
‘ เอสเอสไอ’  เดินหน้าสร้ าง
วัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรม
ในองค์กร จัดประกวดผลงาน
นวัตกรรมด้านการผลิตแบบนิว
นอร์มอล 2 กิจกรรมรูปแบบ
ออนไลน์ ภายใต้งาน Innovative 
Engineer 2021 และ QCC Contest 
2021 เพื่อส่งเสริมวิศวกรและ
พนกังานสายการผลติใหม้คีวาม
คิดสร้างสรรค์ ปรับปรุง พัฒนา 
นวัตกรรมที่สามารถตอบสนอง
หน่วยงานและองค์กรได้จริง 
      ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอส-
เอสไอ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 16
ธันวาคม 2564 บริษัท สหวิริยา 
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือ “เอสเอสไอ” จัดงานประกวด
ผลงาน QCC Contest 2021 แบบ
นิวนอร์มอลในรูปแบบออนไลน์
ผ่านทาง MS Teams และ Face-
book live ภายใต้ชื่องาน QCC 
SQUID GAME เพื่อกระตุ้นและ
สร้างความร่วมมือร่วมใจในการ
สร้างผลงานให้ได้คุณภาพตาม
เปา้หมาย โดยการคน้หาจดุออ่น
และหาสาเหตุของปัญหา แล้ว
ระดมปัญญาแก้ไขปรับปรุงและ
วางแผนคณุภาพอยา่งเปน็ระบบ
ทั้ งนี้  ได้ เปิด โอกาสให้สาย
การผลิตโรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน ได้มีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาของหน่วยงานที่เกิดขึ้น
จรงิ โดยมผีูส้มคัรเขา้รว่มทัง้หมด 
12 ทีม หรือ 12 ผลงาน จากการ
ตัดสินของคณะกรรมการที่มี
ความรู้  ประสบการณ์  มีผลงาน
ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 8 ผลงาน 
และได้รับเกียรติจาก นายมนินทร์
อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่สายการผลิต    อ่านต่อ น.3
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เหล็กสหวิริยาร่วมรัฐสู้ต่อศึกโควิดบางสะพาน
พนง.อาสาเตรียมพ้ืนท่ี-มอบอุปกรณ์รพ.สนาม

X

“ทาเรือประจวบ” เปดทาจอดเรือหลวง 
ปฏิบัติภารกิจขจัดคราบนํ้ามันทะเลชุมพร

อ่านต่อ น. 4

กลุ่มเหล็กสหวิริยา(SSI-TCRSS-TCS-
WCE-BSBM) จับมือภาครัฐแข็งขัน
เดินหน้าสู้โควิดต่อเน่ือง ร่วมสนับสนุน
การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล
สนามบางสะพาน อาคารศูนยพ์กัพงิ
ร่วมใจอุ่นไอรัก ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือ Save Bangsaphan 
รองรับกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19   
ในพื้นที่บางสะพาน พนักงานร่วม
อาสาจัดเตรียมพื้นที่และขนย้าย
อุปกรณ์ที่จำาเป็น พร้อมมอบเตียง
กระดาษ 50 เตียง       อ่านต่อ น.2

SSI ประสบความสำาเรจ็
ผลติเหลก็ครบ40ล.ตนั

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) เปิดเผยว่า 
โรงงานผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้นเอสเอสไอ
บางสะพานบรรลุยอดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ชนิดม้วนสะสมครบ 40 ล้านตัน เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นับตั้งแต่เริ่มการผลิต
เหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้นในป ี2537 ซึง่ถอืวา่เปน็
โรงงานที่ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสะสม
มากที่สุดในประเทศไทย           อ่านต่อ น.2

      กลุ่มเหล็กสหวิริยา  โดยนายมนินทร์  อินทร์พรหม  ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) และคณะ
ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม  อาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก
ต.พงศ์ประศาสน์  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี
นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำาเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี 
นายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางสะพาน 
นายเจริญ เจริญลักษณ์ สาธารณสุขอำาเภอบางสะพาน หัวหน้า      
ส่วนราชการ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบล
พงศ์ประศาสน์ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
ในพิธี ในการนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ร่วมสนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ ภายใต้โครงการ 
“ความร่วมมือ Save Bangsaphan” ร่วมสนับสนุนเตียงกระดาษ 
จำานวน 50 เตียง รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการอำานวยความสะดวกต่างๆ อีกด้วย

SSIสรางวัฒนธรรม
องค์กรนวัตกรรม
จัดประกวดแข่งขัน
งานคณุภาพ-อนิโนเวชัน่



X 

 กลุ่มเหล็กสหวิริยา ห่วงใย 71
หมูบ่า้น-โรงเรยีนอำาเภอบางสะพาน
สนับสนุนชุดตรวจ ATK คัดกรอง   
โควิด-19 ป้องกันคลัสเตอร์
กลุ่มเหล็กสหวิริยา บูรณาการความร่วมมือกับ
สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอบางสะพาน (สสอ.
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มอบอุปกรณ์       ต่อจากหน้า 1

และรว่มสนบัสนนุงบประมาณเพือ่จดัหาอปุกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง นายอำาเภอส่งกำาลังใจให้บุคลากร
ทางการแพทย์ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่
สนับสนุน ผู้บริหารกลุ่มเหล็กเผยพร้อมเคียง
ข้างและร่วมภารกิจช่วยเหลือสังคมและพี่น้อง
บางสะพานใหก้า้วผา่นวกิฤตนีไ้ปดว้ยกนั ผอ.รพ.
บางสะพาน ยำ้าอีกการ์ดห้ามตก
  ผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายเลิศยศ
แย้มพราย นายอำาเภอบางสะพาน เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม 
ณ อาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่น
ไอรัก หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า ตำาบล
พงศ์ประศาสน์  อำาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ
เตรียมความพร้อมสถานที่
สำาหรบัรองรบักลุม่ผูป้ว่ยตดิเชือ้
โควิด-19 ในพื้นที่บางสะพาน 
โดยมนีายแพทยเ์ชดิชาย  ชยวฑัโฒ  ผูอ้ำานวยการ
โรงพยาบาลบางสะพาน นายเจริญ เจริญลักษณ์ 
สาธารณสุขอำาเภอบางสะพาน หัวหน้าส่วน
ราชการ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำาบลพงศ์ประศาสน์ และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธี
  นายอำาเภอบางสะพาน กล่าวว่า จากการ
แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เปน็
วงกว้างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำานวนผู้ป่วยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีการ
ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่   
มีระยะฟักตัวส้ัน จึงทำาให้เกิดการแพร่ระบาดอย่าง
รวดเร็ว และแม้จะมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ แต่
ยังพบการระบาดเป็นวงกว้างในหลายพ้ืนท่ี  รวมท้ัง
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอำาเภอบางสะพาน
เป็นอำาเภอหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 และพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  สำาหรับการดำาเนินการจัดตั้งโรงพยาบาล
สนามแห่งนี้ ดำาเนินงานภายใต้องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลพงศ์ประศาสน์ ปกครองอำาเภอบางสะพาน
โรงพยาบาลบางสะพาน สำานักงานสาธารณสุข
อำาเภอบางสะพาน บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 
(สาขาบางสะพาน) การประปาส่วนภูมิภาค การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  “ขอเป็นกำาลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงาน   
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนกำาลังคน วัสดุ
อปุกรณก์ารแพทยต์า่งๆ และความรว่มมอืรว่มใจ
ในการเตรยีมความพรอ้มดา้นสถานทีร่องรบัดแูล
รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้”

  ในการนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-
TCS-WCE-BSBM) โดยมีนายมนินทร์ อินทร์พรหม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตี
ลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) และคณะร่วมพิธีเปิด
โรงพยาบาลสนาม อาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่น
ไอรัก สนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการจัด
ตั้งโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือ Save Bangsaphan อีกทั้งร่วม
สนับสนุนเตียงกระดาษ จำานวน 50 เตียง และงบ
ประมาณในการจดัซือ้วสัดอุปุกรณใ์นการอำานวย
ความสะดวกตา่งๆ ซึง่ไดร้บัเกยีรตจิากนายเลศิยศ 
แย้มพราย นายอำาเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ

  นายมนนิทร ์อนิทรพ์รหม ผูช้ว่ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ “เอสเอสไอ” เปิดเผยว่า “กลุ่ม
เหล็กสหวิริยา ภายใต้โครงการความร่วมมือ 
Save Bangsaphan พร้อมเดินหน้าสู้ไปด้วยกันกับ
พี่น้องบางสะพาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ให้อยู่ในวงจำากัดได้ โดยที่ผ่านมาก
ลุ่มเหล็กสหวิริยาให้ความร่วมมือที่ดีกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปฏิบัติ

ตามนโยบายและมาตรการของภาครัฐในสถาน
ประกอบการ จดัสรา้งหอ้งความดนัลบรว่มกบัโรง
พยาบาลบางสะพาน สนับสนุนอุปกรณ์ทางการ
แพทย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงก่อน
หน้านี้นำาพนักงานจิตอาสาร่วมภารกิจทำาความ
สะอาดและเคล่ือนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากโรงพยาบาล
มายังอาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ซึ่งพร้อม
เคียงข้างและร่วมภารกิจช่วยเหลือสังคมและพี่
น้องบางสะพานให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” 
  นอกจากนี ้กลุม่เหลก็สหวริยิา ยงัไดม้อบชดุ
ตรวจทดสอบโควิด-19 Antigen Test Kit หรือ ATK 
จำานวน 3,630 ชุด ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อนำาไปจัดสรรมอบให้
กบัผูน้ำาชมุชน 71 หมูบ่า้นพืน้ทีอ่ำาเภอบางสะพาน 
และผ่านคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหาร
สถานศกึษาและขา้ราชการครอูำาเภอบางสะพาน 
เพื่อนำาไปจัดสรรมอบให้กับสถานศึกษาอำาเภอ
บางสะพาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1) 
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน 
(Cluster) ในพื้นที่บางสะพาน

  ด้านนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้
อำานวยการโรงพยาบาลบางสะพาน กล่าวว่า 
โรงพยาบาลสนามอำาเภอบางสะพานนี้ได้เตรียม
ไว้เพื่อใช้เป็นสถานที่สำาหรับรองรับกลุ่มผู้ป่วย
ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่บางสะพาน ซึ่งทางโรง
พยาบาลบางสะพานได้จัดทีมบุคลากรทางการ
แพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้โดย
เฉพาะซึ่งได้รับการสนับสนุนบุคลากรส่วนหนึ่ง
จากสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอบางสะพาน 
นอกเหนือจากนี้ทางโรงพยาบาลยังได้ดำาเนิน
การจัดการเรื่องสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรง
พยาบาลสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำานึงถึง

เรื่องความปลอดภัยของการ
แพร่กระจายเชื้อจากภายใน
โรงพยาบาลสู่ชุมชน ซึ่งทางโรง
พยาบาลบางสะพานได้ดำาเนิน
การเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อ
และของเสยีอยา่งเครง่ครดั โดย
ขยะติดเชื้อจะนำากลับไปกำาจัด
ที่โรงพยาบาลบางสะพานตาม

กระบวนจัดการของเสียและขยะติดเชื้อ ดังนัน้จึง
ขอให้ชุมชนโดยรอบและชาวบางสะพานวางใจ 
และดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้
ปลอดภัย ไม่ประมาท การ์ดห้ามตกครับ”
   เช่นเดียวกับนายเจริญ เจริญลักษณ์ 
สาธารณสุขอำาเภอบางสะพาน ให้สัมภาษณ์ว่า 
สาธารณสุขอำาเภอฯ ได้เตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่ของโรงพยาบาลสนามร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
ภายหลังการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เรา
ได้วางแผนหารือและจัดเตรียมทีมบุคลากรซึ่ง
เป็นพยาบาลวิชาชีพของรพ.สต.ในพื้นที่อำาเภอ
บางสะพานรวม 14 แห่ง เข้าร่วมดูแลผู้ป่วยในโรง
พยาบาลสนาม ชว่ยลดภาระใหก้บัทมีแพทยแ์ละ
บุคลากรของโรงพยาบาลที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย
ประจำาโรงพยาบาลด้วยครับ”
  ท้ังน้ี โรงพยาบาลสนาม ณ อาคารศูนย์พักพิง
ร่วมใจอุ่นไอรัก หมู่ท่ี 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์
อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์เปน็โรงพยาบาล
สนามขนาด 150 - 200 เตียง จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ
กลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการหรือ
แสดงอาการน้อย โดยมีการควบคุมการจัดตั้งให้
ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามแนวทาง
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด มีความพร้อม
ด้านบุคลากร อุปกรณ์ และระบบการดูแลรักษา
ความปลอดภัย คอยดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง 
ตลอดจนมคีวามเขม้งวดในระบบการควบคมุและ
ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคไปสูช่มุชนโดยรอบ 
เพิม่ความเชือ่มัน่ดา้นความปลอดภยัใหแ้กผู่ป้ว่ย
และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ

บางสะพาน) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำา
หมู่บ้าน (อสม.) คณะกรรมการบริหารสมาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูอำาเภอ
บางสะพาน รว่มเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคมุการ
แพรร่ะบาดของโควดิ-19 ลดความเสีย่งตอ่การเกดิ
ผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ภายใต้โครงการ 
“ความร่วมมือ Save Bangsaphan” อย่างต่อเนื่อง 

ผลิตเหล็กสำาเร็จ    ต่อจากหน้า 1

การประสบความสำาเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือของพนักงาน รวมถึงความไว้
วางใจ และสนบัสนนุดว้ยดเีสมอมาของลกูคา้ 
คู่ค้า สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง เอสเอสไอ
เชื่อมั่นว่าด้วยการดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์
บริษัท “เหล็กชั้นนำาด้านนวัตกรรมและความ
เชื่อมั่น” และพันธกิจ “สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีคุณค่าเพิ่ม
พิเศษสำาหรับลูกค้าและผู้บริโภค สร้างคุณค่า
ร่วมและความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนสำาหรับ
ผู้มีส่วนได้เสีย” รวมถึงการสนับสนุนของทุก
ภาคส่วนจะส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตและ
สนับสนุนให้อุตสาหกรรมเหล็กไทยก้าวไป 
ข้างหน้าอย่างยั่งยืน

 โดยในการนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้มอบชุด
ตรวจทดสอบโควิด-19 Antigen Test Kit หรือ ATK 
จำานวน 3,630 ชุด ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำา
หมูบ่า้น (อสม.) เพือ่นำาไปจดัสรรมอบใหก้บัผูน้ำาชมุชน 
71 หมู่บ้านพื้นที่อำาเภอบางสะพาน และผ่านคณะ
กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและ
ขา้ราชการครอูำาเภอบางสะพาน เพือ่นำาไปจดัสรรมอบ
ใหก้บัสถานศกึษาอำาเภอบางสะพาน สงักดัสำานกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
(สพป.ปข.1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการ
ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่อำาเภอ
บางสะพาน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดผู้ติดเชื้อเป็น 
กลุ่มก้อน (Cluster) โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย        
นายอำาเภอบางสะพาน กำานัน และผู้ใหญ่บ้านจาก 71 
หมูบ่า้นพืน้ทีอ่ำาเภอบางสะพาน รว่มเปน็สกัขพียานใน
การรับมอบในเวทีการประชุมประจำาเดือนมกราคม 
2565  ณ  หอประชมุอำาเภอบางสะพาน และนายสรุชยั
แคลนกระโทก นายกสมาคมผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
ข้าราชการครูอำาเภอบางสะพาน พร้อมคณะผู้บริหาร
สถานศึกษาอำาเภอบางสะพาน ร่วมรับมอบในเวที   
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
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X  เอสเอสไอสง่เสรมิ
แนวทางลดก๊าซเรือน
กระจก รว่มเปน็ทีป่รกึษา
ลูกค้าจัดทำาฉลากคาร์บอน
 บริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอร่วมเป็นที่ปรึกษา
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส
จำากัด สาขา2 (ระยอง) ซึ่งเป็น
ลกูคา้ของเอสเอสไอ ในการจัด
ทำาโครงการคาร์บอนฟุตพร้ินท์
ผลติภณัฑป์ระจำาป ี2564 ผลติ-
ภณัฑ ์“ทอ่เหลก็อาบสงักะส ี(ขนาด 1.5 นิว้) ความ
หนาท่อเหล็กกล้า 2.1 - 2.2 มิลลิเมตร ความหนา
ในการอาบสังกะสี 60 ไมครอน” ในด้านการจัด
เก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูลการคำานวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การตรวจสอบความถูกต้อง
ของขอ้มลู การทวนสอบขอ้มลู และการยืน่สมคัร
ขออนุญาตใช้เครื่องหมาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำาเนินการ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างเอสเอสไอกับลูกค้าแล้ว ยัง
เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม อันจะเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาเพื่อ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green-
house gases mitigation) ในอนาคต

 ทั้งนี้  เอสเอสไอมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ
รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จาก 
องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 
ประกอบด้วย เหล็กแผ่นรีดร้อน และผลิตภัณฑ์
เหล็กท่อเหลี่ยม
 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon 
Footprint of Product) เป็นฉลากที่พบได้บนสินค้า
และผลติภณัฑต์า่ง ๆ  แสดงถงึปรมิาณการปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากการผลติผลติภณัฑ์
นั้นๆ โดยจะคำานวณตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ 
จนเขา้สูก่ระบวนการผลติ การขนสง่ การนำาไปใช้
และการกำาจัดซาก ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์มีอายุการรับรองฉลากเป็นเวลา 3 ปี

X
        กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมขับเคล่ือนการศึกษาท้องถ่ิน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” 
เชื่อมหลักสูตร กลุม่เหลก็สหวริยิา รว่มประชมุคณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการสง่เสรมิเวทแีละ
ประชาคมเพื่อการจัดทำารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำาปี 2565  โดยร่วมวางแผนบูรณาการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรยีนการสอนการใชส้ถานการณจ์รงิจากสถานประกอบการและชมุชน “ปรบัโรงงาน เปน็โรงเรยีน” มุง่เนน้
ให้นักเรียนนักศึกษาฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับทักษะการทำางาน เพิ่มสมรรถนะให้ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ โดยสามารถนำาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพตามความ
ถนัดและความสนใจ โดยมีนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้อำานวยการสถานศึกษา ผู้บริหาร
หน่วยงานการศึกษา ประธานสมาพันธ์ SME ไทยประจวบคีรีขันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สำานกังานจดัหางานจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์สำานกังานพาณชิยจ์งัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เขา้รว่มการประชมุ 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำาเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล ณ     
อาคารออดทิอเรยีม โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
  นายสยาม ตรีรัตนไพบูลย์ ผู้จัดการสำานัก
เทคโนโลยกีลุม่เครือ่งกลของไหลและไฟฟา้ เลา่วา่
“กิจกรรมคิวซีซี (Quality Control Cycle : QCC) จัด
ขึน้มาเปน็ปทีี ่7 เปน็กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการชว่ยลด
การสญูเปลา่ขององคก์ร โดยจดัใหก้บัพนกังานใน
สายการผลิตได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใน
การปรับปรุง ลดการสูญเปล่าต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในงานของฝ่าย จะเน้นที่
ตัวพนักงานในสายการผลิตโดยตรง 
สว่นหวัหนา้งานหรอืวศิวกรเปน็เพยีง
ที่ปรึกษา ให้การสนับสนุนเท่านั้น 
โดยต่างกับการปรับปรุงอื่นๆ หรือ
ต่างจากกิจกรรมไคเซ็น ส่วนของ  
คิวซีซีจะต้องมีเรื่องราวประวัติความ
เปน็มาหรอืเปน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้ซำา้ๆ
และยังไม่สามารถแก้ไขได้  ดังนั้น
แต่ละทีมท่ีเข้าร่วมส่งผลงานประกวด
จะต้องศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น และ
กำาหนดวิธีการจัดการแก้ไขให้สำาเร็จ
  สำาหรับปี 2564 เอสเอสไอปรับ
รูปแบบกิจกรรมเป็นระบบออนไลน์ 
ผ่านทาง MS Teams และ Facebook 
live โดยใชช้ือ่งาน QCC SQUID GAME 
ภายใต้แนวคิด “การเอาชนะปัญหาซำ้าซากใน
กระบวนการทำางานให้ถึงที่สุด” โดยให้พนักงาน
คิดว่างานที่เขาแก้ไขปรับปรุง หรือลดการสูญ
เปล่าให้กับองค์กรนั้นมีประโยชน์ มีความสำาคัญ 
เปรียบเสมือนการเล่นเกม ที่เอาชีวิตเป็นเดิม
พัน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรแข็งแกร่ง ทั้งช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำางานมากขึ้น เพิ่มผลผลิต 
รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่าย และผลงานที่ผ่านเข้า
รอบสุดท้าย มีจำานวนทั้งหมด 8 ทีม ส่วนใหญ่ทีม
ที่ทำา QCC จะเป็นทีมที่อยู่ใกล้ชิดกับสายผลิต คือ 
ฝ่ายกระบวนการผลิต ฝ่ายซ่อมบำารุง และหรือ
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า ส่วนฝ่ายที่ดำาเนิน
งานในออฟฟิตเรายังไม่ได้ขยายผลไปถึง”
  “ผู้สื่อข่าว” กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม QCC 
(Quality Control Cycle) คือ การพัฒนาการทำางาน 
หรือสร้างนวัตกรรมโดยอาศัย”กลุ่มควบคุม
คุณภาพ” โดยการจัดตั้งกลุ่มย่อยระดมความคิด
อย่างมีเหตุมีผล มีการใช้เครื่องมือและเทคนิค
ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและ
พฒันากระบวนการทำางาน เพือ่พฒันาตนเอง รวม
ถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

  ทั้งนี้ มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้านำาเสนอ  
ผลงาน 8 ทมีสดุทา้ย ในงานประกวดผลงาน QCC
Contest 20201 ประกอบไปด้วย 1. กลุ่มThe Classical
Roll Shop ผลงาน IMPROVEMENT ROLL DIFFICULT
INSERT WORK ROLL F4-F7 2. กลุ่ม QC Power ผลงาน
ลดจำานวนการหลุดตรวจสอบ Shape ในกลุ่ม Coil
Finished ที่ DC Conveyor(Coil WOW) 3. กลุ่ม SPS
เรารักกัน ผลงาน แก้ปัญหา Scale เข้า Roller   
Housing 4. กลุ่มมาอีกแหละ ผลงาน การจัดการ
เวลาสง่เครือ่งมอืเขา้หนา้งาน SSI Shutdown HSM

5. กลุ่มDREAMTEAM OHC/RSH ผลงาน New Roller
Guide 6. กลุ่มนายช่าง ผลงาน แก้ปัญหา Hook Work
Roll FIM 7. กลุ่มไปต่อไหนดี ผลงาน แก้ไข NC 
SCRATCH ผิวล่าง BRIDLE ROLL#32 และ 8. กลุ่ม
รีดหยาบๆ ผลงาน แก้ปัญหา Bar Out of Center Line
  จากการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิผลปรากฏว่ากลุ่ม SPS เรารักกัน จาก
ฝ่ายMTE/SPS ผลงาน แก้ปัญหา Scale เข้า Roller 
Housing ไดร้บัรางวลัที ่1 มลูคา่ 10,000 บาท พรอ้ม
รับรางวัลนำาเสนอสร้างสรรค์ และได้รับรางวัลผล
งานที่ได้รับความสนใจที่สุด (popular vote) เพิ่ม
เติมอีกด้วย จำานวน 6,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 
16,000 บาท สำาหรับรางวัลที่ 2 ได้แก่กลุ่มไปต่อ
ไหนด ีจากฝ่าย MMD ผลงานแกไ้ข NC SCRATCH 
ผิวล่าง BRIDLE ROLL#32  ได้รับรางวัลมูลค่า 
10,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้แก่กลุ่ม The Classical 
Roll Shop จากฝา่ย HRM ผลงาน IMPROVEMENT 
ROLL DIFFICULT INSERT WORK ROLL F4-F7 
มูลค่า 5,000 บาท ตามลำาดับ 
  ด้านนายทนงศักดิ์ แข่งขัน หัวหน้าสายงาน

ซ่อมบำารุง คณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า “ขอ
แสดงความยนิดกีบักลุม่ SPS เรารกักนั จาก MTE/
SPS ที่ตั้งใจทำาผลงานออกมาได้ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาจริง สามารถพิสูจน์สาเหตุของ
ปัญหาก่อนจะนำามาคิดวิธีการแก้ไขปัญหาดัง
กล่าว และที่สำาคัญผลลัพธ์สามารถตอบสนอง
หน่วยงานและองค์กรได้”
  “และขอให้กำาลังกับทุกกลุ่มที่ผ่านการคัด
เลอืกมาในวนันี ้เชือ่วา่ทกุคนในกลุม่ไดท้ำาผลงาน
กันเต็มที่ ขอจงไม่ละความพยายามที่จะพัฒนา

ผลงานของฝ่ายงานตนเองต่อไป เพื่อเป็นการ
ฝกึฝนตนเองใหม้ศีกัยภาพสงูขึน้ เพิม่ประสทิธผิล
ให้กับงานที่รับผิดชอบ และช่วยกันลดความสูญ
เปล่าให้กับองค์กร ซึ่งถือได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผล
สำาเร็จสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้”
  เกณฑ์การตัดสินผลงานรางวัลที่  1 -3 
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คะแนนใน
ส่วนเนื้อหา โดยมีรายละเอียดย่อยเริ่มตั้งแต่การ
แนะนำากลุม่และหนว่ยงาน การคน้หาปญัหาและ
มลูเหตจุงูใจ การศกึษาวเิคราะหส์ภาพของปญัหา
กอ่นการแกป้ญัหา การตัง้เปา้หมาย และแผนการ
ดำาเนินงาน การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
การกำาหนดมาตรการแกไ้ขปญัหา การตรวจสอบ
ผล การสรปุผลและการตดิตามผล และการตัง้เปน็
มาตรฐาน ซึ่งคะแนนในส่วนที่ 1 มีคะแนนเต็ม 80 
คะแนน และในสว่นที ่2 มคีะแนนเตม็ 20 เปน็สว่น
ของการนำาเสนอผลงาน ข้อมูลต้องชัดเจน ตรง
ประเด็น เวลาไม่เกินที่กำาหนด รวมถึงสมาชิกทุก
คนมีส่วนร่วมในการนำาเสนอผลงานด้วย รวม
คะแนนการตัดสินผลงานทั้งสิ้น 100 คะแนน

  สำาหรบัการตดัสนิรางวลัความคดิสรา้งสรรค์
ในการนำาเสนอ (รางวลัขวญัใจกรรมการ) 1.เนน้ใน
เรื่องของรูปแบบการนำาเสนอ ดึงดูดความสนใจ
ผู้รับฟัง 2.สร้างบรรยากาศให้พิเศษ กว่าการนำาเสนอ
ท่ัวๆ ไป เช่น การแต่งกายพิเศษ อุปกรณ์ช่วยในการ
นำาเสนอพเิศษ การแสดงทา่ทางพเิศษ (ทา่เตน้ ทา่
สัญลักษณ์ประจำากลุ่ม) เป็นต้นและ 3.ความประทับใจ
ด้านอ่ืนๆ ในส่วนน้ีจะมีคะแนนเต็มท้ังส้ิน 15 คะแนน
  นอกจากการนำาเสนอผลงานพนักงานในสาย
การผลิต “เอสเอสไอ” ยังส่งเสริมงานวิศวกรด้าน

นวัตกรรม จัดกิจกรรม Innovative 
Engineer 2021 รูปแบบออนไลน์ 
เพื่อส่งเสริมให้วิศวกรมีความคิด
สร้างสรรค์ ปรับปรุง พัฒนา และก่อ
ใหเ้กดิวฒันธรรมการสรา้งนวตักรรม
ในงาน 3 ด้านหลัก คือ ผลิตภัณฑ์ 
(Product) กระบวนการ(Process) 
และเครื่องจักร (Machine) พร้อม
แลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร โดยรวบรวมผลงาน
เด่นและคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ
ของวิศกรสายการผลิตรวมผลงาน
ทั้งสิ้นจำานวน 7 ผลงาน ได้แก่ 1.กลุ่ม 
Corro.-Met จากฝ่าย RPE ผลงาน 
Effect of Nb on Uniform Corrosion 
Resistance of Hot Rolled Coil 2.กลุ่ม
คนเผาเหล็ก จากฝ่าย HSM ผลงาน 

Optimize Furnace Pressure 3.กลุ่มมาทุกปี จาก
ฝา่ย RPE ผลงานการพฒันาผลติภณัฑ ์A48 4.กลุม่ 
TLS จากฝ่าย PQA ผลงานศึกษาผลกระทบการ
ใช้ End mill 5.กลุ่ม Water Brands by Unchain 
Family จากฝ่าย UFD ผลงานการนำานำ้าฝนมาใช้
ในกระบวนการผลิต 6.กลุ่ม One Man จากฝ่าย 
MMD ผลงาน Smart Gen Control และ7.กลุ่มสาย
ตรวจ จากฝ่าย PQA ผลงาน White Rust Removal 
  และจากการตดัสนิของคณะกรรมการผูท้รง
คุณวุฒิผลปรากฏว่ากลุ่ม มาทุกปี จากฝ่าย RPE 
ผลงานการพฒันาผลติภณัฑ ์A48 ไดร้บัรางวลัที ่1
มูลค่า 30,000 บาท (1 รางวัล) สำาหรับรางวัลท่ี 2 ได้แก่
กลุ่มสายตรวจ จากฝ่าย PQA ผลงาน White Rust 
Removal ไดร้บัรางวลัมลูคา่ 15,000 บาท (1 รางวลั)
ส่วนรางวัลท่ี 3 ได้แก่กลุ่มคนเผาเหล็ก จากฝ่าย HSM
ผลงาน Optimize Furnace Pressure ได้รับรางวัลมูลค่า
8,000 บาท (1 รางวัล) ส่วนผลงานท่ีได้รับความสนใจ
ที่สุด (popular vote) ได้แก่กลุ่ม Water Brands by 
Unchain Family จากฝ่าย UFD มูลค่ารางวัล 5,000 
บาท สดุทา้ยรางวลัชมเชย จำานวน 4 รางวลั รางวลั
ละ 2,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 66,000 บาท



ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  25654 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ  ,  นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์  ,  นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช  ,  นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ,
นายณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  นางสาวดิสยากุล  แซ่อึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแก้ว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำาหนงัสอืพมิพ ์ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซำา้ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ก.พ. 65

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑ์ทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรวัสดุ/โลหะการ วุฒิปริญญาโท สาขาวัสดุ โลหะการ
 - วิศวกรเคมี วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเคมี 
 - วิศวกรประกันคุณภาพ วุฒิตรีข้ึนไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมวัสดุ/โลหะการ 
  (มีประสบการณไมนอยกวา 3 ป)

• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา
 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม

• พนักงานจางเหมา  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 Engineer  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟา/โยธา/อุตสาหการ มีใบประกอบ
 วิชาชีพวิศวกรรม

• Civil Engineer  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา

• ชางเทคนิค  จํานวน 5 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิ ปวส. เครื่องกล ชางโลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (มีประสบการณดานซอมบํารุง)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 -  วิศวกรฝายผลิต วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (1 อัตรา)
 -  วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา (1 อัตรา)

• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาชางอุตสาหกรรม

• พนักงานขับเครน  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวช. ขึ้นไป สาขาชางอุตสาหกรรม

 ทํางาน (ถาม)ี การสอบขอเขยีนและการสมัภาษณโ์ดยคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑท์ีแ่ตละบรษิทักาํหนด 
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.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• ตนเรือ / กัปตันเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วฒุ ิปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มปีระสบการณการทาํงานในเรอื (มเีอกสาร
 คนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับและมีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินใน
 ประเทศ)

• กลาส ี/ สรั่งปากเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผานการ
 อบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา (ประจสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาสตร
 วิเคราะหโครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี

• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกผลิต จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี/อุตสาหการ/การผลิต

• วศิวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบาํรงุไฟฟา จาํนวน 1 อตัรา 
 (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟา

• วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกวิเคราะหคุณภาพ จํานวน 1 อัตรา
 (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี/วิทยาศาสตรเคมีิ

• พนักงานปฎิบัติการ  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ยานยนต อุตสาหการ

• พนักงานขับเครน  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ยานยนต อุตสาหการ

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• คนสวน  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิ

“ทาเรือประจวบ” เปดทาจอดเรือหลวง 
ปฏิบัติภารกิจขจัดคราบนํ้ามันทะเลชุมพร

ตระหนักความปลอดภัยทองทะเล “ทาเรือ
ประจวบ” เปดทาเทียบเรือ C จอดเรือหลวง 
เตรียมออกปฏิบัติราชการตรวจสอบคราบ 
นํ้ามันทะเลอาวไทย จังหวัดชุมพร จากเหตุ
เรืออับปางนํ้ามันรั่วไหลประมาณ 5 แสน
ลิตร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 
  เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2565 ทีผ่านมา 
เกิดเหตุเรือบรรทุกนํ้ามันดีเซล ป.อันดามัน 
2 จอดทอดสมอและอับปางลง ระยะหาง
จากปากนํา้ชมุพรประมาณ 24 ไมลทะเล ซึง่
ภายในเรือมีนํ้ามันอยูประมาณ 5 แสนลิตร 
จึงทําใหมีนํ้ามันรั่วไหล ในการนี้ “ทาเรือ
ประจวบ” ตระหนักถึงความปลอดภัยชุมชน
    ใสใจสิ่งแวดลอมทางทะเล
          พื้นที่บางสะพาน ไดเปด

ทาเทียบเรือประจวบนําเรือหลวงสงขลา เรือ
หลวงบางระจัน และเรือตรวจการณ ต.114 
กองเรือตรวจอาว กองเรือยุทธการ เขาจอด
เทยีบทา ณ ทาเทยีบเรอื C ระหวางวนัที ่24 -28
มกราคม 2565 เพือ่เตรียมออกปฏบิติัราชการ
ตรวจสอบคราบนํ้ามันทะเลอาวไทย จังหวัด
ชุมพร ทั้งนี้ การดําเนินการกูเรือและขจัด
คราบนํ้ามันรั่วไหลปฏิบัติตามมาตรการและ
แผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย
ที่กรมเจาทากําหนด

  บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด หรือ PPC 
เปนผูใหบริการทาเรือพาณิชยเอกชน ซึ่งเปน
บริษัทในกลุมเหล็กสหวิริยา ไดรับอนุญาต
จากกระทรวงคมนาคมใหประกอบกิจการเปน
ทาเรือพาณิชยสากล พรอมใหบริการทาเทียบ
เรือสาํหรับเรือเดินทะเลพาณชิย และเรอืบรรทกุ
สนิคาท่ัวไป  รวมถึงมีบริการรับฝากเกบ็สนิคา 
      และไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก
          คณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน (BOI) ทาเรือนํ้าลึก ไดออกแบบ
ใหสอดคลองกับธรรมชาติของทองทะเล 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตัวทาตั้งอยูใน
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันตก ซึ่งมีลักษณะ
ภูมิประเทศเปนรองนํ้าลึกโดยธรรมชาติ มี
เข่ือนกนัคลืน่ (Break Water) ลกัษณะคลาย 
บูมเมอแรง วางตัวขนานกับตัวทาเรือ ซึ่ง
สรางข้ึนจากวัสดุคอนกรีตหลอสําเร็จรูป 
(Accropode) ทําหนาที่รับแรงปะทะของ
คลื่นลม เพื่อใหสามารถจอดและทํางานได
อยางปลอดภัยบริษัทฯมีมาตรฐานในการ
ใหบริการสามารถรองรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจทั้งกลุมอุตสาหกรรมในทองถิ่น 
และจังหวัดใกลเคียง


