก�ศเกยีรตคิณุ
ในระดับทองติดต่อกัน 5 ปี
  ในปีนี้ก�รรับโล่และใบประก�ศเกียรติคุณ 
กิจกรรมก�รรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจ�กก�ร
ทำ�ง�นให้เป็นศูนย์ ประจำ�ปี 2564 ต�มที่รัฐบ�ล
ได้ประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุม
สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน� 2019 (COVID-19) รวมทัง้ไดอ้อกขอ้กำ�หนด
ใหห้ลกีเลีย่งหรอืเลือ่นก�รจดักจิกรรมทีม่กี�รรวม
ตัวของประช�ชนจำ�นวนม�ก เพื่อเว้นระยะห่�ง
ท�งสังคม (Social Distancing) ลดคว�มเสี่ยงก�ร
แพร่ระบ�ดของโรค อ�จมีก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�ร
มอบโลแ่ละใบประก�ศเกยีรตคิณุ ใหเ้หม�ะสมกบั
สถ�นก�รณแ์ละต�มนโยบ�ยของรฐับ�ล และจะ
ดำ�เนินก�รแจ้งร�ยละเอียดต่อไป
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ฝ่�ยพนักง�นสัมพันธ์  เอสเอสไอ (โรงง�น
บ�งสะพ�น) จัดมอบทุนก�รศึกษ�แก่บุตร
พนักง�น ในกิจกรรม “SSI Run For Friends”      
วิง่เพือ่สขุภ�พ ซึง่กจิกรรมดงักล�่วพฒัน�ม�จ�ก
โครงก�ร “SSI Run For Health” จัดขึ้นให้พนักง�น
วิ่งออกกำ�ลังก�ยในพื้นที่โรงง�นร่วมกัน  มีวัตถุ
ประสงคเ์พือ่สง่เสรมิ สขุภ�พทีด่ขีองพนกัง�น ห�่ง
ไกลจ�กโรคภัย มีคว�มพร้อมในก�รทำ�ง�น และ
ช่วยสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งพนักง�น  
รวมถึงลดอัตร�ก�รเจ็บป่วยของพนักง�นในองค์กร 
 โดยกิจกรรม “SSI Run For Friends” วิ่งเพื่อ
สุขภ�พ ครั้งนี้ดำ�เนินก�รนำ�ร�ยได้ค่�สมัครจ�ก
ก�รจัดกิจกรรมมอบเป็นทุนก�รศึกษ�แก่บุตร
พนักง�น ด้วยก�รเปิดโอก�สให้บุตรพนักง�นที่มี
ผลก�รเรียนดี มคีว�มประพฤติดี และปฏบิัติต�ม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนด ส�ม�รถสมัครเข้�รับ
ทุนก�รศึกษ�ในกิจกรรมได้ รวมมูลค่�กว่�ห้�หม่ืน
บ�ท มอบเป็นทุนก�รศึกษ�จำ�นวน 48 ทุน โดยแบ่ง
ต�มระดับชั้นดังนี้ (1) ทุนก�รศึกษ�ระดับชั้น
อนุบ�ล ทุนละ 500 บ�ท จำ�นวน 2 ทุน (2) ทุนก�ร
ศกึษ�ระดบัชัน้ประถมศกึษ�ปทีี ่1 - 3 ทนุละ 1,000 
บ�ท จำ�นวน 13 ทุน (3) ทุนก�รศึกษ�ระดับชั้น
ประถมศึกษ�ปีที่ 4 - 6 ทุนละ 1,000 บ�ท จำ�นวน 
9 ทุน (4) ทุนก�รศึกษ�ระดับชั้นมัธยมศึกษ� ปีที่ 
1 - 3 ทุนละ 1,500 บ�ท จำ�นวน 15 ทุน และ (5) ทุน
ก�รศึกษ�ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 - 6 ทุนละ 
1,500 บ�ท จำ�นวน 9 ทุน
 นายมนินทร์ อินพรหม ผู้ช่วยกรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่ส�ยก�รผลิต เอสเอสไอ กล่�วว่� 
“ขอแสดงคว�มยินดีกับพนักง�นทุกท่�นที่บุตร
หล�นไดร้บัทนุก�รศกึษ�ในโครงก�ร “SSI Run For 
Friends” วิง่เพือ่สขุภ�พครัง้นี ้โครงก�รนีน้อกจ�ก
พนักง�นและครอบครัวจะได้สุขภ�พที่ดีแล้ว ยัง
เป็นกำ�ลังใจให้บุตรหล�นที่มีผลก�รเรียนดีได้รับ
ทุนก�รศึกษ�พร้อมช่วยแบ่งเบ�ค่�ใช้จ่�ยของ      
ผู้ปกครองได้อีกท�งด้วย  เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ผู้ที่
ได้รับทุนก�รศึกษ�นั้นส่วนหนึ่งพิจ�รณ�จ�กผล
ก�รเรียนหรือเกรดเฉลี่ย ซึ่งเด็กๆ แต่ละคนต้อง
ยอมรบัเลยว�่เกง่ มผีลก�รเรยีนด ีขอใหพ้นกัง�น
ทุกท่�นดูแลบุตรหล�นด้วยก�รรักษ�คว�ม
ประพฤตดิ ีและก�รเรยีนดแีบบนีต้ลอดไป ซึง่ทนุนี้
จะส�ม�รถชว่ยแบง่เบ�ค�่ใชจ้�่ยใหก้บัครอบครวั
พนักง�นในสถ�นก�รณ์วิกฤตครั้งนี้ได้อีกท�ง”
 “ผู้สื่อข่�ว” กล่�วเพิ่มเติมว่� ทุนก�รศึกษ�
ทัง้หมดม�จ�กร�ยไดค้�่ดำ�เนนิก�รสมตัรเข�้รว่ม
กจิกรรม “SSI Run For Friends” วิง่เพือ่สขุภ�พ โดย
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สถ�นประกอบก�รอื่นๆ นำ�ไปใช้พัฒน�องค์กร
ให้ดียิ่งขึ้น
  ผูส้ือ่ข�่ว “ข�่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” ร�ยง�น
ว่� กรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น (กสร.)   
โดยสำ�นักแรงง�นสัมพันธ์ ดำ�เนินโครงก�รส่งเสริม
สถ�นประกอบกิจก�ร ให้มีระบบก�รบริห�รจัดก�ร
ที่ดีด้�นแรงง�นสัมพันธ์และสวัสดิก�รแรงง�น 
ประจำ�ปี พ.ศ. 2564 โดยแต่งตั้งคณะทำ�ง�น
พจิ�รณ�หลกัเกณฑแ์ละตดัสนิ เปน็ผูป้ระก�ศผล
ก�รพิจ�รณ�ตัดสินร�งวัลสถ�นประกอบกิจก�ร
ดีเด่นด้�นแรงง�นสัมพันธ์และสวัสดิก�รแรงง�น 
ประจำ�ป ี2564 เพือ่เปน็สถ�นประกอบก�รตน้แบบ
ให้กับสถ�นประกอบกิจก�ร อื่นๆ นำ�ไปใช้เป็น
แบบอย่�งในก�รพัฒน�องค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
  ในก�รนี ้4 บรษิทัในกลุม่เหลก็สหวริยิ� ไดแ้ก ่
บรษิทั สหวริยิ�สตลีอนิดสัตร ีจำ�กดั (มห�ชน) หรอื 
SSI บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) 

หรือ TCRSS บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำ�กัด หรือ WCE และบริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด 
(ส�ข� 1) หรือ BSM ผ่�นเกณฑ์พิจ�รณ�ตัดสิน
จ�กคณะทำ�ง�นของกรมสวัสดิก�รและคุ้มครอง
แรงง�น ได้รับร�งวัลสถ�นประกอบประกอบก�ร
ดีเด่นด้�นแรงง�นสัมพันธ์และสวัสดิก�รแรงง�น 
ประจำ�ปี 2564 ซึ่งแสดงให้เห็นว่�สถ�นประกอบ
กจิก�รมรีะบบบรหิ�รจดัก�รด�้นแรงง�นทีด่ ีและ
เสริมสร้�งแรงง�นสัมพันธ์ที่ดีในสถ�นประกอบ
กิจก�รจ�กน�ยจ้�งและลูกจ้�ง อีกทั้งน�ยจ้�ง
ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ระบบ
แรงง�นสัมพันธ์ รวมถึงรูปแบบก�รจัดสวัสดิก�ร
ในสถ�นประกอบกิจก�ร ซึ่งส่งผลให้ลูกจ้�งมี
คุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น
 • บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
ไดร้บัร�งวลัเกยีรตยิศสงูสดุสถ�นประกอบกจิก�ร
ดีเด่นด้�นแรงง�นสัมพันธ์และสวัสดิก�รแรงง�น 
ปีที่ 19 
 • บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ได้รับ

ร�งวลัเกยีรตยิศสงูสดุสถ�นประกอบกจิก�รดเีดน่
ด�้นแรงง�นสมัพนัธแ์ละสวสัดกิ�รแรงง�น ปทีี ่16 
 • บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำ�กดั (มห�ชน) 
ไดร้บัร�งวลัเกยีรตยิศสงูสดุสถ�นประกอบกจิก�ร
ดีเด่นด้�นแรงง�นสัมพันธ์และสวัสดิก�รแรงง�น 
ปีที่ 15 
 • บริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด (ส�ข� 1) ได้รับ
ร�งวัลเกียรติยศสถ�นประกอบกิจก�รดีเด่นด้�น
แรงง�นสัมพันธ์และสวัสดิก�รแรงง�น ปีที่ 11
  นอกจ�กนี ้บรษิทัในกลุม่เหลก็สหวริยิ�ยงัได้
รบัร�งวลัสถ�นประกอบกจิก�รตน้แบบดเีดน่ด�้น
คว�มปลอดภยั อ�ชวีอน�มยั และสภ�พแวดลอ้ม
ในก�รทำ�ง�น ประจำ�ปี 2564 ได้แก่ บริษัท สหวิริย�
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) หรือเอสเอสไอ 
(โรงง�นบ�งสะพ�น) รับร�งวัลสถ�นประกอบ
กิจก�รต้นแบบดีเด่นด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีว
อน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น ประเภท
ร�งวัลเกียรติบัตร(ทอง) 2 ปีติดต่อกัน และบริษัท 
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) โรงง�น

บ�งสะพ�น รับร�งวัลสถ�นประกอบกิจก�ร
ต้นแบบดีเด่นด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย 
และสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�น ประเภทร�งวลั
เกียรติบัตร (แพลทินัม) 15 ปีติดต่อกัน อีกด้วย
  สำ�หรับเกณฑ์ก�รตัดสินร�งวัลสถ�น
ประกอบก�รดีเด่นด้�นแรงง�นสัมพันธ์และ
สวัสดิก�รแรงง�น ประจำ�ปี 2564 แบ่งออกเป็น 3 
ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลสถ�นประกอบ
กิจก�ร ส่วนที่ 2 ด้�นแรงง�นสัมพันธ์ ส่วนที่ 3 
ด�้นสวสัดกิ�ร โดยตอ้งผ�่นกระบวนก�รคดัเลอืก
พิจ�รณ�จ�กคณะทำ�ง�น (หน่วยปฏิบัติง�น) 
ประเมินผลคะแนน และส่งผลคะแนน ก่อนนำ�
เสนอคณะทำ�ง�นพจิ�รณ�หลกัเกณฑ ์และตดัสนิ
เพื่อพิจ�รณ�และประก�ศผลต่อไป
  ทั้งนี้ พิธีก�รมอบร�งวัล กรมสวัสดิก�รและ
คุม้ครองแรงง�นอ�จจดัสง่ร�งวลัใหก้บัหนว่ยง�น
ผ่�นท�งไปรษณีย์  หรือมอบผ่�นสำ�นักง�น
สวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�นจังหวัดขึ้นอยู่กับ
สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดเชื้อโควิด-19

บริษัทเปิดให้พนักง�นเอสเอสไอ และครอบครัว
ร่วมสมัครวิ่งเพื่อสุขภ�พ ซึ่งมีค่�ดำ�เนินก�ร
สมัครเข้�ร่วมกิจกรรมคนละ 50 บ�ท ร�ยได้จ�ก
ค่�สมัคร (ไม่หักค่�ใช้จ่�ย) บริษัทนำ�เข้�กองทุน 
“เพื่อนช่วยเพื่อน” เอสเอสไอทั้งหมด
 สำ�หรับกิจกรรมก�รแข่งขันวิ่งมีทั้งหมด 4 

ระยะ ได้แก่ ระยะ 2, 4, 6 และ 10 กิโลเมตร ผู้เข้�
เสน้ชยัทกุท�่นทีว่ิง่ครบระยะ 2 กโิลเมตร จะไดร้บั
นำ้�ดื่ม 1 แพ็ค วิ่งครบระยะ 4 กิโลเมตร จะได้รับ    
ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ จำ�นวน 1 แผง วิ่งครบระยะ 6 และ 
10 กิโลเมตร จะได้รับข้�วส�ร 5 กิโลกรัม และผู้วิ่ง
เข้�เส้นชัยคนแรกประเภทช�ยและหญิง รับเงิน

ร�งวัล 300 บ�ท โดยใช้เส้นท�งก�รวิ่งเริ่มตั้งแต่
หน�้โรงง�นเอสเอสไอบ�งสะพ�น วิง่ต�มเสน้ท�ง
เข�้ไปถงึสีแ่ยกพืน้ทีว่�งเหลก็แทง่แบน (Slab) รวม
ระยะท�ง 2 กิโลเมตรต่อรอบ
 ทั้งนี้ เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด
ของไวรัสโควิด-19 จึงงดก�รว่ิงรวมกลุ่มม�เป็นรูปแบบ

ก�รวิ่งวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) “วิ่งที่ไหนก็ได้” 
และอัปเดตระยะก�รวิ่งลงเพจเฟสบุคกลุ่ม SSI-
Employee Relation and Welfare โดยกำ�หนดระยะ
ท�งก�รวิง่เพือ่นำ�ม�แลกของร�งวลัทีใ่ชบ้รโิภคใน
ครวัเรอืน อ�ท ิข�้ว ไข ่และนำ�้ โดยบรษิทัสนับสนุน
ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดกิจกรรมท้ังหมด และนำ�ร�ยได้

จ�กก�รสมัครร่วมกิจกรรมมอบให้บุตรของพนักง�น
เพื่อเป็นทุนก�รศึกษ� ช่วยแบ่งเบ�ภ�ระให้กับ
ผู้ปกครองซึ่งเป็นพนักง�นเอสเอสไอ ในช่วง
สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19
 นายธีรยุทธ ทองเสภี พนักง�นฝ่�ย Hot 
Finishing Line and Picking & Oiling Production 
Department ซึ่งเป็นผู้ปกครองของน�ยสรรเพชญ 
ทองเสภี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 โรงเรียน
บ�งสะพ�นวิทย� ได้รับทุนก�รศึกษ�จำ�นวน 
1,500 บ�ท กล่�วว่� “รู้สึกภ�คภูมิใจในตัวลูกที่
ตั้งใจเรียนได้เกรดเฉลี่ยที่ดี อีกทั้งได้รับโอก�ส
จ�กบริษัทรับทุนก�รศึกษ�ในครั้งนี้ เป็นก�รแบ่ง
เบ�ภ�ระของผู้ปกครองเหมือนกึ่งสวัสดิก�รให้
กับพนักง�นและยังเป็นก�รเสริมสร้�งกำ�ลังใจ
ในก�รทำ�ง�นให้กับพนักง�น พร้อมมีสุขภ�พ
แข็งแรง อย�กให้ทุกคนเข้�ร่วมกิจกรรมของ
บริษัทในทุกๆ กิจกรรมเพร�ะผลสุดท้�ยของทุก
กิจกรรม ประโยชน์จะกลับม�คืนสู่ตัวพนักง�น
และครอบครัวอย่�งแน่นอน”
 นายสุทธิชัย แก้วขำา พนักง�นฝ่�ย Hot 
Finishing Line and Picking & Oiling Production 
Department บิด�ของน�งส�วพิยะด� แก้วขำ� ชั้น
มัธยมศึกษ�ปี่ที่ 6 โรงเรียนบ�งสะพ�นวิทย� ให้
สัมภ�ษณ์ว่� “ดีใจเป็นอย่�งยิ่งที่บริษัทเล็งเห็น
ถึงคว�มสำ�คัญของพนักง�น ทุนก�รศึกษ�ใน
ครั้งนี้ช่วยแบ่งเบ�ภ�ระของครอบครัวได้อีกท�ง 
อย�กใหเ้พือ่นๆ พนกัง�นม�รว่มวิง่ดว้ยกนั เพร�ะ
นอกจ�กจะไดอ้อกกำ�ลงัก�ยแลว้ สว่นของร�ยได้
ค่�สมัครยังนำ�ม�เป็นทุนก�รศึกษ�ให้ลูกหล�น
พนักง�นของเร�เองด้วยครับ”
 ด้�นนางสาววนัสนัน พรมนาทม พนักง�น
ฝ�่ยทรพัยกรบคุคลและธรุก�รโรงง�น ผูป้กครอง
เด็กช�ยกฤชญ� จำ�ป�ศรี นักเรียนชั้นประถม
ศึกษ�ปีที่ 2 โรงเรียนบ้�นหนองระแวง บอกว่� 
“รู้สึกดีใจม�กที่ลูกได้รับทุนก�รศึกษ�ในครั้งนี้ 
เพร�ะครอบครัวของเร�ไม่ได้มีต้นทุนม�ก ทุนนี้
จึงเป็นประโยชน์กับครอบครัว โดยจะนำ�ไปใช้ใน
ก�รซื้ออุปกรณ์ก�รเรียน รวมถึงยังเป็นกำ�ลังใจ
ให้กับลูกช�ยในก�รศึกษ�เล่�เรียนอีกด้วย”
 และเด็กหญิงอัจฉรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 2 โรงเรียนอนุบ�ล
บ�งสะพ�น บุตรของน�งปร�ณี อิศร�งกูร ณ 
อยุธย� เผยคว�มรู้สึกว่� “ดีใจม�กที่ได้รับทุน   
ก�รศึกษ�ในคร้ังน้ี  หนูจะนำ�ทุนน้ีไปใช้ในก�รเรียน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะตั้งใจเรียน รวมถึง
จะม�ร่วมวิ่งกับบริษัทอีก นอกจ�กทำ�ให้ร่�งก�ย
มคีว�มแขง็แรงแลว้ยงัไดร้บัทนุก�รศกึษ�อกีดว้ย
ขอบคุณพ่ีๆ พนักง�นทุกคนท่ีม�สมัครว่ิงกันนะคะ”



ประจำ�วันที่  1  สิงห�คม  25644 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  น�ยวิน  วิริยประไพกิจ  ,  น�ยน�ว�  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  น�ยผดุงศักดิ์  ปร�ณอุดมรัตน์  ,  น�งส�วจันทน�  วงษ์ว�นิช  ,  น�ยมนินทร์  อินทร์พรหม  ,
น�ยณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  น�งส�วดิสย�กุล  แซ่อึ้ง  ,  น�งพรชื่น  ทัดแก้ว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำ�หนงัสอืพมิพ ์ข�่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิ�สตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทคว�มและภ�พทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ข�่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิ�
สตลีอนิดสัตร ีจำ�กดั (มห�ชน) ห�้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำ�ซำ�้ โดยไมไ่ดร้บัอนญุ�ต และบทคว�มใดๆ ทีเ่ปน็ก�รแสดงคว�มคดิเหน็ วจิ�รณ ์หรอืวเิคร�ะห ์เปน็เพยีงคว�มเหน็ของนกัเขยีน ท�งคณะผูจ้ดัทำ�ขอสงวนสทิธิใ์นก�รรบัผดิชอบ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ส.ค. 64

หมายเหตุ
1. ทุกตำาแหนงผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผู้สมัครเพศชายต้องผานเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
3. ผู้สมัครพนักงานประจำาต้องผานการคัดเลือก ได้แก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรปรับปรุงคุณภาพเหล็ก วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/วัสดุ
  (มีประสบการณดานโปรแกรมเขียนแบบหรืออื่นๆ)

• ผูจัดการสวนหองแลปและทดสอบคุณภาพเหล็ก จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วฒุปิรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมวสัด ุ/ โลหะการ มปีระสบการณดานการทดสอบคณุภาพ
 เหล็ก อยางนอย 5 ป

• ชางเทคนิค  จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานใหญ)
 วฒุ ิปวส. สาขาเครือ่งกล อตุสาหการ ชางยนต (มคีวามรูและประสบการณดานชางยนต 
 ระบบชวงลาง ระบบเบรค เกียรอัตโนมัติ จะพิจารณาเปนพิเศษ)

• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 5 อัตรา
 วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางไฟฟา เคร่ืองกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (3 อัตรา)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• Project Sales Executive  จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

• ชางเทคนิค 5 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล อุตสาหการ และชางยนต (มีความรูและประสบการณ
 จะพิจารณาเปนพิเศษ)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• วิศวกร  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) ระบบไอที วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร /
  วิทยาการคอมพิวเตอร (1 อัตรา)

 ทำางาน (ถา้ม)ี การสอบขอ้เขยีนและการสมัภาษณโ์ดยคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑท์ีแ่ตละบรษิทักำาหนด 
4. พนักงานจ้างเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032-692270 / หจก.ฉัตรทองฯ โทร 032-548072 /
 หจก.ธนพล ทีพี 2000 โทร 032-548440 / หจก.แมรำาพึงฯ โทร 032-692264 / หจก.กลางอาวฯ โทร 
 032-691858 / หจก.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกผลิต วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี /
  อุตสาหการ / การผลิต (1 อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขา
  วิศวกรรมไฟฟา (1 อัตรา)
 - วศิวกรเยาว (Junior Engineer) วิเคราะหคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
  เคมี / วิทยาศาสตร (1 อัตรา)

• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา เคร่ืองกล ยานยนต อุตสาหการ งานเช่ือม อิเล็กทรอนิกส

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• ตนเรือ / กัปตันเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ
 (มีเอกสารคนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับและมีประกาศนียบัตรนายเรือของ
 เรือเดินในประเทศ)

• กลาส ี/ สรั่งปากเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผาน
 การอบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• หัวหนางานจัดซื้อ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือบริหารธุรกิจ (มีประสบการณ
 จัดซื้อเชิงเทคนิค 4 ป ขึ้นไป จัดซื้อตางประเทศ และจัดซื้อทั่วไป 5 ป)

• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา และมีใบขับขี่

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• วิศวกรฝายผลิต  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

• พนักงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

            สวัสดีครับ ผมเด็กชาย
      เหล็กมวนกลับมาพบกับทาน
       ผูอานเชนเคย ในบทความเหล็กรักษโลก
วันนี้ผมจะพาทุกทานไปทองโลกของพลังงาน ซึ่ง 
พี่เหล็กมวนนํารูปแบบพลังงานมาใหรูจักกันกอน
คือ “พลังงานทดแทน” ซึ่งเปนพลังงานที่ชวย
อนุรักษสิ่งแวดลอม ลดมลพิษทางอากาศ ลด
ภาวะเรอืนกระจก และทาํใหโลกอยูคูกบัเราไปนานๆ 
พรอมเสริมความรู 2 พลังงานทดแทนท่ีสําคัญ 
ไดแก “พลังงานชีวภาพและพลังงานชีวมวล” กัน
ตอเลย…พรอมแลวไปเริ่มกันเลยคราบ
  คําวา “พลังงานทดแทน” หมายถึง พลังงาน
ที่จะถูกนํามาใชทดแทนพลังงานแบบเดิมหรือเปน
พลังงานที่เปนทางเลือกใหมนอกเหนือจากที่ใช
กันอยูในปจจุบัน เนื่องจากวาพลังงานที่ใชอยูใน
ปจจุบันกําลังจะหมดไปในอนาคตอันใกลน้ีหรือเพราะ
มีมลพษิตอสิง่แวดลอมมากจนเกนิไป และนาํมาซึง่
ภาวะปญหาโลกรอน  พลังงานที่ใชในปจจุบันสวน
ใหญเปนพลังงานที่ไดจากฟอสซิล เชน ถานหิน 
ปโตรเลียม  และแกสธรรมชาติ  ซึ่งปลอยคารบอน
ไดออกไซดปริมาณมหาศาลและมีมลพิษคอนขางสูง
  เราสามารถแบงพลงังานทดแทนตามแหลง
ที่ไดมาเปน 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนประเภท
ส้ินเปลืองเปนพลังงานทดแทนจากแหลงท่ีไดมาแลว
ใชหมดไป  เชน  พลังงานถานหิน  กาซธรรมชาติ 
นิวเคลียร  หินนํ้ามัน  ทรายนํ้ามัน  เปนตน  และ
   พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน เปนพลังงาน
 ทดแทนจากแหลงที่ใชแลวสามารถหมุนเวียน

พลังงานความรอนใตพิภพ และพลังงานจากชีวมวล 
พลังงานจากชีวภาพ เปนตน ไดมีการศึกษาคนควา
เพื่อนําพลังงานทดแทนเหลานี้มาใชประโยชนมากขึ้น 
ซึ่งจะชวยผอนคลายปญหาการขาดแคลนพลังงาน
ในอนาคตและชวยลดปญหาดานมลพิษที่เกิดขึ้นจาก
การใชพลังงานในปจจุบัน
  และตามที่ผมบอกขางตนวา…วันน้ีผมยก 2 
พลังงานทดแทนมาใหทุกทานรูจักกัน คือ “พลังงาน
ชีวภาพและพลังงานชีวมวล” เน่ืองจากเปนพลังงาน
ที่นาสนใจมาก ๆ   เพราะสามารถนํากากหรือเศษ
วัสดุเหลือใชจากการเกษตร จากกระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรม เชน แกลบ ฟางขาว ชานออย ใบ
และยอดออย เศษไม เสนใยและกะลาปาลม กากมัน
สําปะหลัง ซังขาวโพด กาบและกะลามะพราว สาเหลา 
สาหราย หญาเนเปยร ขยะมลูฝอย น้ําเสยีจากโรงงาน 
หรือแมกระทั่งมูลสัตวจากวัว ฯลฯ มาแปรรูปเปน
พลังงานชีวภาพและพลังงานชีวมวล ไดเชนกัน

aerobic Digestion) ทําใหเกิดกาซชีวภาพ (Biogas) 
ซึ่งสามารถจะนําไปใชประโยชนไดสองแนวทางหลักๆ 
ไดแก เช้ือเพลิงเพ่ือการผลิตไฟฟาและความรอน และ
เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตกาซหุงตมและกาซเชื้อเพลิง
สําหรับเคร่ืองยนต เชน CNG LPG ซึ่งมีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกับกาซธรรมชาติ
  สวน พลังงานชีวมวล (biomass energy) คือ 
พลังงานจากเช้ือเพลิงชีวมวล (Biofuels) ที่ผลิตขึ้น
โดยอาศัยกระบวนการแปรรูปวัตถุชีวภาพ  อาทิ  การเผา
(Combustion) การผลติกาซ (Gasifi cation) และการ
หมกั (Fermentation) ซึง่เปน กระบวนการเดยีวกนักบั
การผลิตพลังงานชีวภาพ ดังนั้น พลังงานชีวภาพ
ก็จัดเปนรูปแบบหนึ่งของพลังงานชีวมวล เนื่องจาก
เปนการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนกาซ
  หลายคนคงยังสับสนวาอะไรคือพลังงานชีวภาพ
อะไรคือพลังงานชีวมวล เนื่องจากวัตถุดิบคลายกัน 
ความแตกตางสาํคญัของพลงังานทัง้สองรปูแบบ คอื 

     1. การผลิตพลังงาน พลังงานชีวภาพ
จะระบุชัดเจนเลยวาใชกระบวนการ Anaerobic 
Digestion เพื่อการผลิต ขณะเดียวกันพลังงาน
ชีวมวลจะเปนการแปรรูปจากการเผา การหมัก 
เพื่อสรางพลังงานหรือใชงานโดยตรงเลย
     2. การใชพลังงาน พลังงานชีวมวลมีหลาก
หลายรูปแบบ เชน ความรอน กาซ ของเหลว 
เปนตน ขึน้อยูกบักระบวนการผลิต สวนพลังงาน
ชีวภาพจะถูกจํากัดเลยวาสิ่งที่ไดจะตองเปนกาซ
เทาน้ัน และจะถูกนําไปประยุกตใชงานตอในภายหลัง
  ขอดีของการใชพลังงานชีวภาพ และ
พลังงานชีวมวล มาทดแทนการใชพลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลจะสงผลในการชวยลดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได ซึ่งเปน
ปญหาสําคัญในระดับโลกได  นอกจากนี้ยังกอให
เกิดประโยชนดานการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
ลดปริมาณขยะ รวมถึงการเพิ่มมูลคาใหกับของ
เหลอืใชทางการเกษตรและอตุสาหกรรม เพิม่ราย
ไดใหกบัเกษตรกร และยงัไดปุยใชในการเกษตร ได
พลังงานทดแทนในระบบการขนสงอีกดวยครับ
  เห็นไหมครับวา พลังงานชีวภาพ และ
พลังงานชีวมวล มีความนาสนใจมากๆ อยางที่
พี่เหล็กมวนบอก ทั้งยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และชมุชนดวย สวนคร้ังหนา “พ่ีเหล็กมวน” จะพา
ไปทําความรูจักกับพืชพลังงานที่กําลังมาแรง 
ในวงการพลังงาน เรียกไดวาเปน ”พระเอก” 
เลยทีเดียว 
      แลวพบกนันะครบัทกุคน สวสัดคีราบ…

มาใช ไดอีก  เชน 
พลังงานจากแสง
อาทิตย ลม ชีวมวล
ชีวภาพ นํ้า ความ
ร อ น ใ ต พิ ภ พ 
ไฮโดรเจน เปนตน
  โดยพลังงาน
ทดแทนที่สําคัญ 
ไดแก  พลังงานแสง
อาทิตย พลังงาน
นํ้า พลังงานลม 

  ผมจ ะ เล า
ใหฟงวา สําหรับ
พลังงานชีวภาพ 
(Biogas Energy) 
เปนพลังงานจาก
เชื้ อ เพลิงที่ผ ลิต
ไดจากการยอย
สลายวัตถุชีวภาพ
ด ว ย แ บ ค ที เ รี ย
ภายใตสภาวะไร
ออกซิเจน (An-


