
• มอบใหโรงพยาบาล-ศูนยพักคอย
• โรงงานเขมมาตรการสาธารณสุข

ปที่  13   ฉบับที่  210   ประจําวันที่  1  เมษายน  2565

เดินหนาSaveBangsaphanสูโควิด
เหล็กสหวิริยาสนับสนุนเตียงสนาม
SSI เสรมิทพัคูค่า้
เพื่อธุรกิจยั่งยืน
จัดสัมมนาผู้ขาย
พันธมิตรสีเขียว
เสริมทัพคู่ค้�ธุรกิจที่ยั่งยืน พร้อม
ร่วมพัฒน�ผู้ข�ยและผู้ให้บริก�ร 
กลุ่มเหล็กสหวิริย� จัดง�นสัมมน�
ผู้ข�ยประจำ�ปี 2565 และพิธีมอบ
ร�งวัลผู้ข�ยดีเด่นประจำ�ปี 2564 
เพื่อชี้แจงนโยบ�ย สรุปภ�พรวมผล
ก�รดำ�เนินง�น และว�งเป้�หม�ย
ก�รจัดซื้อจัดจ้�งของกลุ่มเหล็ก
สหวิริย�ในปี 2565 มุ่งเน้นก�รขับ
เคลื่อนธุรกิจเหล็กให้เติบโตไปด้วย
กันอย่�งยั่งยืน ผู้บริห�รกลุ่มเหล็ก
สหวิริย�เผย เตรียมพร้อมพัฒน�คู่
ค้�พันธมิตรสีเขียวร่วมดำ�เนินง�น
ด้�นสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในอน�คต
 ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” ร�ยง�นว่� กลุ่มเหล็กสหวิริย�
ประกอบไปด้วย บริษัท สหวิริย�สตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)   อ่านต่อ น.2

กลุม่เหลก็สหวริยิ�เดนิหน�้คว�ม
ร่วมมือ Save Bangsaphan สู้ภัย
โควิดพื้นที่บ�งสะพ�น ที่มีอัตร�
ก�รระบ�ดเพิ่มม�กขึ้น จับมือ

ภ�ครัฐ หน่วยง�นส�ธ�รณสุข 
และผู้นำ�ชุมชน สนับสนุนก�ร
ขย�ยโรงพย�บ�ลสน�มและก�ร
จัดตั้งศูนย์พักคอย 4 แห่งพื้นที่

บ�งสะพ�น โดยมอบเตียงสน�ม
และอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้ง พนกัง�น
กลุ่มเหล็กสหวิริย�ร่วมสมทบทุน
สนับสนุน                 อ่านต่อ น.2

•  ร่วมอนุรักษสถานท่ีประวัติศาสตร
ชาต ิWCEอาสาปรบัปรงุพพิธิภณัฑ
รถไฟร้อยป
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด หรือ 
WCE รวมอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรม 
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวนหยอมดานหนา
อาคาร ร.ฟ.ผ.2465 โรงงานมักกะสัน ดวย
การนําตนไม และหญา รวมทั้งวัสดุตางๆ ที่ไม
ไดใชงานแลว อาท ิลอของรถจกัรไอนาํโบราณ
เครื่องมือ และของใชมาปรับทาสีใหม และนํา
มาจัดแสดงที่หนาอาคารดังกลาว เพื่อสราง
บรรยากาศความสดชื่น และมีชีวิตชีวาใหกับ
อาคารหลังนี้เพิ่มมากขึ้น

•  SSIร่วมโครงการวิจัย ม.สุรนารี-
กพร.พัฒนาของเสยีเปนทรัพยากร
ทดแทน
ผศ.ดร.สงบ คําคอ อาจารยประจําภาควิชา
วศิวกรรมโลหการ ผูเชีย่วชาญดานการกาํจดั
ของเสียและหัวหนาศูนยวิจัยนวัตกรรมการ
ผลิตและรีไซเคิลโลหะ สาขาวิชาวิศวกรรม
โลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พรอม
ดวยทมีวจิยั เขาเยีย่มชมกระบวนการผลติของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
พรอมทั้งลงพื้นที่สํารวจเก็บขอมูลของเสียที่
เกิดจากการผลิตและรวมหารือในโครงการ
ความรวมมือ “โครงการสงเสริมและตอยอด
เทคโนโลยรีไีซเคลิ เพือ่พฒันาของเสยีเปนแหลง
ทรัพยากรทดแทนในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ 
เพชรบุรี และพิษณุโลก” ซึ่งเปนโครงการความ
รวมมือของศูนยวิจัยนวัตกรรมการผลิตและ
รีไซเคิลโลหะ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีและกรม
อตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร (กพร.) 
กระทรวงอตุสาหกรรม โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่
สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีรีไซเคิลที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการนําขยะและของ
เสยีทัง้จากภาคอตุสาหกรรมและภาคครวัเรอืน
กลบัมาใชประโยชนใหม โดยมกีารสาํรวจขอมลู
ของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อวิเคราะหถึงศักยภาพของ
ของเสียที่สามารถนํากลับมาสูกระบวนการ
ทดลองรีไซเคิลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นํา
ไปสูเปาหมายองคกรของเสียเปนศูนย (Zero 
Waste) ตอไป

ตอบสนองนโยบ�ยภ�ครฐั เปดิโอก�ส
จ้�งง�นคนพิก�รให้พึ่งพ�ตนเองได้ 
กลุ่มเหล็กสหวิริย� สนับสนุนดำ�เนิน
ก�รจ�้งง�นคนพกิ�รภ�ยใตโ้ครงก�ร

ส่งเสริมก�รจ้�งง�นคนพิก�รเชิงสังคม
ต�มม�ตร� 35 ประเภทจ้�งเหม�บริก�ร
ของกระทรวงแรงง�น โดยมอีตัร�ก�ร
จ้�งง�นจำ�นวน 26 คน    อ่านต่อ น.4

สนองนโยบายรัฐเสริมแกรงใหผูดอยโอกาส
กลุมเหล็กสหวิริยาจางงานคนพิการเชิงสังคม

รอบรั้วกล
ุมเหล็ก
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สุขสันตสุขสันต



ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  25652 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

Save Bangsapan ต่อจากหน้า 1

เสริมทัพคู่ค้า                    ต่อจากหน้า 1

บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำ�กดั (มห�ชน) บรษิทั เวสทโ์คสท ์เอน็จิ
เนยีริง่ จำ�กดั และบรษิทั ท�่เรอืประจวบ จำ�กดั ไดร้ว่มกนัจดัง�นก�ร
ประชุมสัมมน�ผู้ข�ยประจำ�ปี 2565 เมื่อวันที่ 25 มีน�คม 2565 ผ่�น
ระบบออนไลน ์MS Teams มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ชีแ้จงระเบยีบนโยบ�ย
และเป้�หม�ยก�รจัดซื้อจัดจ้�งของกลุ่มเหล็กสหวิริย�ในปี 2565 
พร้อมว�งเป้�หม�ยพัฒน�ผู้ข�ย และผู้ให้บริก�ร โดยเน้นคุณภ�พ
สนิค�้และบรกิ�ร ก�รสง่มอบสนิค�้ใหต้รงต�มกำ�หนดเวล�หรอืเรว็
กว�่กำ�หนด และรว่มขบัเคลือ่นผูข้�ยทกุท�่นใหม้สีว่นสำ�คญัในก�ร
ขับเคลื่อนธุรกิจเหล็กให้เติบโตไปด้วยกันอย่�งยั่งยืน 
   นายจิร โชตนิชิุต  ผูช้ว่ยกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญอ่�วโุส สำ�นกั
จดัห�กลุม่ บรษิทั
ส ห วิ ริ ย � ส ตี ล
อินดัสตรี จำ�กัด 
(มห�ชน) ให้เกียรติ
เ ป็ น ป ร ะ ธ � น
เปิดง�น พร้อม
กล่�วว่� “ก�ร
จัดง�นประชุม
ครั้งนี้ไม่ใช่แบบ
นิวนอร์มอลแล้ว 
เ นื่ อ ง จ � ก ก � ร
แพร่ระบ�ดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่�ทำ�ให้ก�รจัดประชุมส่วนใหญ่จัดขึ้นในรูปแบบ
ออนไลน์ ถือเป็นเรื่องปกติที่เร�ได้พบกันผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์บน
เครือข่�ยออนไลน์เช่นนี้ และต้องปรับตัวอยู่ร่วมกับสถ�นก�รณ์ให้
ไดด้ว้ยเชน่กนั สำ�หรบักลุม่เหลก็สหวริยิ�ตอนนีบ้รษิทัเพิม่คว�มเขม้
ม�กกว่�เดิมในเร่ืองของพลังง�น ก�รประกอบธุรกิจท่ีช่วยลดผลกระทบ
ด้�นสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์โลกได้ม�กที่สุด ซึ่งปัจจุบันโลกของ
เร�พบปัญห�เกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (Climate 
Change) อณุหภมูโิลก หรอืก๊�ซค�รบ์อนทีถ่กูปลอ่ยออกจำ�นวนม�ก
และปกคลุมโลกจนทำ�ให้โลกร้อนข้ึนเร่ือยๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบ�ย
ทีจ่ะผลติพลงัง�นสะอ�ดใหม้�กขึน้จ�กกระบวนก�รผลติเหลก็ และ
ตอ้งก�รทีจ่ะดำ�เนนิง�นเพือ่ตอบโจทยห์ลกัเศรษฐกจิแบบใหม ่(BCG)
ไอโบ (BIO) หรือเศรษฐกจหมุนเวียน (Circular) ม�กข้ึน และกำ�ลังเตรียม
พัฒน�พันธมิตรสีเขียว หรือ Green partnership ในอน�คต ซ่ึงหวังว่�เร�
จะมีพันธมิตรสีเขียวท่ีร่วมดูแลโลกด้�นส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ครับ” 

  นอกจ�กนี้ ผู้บริห�รในกลุ่มเหล็กสหวิริย� ยังได้ชี้แจงภ�พ
รวมก�รดำ�เนนิธรุกจิแตล่ะบรษิทั เพือ่เปน็ก�รแลกเปลีย่น และสร�้ง
สัมพันธภ�พที่ดีสำ�หรับก�รติดต่อท�งด้�นธุรกิจระหว่�งผู้ซื้อและ    
ผู้ข�ยของบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริย� ในก�รนี้กลุ่มเหล็กสหวิริย�
ไดจ้ดัใหม้กี�รบรรย�ยพเิศษจ�กวทิย�กรผูท้รงคณุวฒุโิดย อ.ธรีทลู 
แก้วเครือคำ� ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รบริห�รง�นจัดซื้อ โลจิสติกส์และ
ซัพพล�ยเชน ในหัวข้อ “Partnership for excellence เสริมสัมพันธ์
คูค่�้ธรุกจิเพือ่คว�มเปน็เลศิ” และหวัขอ้ก�รบรรย�ย “กนิๆ ดมๆ ไม่
อมโรค” ได้รับเกียรติจ�ก อ.ไกร พิมลม�ศ นักโภชนบำ�บัด สปสช. 
สสส.โรงพย�บ�ล ซึ่งส�ม�รถนำ�เกร็ดคว�มรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำ�วันต่อไป  
  และช่วงสุดท้�ยของกิจกรรมนี้ ได้จัดให้มีมีพิธีมอบร�งวัล      
ผู้ข�ยดีเด่นกลุ่มเหล็กสหวิริย�ประจำ�ปี 2564 โดยมีหลักเกณฑ์ก�ร

คัดเลือกผู้ข�ยดีเด่นประจำ�
ปี ได้แก่ 1. ส่งมอบตรงเวล� 
2. สินค้�ที่จัดส่งตรงต�มที่
ผู้ขอซื้อต้องก�ร 3. เอกส�ร
ว�งบิลถูกต้องและตรงต�ม
เวล�ที่กำ�หนด  และ 4. ร�ค�
ยตุธิรรม สมเหตสุมผล รวมทัง้
กรณีเร่งด่วนช่วง plant break 
down หรือของไม่พอใช้ ผู้ข�ย
ส�ม�รถจัดส่งและให้บริก�ร
ได้ทันที และร�งวัลนี้ยังรวม
ถงึผูข้�ยทีจ่ดัทำ� consignment 

หรือ contract price และส�ม�รถเสนอร�ค�ได้รวดเร็วอีกด้วย 
  สำ�หรับผู้ข�ยดีเด่นประจำ�ปี 2564 มีผู้ข�ยที่ได้รับโล่ร�งวัล
ลำ�ดับที่ 1-2 จำ�นวนทั้งสิ้น 8 ร�งวัล ประกอบด้วย  
 1. บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ได้แก่ บริษัท เอ็กม่ี
จำ�กัด และบริษัท ปตท.นำ้�มันและก�รค้�ปลีก จำ�กัด (มห�ชน)  
 2. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) ได้แก่ บริษัท 
เซน็ทรลั เมทลัส ์(ประเทศไทย) จำ�กดั และบรษิทั พ ีเจด็สบิเอด็ จำ�กดั
 3. บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จำ�กัด ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที สตีล
จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัท วีพี เรนทัล เครน จำ�กัด 
 4. บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด ได้แก่ บริษัท เอ็มทีเอส เพ�เวอร์
เอน็จเินยีริง่ จำ�กดั และบรษิทั เค.เอส.บ�งสะพ�น เอน็จเินยีริง่ จำ�กดั 
  สว่นร�งวลัลำ�ดบัที ่3-10 ไดร้บัเปน็ประก�ศนยีบตัร รวมจำ�นวน
ทั้งสิ้น 32 ร�งวัล ซึ่งภ�ยในง�นมีผู้ข�ยและผู้สนใจเข้�ร่วมกิจกรรม
กว่� 150 คน  ผ่�นระบบประชุมท�งไกล (MS Teams Conference)

น�ยอำ�เภอยำ�้ใหป้ฏบิตัติ�มม�ตรก�รของกระทรวง
ส�ธ�รณสุขอย่�งเคร่งครัด เช่นเดียวกับโรงง�น
กลุม่เหลก็เอสเอสไอยงัคงเขม้ม�ตรก�รส�ธ�รณสขุ
  สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดในพื้นที่อำ�เภอ
บ�งสะพ�นยังคงมีอัตร�ก�รเพ่ิมข้ึนของผู้ป่วยยืนยัน
อย�่งตอ่เนือ่ง ท�่มกล�งสถ�นก�รณน์ีย้งัคงมคีว�ม
รว่มมอืของหนว่ยง�นภ�ครฐั ภ�คเอกชน หนว่ยง�น
ส�ธ�รณสุข ผู้นำ�ชุมชน และประช�ชน โดยดำ�เนิน
ง�นภ�ยใตโ้ครงก�รคว�มรว่มมอื Save Bangsaphan 
  ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” ร�ยง�น
ว่� เมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2565 กลุ่มเหล็กสหวิริย� 
ซึ่งประกอบไปด้วย  บริษัท  สหวิริย�สตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด 
(มห�ชน) บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด 
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด และบริษัท 
บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน) นำ�โดย  น�ยม
นินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
บรษิทั สหวริยิ�สตลีอนิดสัตร ีจำ�กดั (มห�ชน) พรอ้ม
คณะผู้บริห�ร และพนักง�น ร่วมมอบงบประม�ณ
สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นจัดตั้งศูนย์พักคอย (Com-
munity Isolation : CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่อำ�เภอบ�งสะพ�น โดยเข้�ร่วม
ก�รประชุมห�รือเตรียมคว�มพร้อมและสนับสนุน
งบประม�ณ เป็นเงินสดจำ�นวน 40,000 บ�ท มี 
น�ยเลศิยศ แยม้พร�ย น�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น น�ย
แพทย์เชิดช�ย ชยวัฑโฒ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล
บ�งสะพ�น น�ยเจริญ เจริญลักษณ์ ส�ธ�รณสุข
อำ�เภอบ�งสะพ�น เป็นผู้รับมอบ
  สำ�หรบั “ศนูยพ์กัคอย” หรอื Community Isola-
tion : CI จดัตัง้ขึน้เพือ่เปน็สถ�นทีร่องรบัผูป้ว่ยโควดิ
ระดับสีเขียวที่อยู่ระหว่�งก�รรอส่งต่อโรงพย�บ�ล
สน�มหรือโรงพย�บ�ลหลัก ใช้เป็นสถ�นที่สำ�หรับ

ดูแลรักษ�เบื้องต้นระหว่�งรอเตียง ซึ่งศูนย์พักคอย 
(Community Isolation : CI) ในพื้นที่บ�งสะพ�นมี
ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่
 1. หอประชมุอำ�เภอบ�งสะพ�น หมูท่ี ่1 ต.กำ�เนดิ
นพคุณ ผู้รับผิดชอบคือเทศบ�ลตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ 
 2. ศ�ล�วัดท่�มะน�ว หมู่ที่ 2 ตำ�บลแม่รำ�พึง 
ผู้รับผิดชอบ คือองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง 
 3. ศูนย์ท่องเที่ยวบ้�นห้วยเกรียบ หมู่ที่ 4 ตำ�บล
ทองมงคล ผู้รับ
ผิดชอบ คือ องค์
ก�รบริห�รส่วน
ตำ�บลทองมงคล 
 และ 4. อ�ค�ร
อปพร.องค์ก�ร
บ ริ ห � ร ส่ ว น
ตำ�บลร่อนทอง 
หมู่ที่  3 ตำ�บล

รอ่นทอง ผูร้บัผดิชอบ คอื องคก์�รบรหิ�รสว่นตำ�บล
ร่อนทอง 
  โดยทั้งหมดจะมีก�รควบคุมก�รจัดตั้งให้
ถูกต้องต�มม�ตรฐ�นและเป็นไปต�มแนวท�งที่
กระทรวงส�ธ�รณสุขกำ�หนด มีคว�มพร้อมด้�น
บุคล�กร อุปกรณ์ และระบบก�รดูแลรักษ�คว�ม
ปลอดภัย ตลอดจนมีคว�มเข้มงวดในระบบก�ร
ควบคุมและป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคไปสู่
ชุมชนโดยรอบ

  นอกจ�กนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริย� ได้จัดกิจกรรม
คว�มรว่มมอืในโครงก�ร ”กลุม่เหลก็สหวริยิ�รว่มใจ 
สู้ภัยโควิด-19” ร่วมจัดซื้อเตียงเหล็กพร้อมอุปกรณ์
ฟูกที่นอนและหมอน มอบให้แก่โรงพย�บ�ล
บ�งสะพ�น โดยมีผู้บริห�รและพนักง�นกลุ่มเหล็ก
สหวิริย�ได้ร่วมกันสบทบเงินจำ�นวน 150,000 บ�ท 
เพือ่เตรยีมคว�มพรอ้มอปุกรณ ์ ไวใ้ชใ้นโรงพย�บ�ล
สน�มในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรค

ติดเชื้อโควิด-19 
ในพื้นที่อำ�เภอ
บ�งสะพ�น
    นายเลิศยศ 
แ ย้ ม พ ร า ย 
น�ยอำ�เภอบ�ง-
สะพ�น กล�่วว�่
“อำ� เภอบ�ง-
สะพ�นใช้พื้นที่

บริเวณหอประชุมอำ�เภอจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย 
(Community Isolation) เพ่ือรองรับผู้ท่ีมีคว�มเส่ียง ผู้ท่ี
มอี�ก�รปว่ยเบือ้งตน้ หรอืเปน็ผูท้ีอ่ยูใ่นกลุม่สเีขยีว
ซึ่งจะให้ม�พักที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้ รวมถึงผู้ที่รอ
ก�รรักษ�จ�กพย�บ�ล หรือรอก�รส่งตัวกลับบ้�น 
  สำ�หรับตัวเลขผู้ป่วยโควิดในพื้นที่อำ�เภอ
บ�งสะพ�น มอีตัร�ก�รตดิเชือ้เพิม่ขึน้อย�่งตอ่เนือ่ง
และต้องบริห�รจัดก�ร ด้วยคว�มย�กพอสมควร  
นอกจ�กมีโรงพย�บ�ลหลักคือโรงพย�บ�ลบ�ง-

สะพ�น ยังมีโรงพย�บ�ลสน�มที่ศูนย์พักพิงร่วมใจ
อุ่นไอรัก มีก�รจัดต้ังศูนย์พักคอย (Community Isolation)
และโรงพย�บ�ลยังมีทำ� Home Isolation อีกด้วย
  ทั้งนี้ ฝ�กถึงพี่น้องประช�ชนทุกคน ขอให้
ปฏิบัติต�มม�ตรก�รของกระทรวงส�ธ�รณสุข
อย�่งเครง่ครดั สวมหน�้ก�กอน�มยัรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์
เว้นระยะห่�ง  หมั่นล้�งมือด้วยสบู่หรือ เจล
แอลกอฮอล์ รวมถึงหมั่นตรวจเช็คร่�งก�ยต�ม
แอพพลิเคชั่นที่ส�ธ�รณสุขกำ�หนดด้วยครับ”
  ด้�นกลุ่มเหล็กสหวิริย� ยังคงเข้มม�ตรก�ร
ด้�นส�ธ�รณสุขอย่�งต่อเนื่อง และปฏิบัติต�มข้อ
กำ�หนดของกรมควบคมุโรงง�นอย�่งเครง่ครดั โดย
น�ยธรีะวฒุ ิลอ้มพงษพ์พิฒัน ์ประธ�นคณะทำ�ง�น
เฉพ�ะกิจรองรับสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 “เอสเอสไอ”  เปิดเผยว่�  “เอสเอสไอ
และบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริย�ให้คว�มร่วมมือ
ปฏิบัติต�มม�ตรก�รของหน่วยง�นรัฐในช่วง
สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 อย่�งเคร่งครัดด้วยคว�มต่อเนื่อง นับตั้งแต่
ออกม�ตรก�รคุมเข้มรับมือ Covid-19 ด้�นก�ร
ปอ้งกนัก�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 โดย
จดัห�วคัซนีใหพ้นกัง�นทัง้สำ�นกัง�นกรงุเทพฯ และ
ที่โรงง�นบ�งสะพ�น 100% และยังรักษ�ม�ตรก�ร
คว�มปลอดภัยอื่นๆ ภ�ยในบริษัทอย่�งสม่ำ�เสมอ 
ต�มม�ตรก�รของกระทรวงส�ธ�รณสุข รวมถึง
คว�มร่วมมือกับภ�ครัฐปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของ
กรมควบคมุโรงง�นในก�รจดัทำ�ม�ตรก�ร Bubble & 
Seal และมมี�ตรก�ร Work Form Home ใหพ้นกัง�น
ทำ�ง�นจ�กที่บ้�น ห�กกรณีมีคว�มจำ�เป็นต้องเข้�
ปฏิบัติง�นในสถ�นประกอบก�ร พนักง�นจะต้อง
ตรวจวัดอุณหภูมิร่�งก�ย และตรวจคัดกรองโควิด
ดว้ยตวัเองดว้ยชดุตรวจ ATK ทกุครัง้กอ่นเข�้ปฏบิตัิ
ง�นในสถ�นประกอบก�รอีกด้วย”

X กลุ่มเหล็กสหวิริยา-ว.การอาชีพบางสะพานจัด 
Show & Share ประกวดสิ่งประดิษฐ์และสัมมนา
วิชาการโครงการทวิภาคี รุ่นที่ 14
กลุ่มเหล็กสหวิริย� สนับสนุนก�รจัดก�รอ�ชีวศึกษ� ระบบทวิภ�คี 
(Dual Vocational Training) วทิย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งสะพ�น จัดกจิกรรม
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และสัมมน�วิช�ก�ร Show & Share ภ�ยใต้
โครงก�ร “ทวิภ�คีพัฒน�บุคล�กรเข้�สู่อุตส�หกรรมเหล็ก” รุ่นที่ 14 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2564 โดยเปิดเวทีให้นักเรียน-นักศึกษ� ระบบ
ทวิภ�คี วิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งสะพ�น ที่เข้�ม�ฝึกอ�ชีพในกลุ่ม
เหล็กสหวิริย� ได้มีโอก�สคิดค้นและนำ�เสนอผลง�นสร้�งสรรค์เชิง
นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญห�และเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น ชิง
เงนิร�งวลัจ�กกลุม่เหลก็สหวริยิ� โดยมนีกัเรยีน-นกัศกึษ� สง่ผลง�น
เข้�ร่วมก�รประกวด จำ�นวน 26 ชิ้นง�น และมีคณะกรรมก�รผู้ทรง
คุณวุฒิจ�กกลุ่มเหล็กสหวิริย� จำ�นวน 4 ท่�นเข้�ร่วมประเมินผล
และพิจ�รณ�ตัดสินผลง�น ผ่�นรูปแบบออนไลน์ (ระบบ Google 
meet) เพื่อป้องกันก�รแพร่ระบ�ดและลดคว�มเสี่ยงต่อก�รติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19
 กจิกรรมประกวดสิง่ประดษิฐแ์ละสมัมน�วชิ�ก�ร Show & Share 
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภ�ยใต้โครงก�ร “ทวิภ�คีพัฒน�บุคล�กรเข้�สู่
อุตส�หกรรมเหล็ก” ต�มบันทึกข้อตกลงของกลุ่มเหล็กสหวิริย� ร่วม
กบัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ� (สอศ.) และวทิย�ลยัก�ร
อ�ชีพบ�งสะพ�น ในก�รร่วมกันพัฒน�ปรับปรุงหลักสูตรก�รเรียน
ก�รสอน พัฒน�ฝีมือ คว�มรู้ และคว�มส�ม�รถ ของนักเรียนและ
นักศึกษ� วิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งสะพ�น ให้ตรงกับคว�มต้องก�ร 
ของกลุ่มเหล็กสหวิริย� โดยปัจจุบันมีนักเรียนและนักศึกษ�ใน            
โครงก�รฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 764 คน กลับเข้�ม�ร่วมง�นกับกลุ่มเหล็ก
สหวิริย� จำ�นวน 207 คน



ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  2565 ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

X       เหลก็สหวิรยิาสง่เสรมิจิตสาธารณะ
เยาวชนบางสะพาน สนับสนุนกิจกรรม
อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
 กลุ่มเหล็กสหวิริย� โดย น�งนฤมล 
สุภ�พงษ์ ผู้จัดก�รอ�วุโสชุมชนสัมพันธ์    
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) 
ร่วมพิธีเปิดและสนับสนุนขนมและเครื่องดื่ม

โครงก�ร “ฝึกอบรมลูกเสือจิตอ�ส�พระร�ชท�น”

โรงเรยีนบ�้นดอนสำ�ร�ญ โดยมนีกัเรยีนสมคัร
เข้�ร่วมโครงก�รฯทั้งสิ้น จำ�นวน 40 คน คณะ
วิทย�กร ข้�ร�ชก�รครู และบุคล�กรท�งก�ร
ศึกษ�เข้�ร่วมโครงก�รฯทั้งสิ้น จำ�นวน 15 คน

และได้รับเกียรติจ�กน�ยประจบ ดีพรม 
รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร
ศึกษ�ประถมศึกษ�ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
เป็นประธ�นในพิธีเปิด น�ยเสรี สุขกันตะ 
ประธ�นศูนย์จัดก�รศึกษ�กลุ่มแม่รำ�พึง 
พงศ์ประศ�สน์ คณะผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ให้
เกียรติเข้�ร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้�น

X กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดพัฒนาเครือข่ายชาวประมง
บางสะพาน ร่วมประชาสัมพันธ์ผลตรวจวัดคุณภาพ        
สิ่งแวดล้อมประจำาปี
 กลุ่มเหล็กสหวิริย�ร่วมกับประมงอำ�เภอบ�งสะพ�น จัด
กิจกรรมประชุมเครือข่�ยกลุ่มประมงพื้นบ้�น อ.บ�งสะพ�น ส่ง
เสริมก�รมีส่วนร่วมของกลุ่มประมงในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กร
ประมงทะเลช�ยฝัง่ใหม้คีว�มมัง่คัง่และยัง่ยนื พรอ้มประช�สมัพนัธ์
ข้อมูลผลก�รตรวจวัดคุณภ�พสิ่งแวดล้อมประจำ�ปีของกลุ่มเหล็ก
สหวริยิ� ณ ทีท่ำ�ก�รสม�คมช�วประมงบ�งสะพ�น ม.3 ต.แมร่ำ�พงึ 
อ.บ�งสะพ�น

 ทั้งนี้กลุ่มเหล็กสหวิริย�ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รสนับสนุน
กจิกรรมพฒัน�เครอืข�่ยช�วประมงบ�งสะพ�น เพือ่ใหก้ลุม่ประมง
พื้นบ้�นบ�งสะพ�นมีเครือข่�ยที่เข้มแข็งในก�รดูแลทรัพย�กรใน
ชุมชน มีแนวท�งในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรประมง และเกิด
ก�รมสีว่นรว่มในก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรสตัวน์ำ�้ช�ยฝัง่ ระหว�่ง
ช�วประมง ชุมชน ที่มีก�รใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่�งยั่งยืน และ
นอกจ�กนี้ท�งกลุ่มเหล็กยังได้ประช�สัมพันธ์ข้อมูลผลก�รตรวจ
วัดคุณภ�พสิ่งแวดล้อมประจำ�ปีของกลุ่มเหล็กประกอบด้วยเรื่อง
ของอ�ก�ศและนำ้� ซึ่งผลก�รตรวจวัดอยู่ในค่�ม�ตรฐ�นที่ท�ง
ร�ชก�รกำ�หนด ทำ�ให้มั่นใจว่�ก�รจัดก�รนำ้�และอ�ก�ศของกลุ่ม
เหลก็สหวริยิ�มคีณุภ�พทีเ่หม�ะสมซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภ�พ
ของนำ�้และคว�มอดุมสมบรูณข์องสภ�พแวดลอ้มทรพัย�กรสตัวน์ำ�้
ช�ยฝั่งในพื้นที่อำ�เภอบ�งสะพ�น

ดอนสำ�ร�ญ
 โครงก�รฝึกอบรมลูกเสือจิต
อ�ส�พระร�ชท�น จัดขึ้นเนื่องด้วย
สำ�นักง�นลูกเสือแห่งช�ติ ได้รับพระ
มห�กรุณ�ธิคุณจ�กพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัวฯ โปรดเกล้�โปรด
กระหม่อมพระร�ชท�นหลักสูตรและ
พระร�ชท�นตร�สัญลักษณ์ลูกเสือ
จิตอ�ส�พระร�ชท�น เพื่อส่งเสริม

ให้ลูกเสือและบุคล�กรท�งก�รลูก
เสือน้อมนำ�โครงก�รลูกเสือจิตอ�ส�
พระร�ชท�นม�สร้�งจิตสำ�นึกคว�ม
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำ�เพ็ญ
ประโยชนต์อ่ชมุชนอย�่งตอ่เนือ่งและ
ยั่งยืน สร้�งจิตสำ�นึกที่ดีให้แก่ลูกเสือ
ได้ร่วมทำ�กิจกรรมจิตอ�ส� บำ�เพ็ญ
ประโยชน ์มจีติส�ธ�รณะ ต�มกฎและ
คำ�ปฏิญ�ณของลูกเสือ

ต�มที่บริษัท สหวิริย�สตีลอิน-

ดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) หรือ “เอส-

เอสไอ” ได้ร่วมกับบริษัทต่�งๆ 
องค์กรธุรกิจเพื่อก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืน (TBCSD) เข้�ร่วม
ดำ�เนินง�นด้�นก�รจัดก�รขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อย่�ง
ถูกวธิ ีภ�ยใตโ้ครงก�รคนไทยไร ้
E-Waste ของบริษัท แอดว�นซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มห�ชน) 
หรือ AIS ด้วยก�รเข้�ร่วมเป็น
จุด Drop Point รวบรวมขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ส่วนตัว

ของบุคล�กรภ�ยในองค์กรนั้น

 เมื่อวันที่ 7 มีน�คม 2565

บริษัทฯ ได้รวบรวมขยะอิเล็ก-
ทรอนิกส์  จ�กทั้งสำ�นักง�น
กรุงเทพฯ และโรงง�นบ�งสะพ�น

เพื่อนำ�ส่งโครงก�รลอตแรก ซึ่ง
พบว่�พนักง�นให้คว�มร่วมมือ

                    ในก�รนำ�ซ�ก
                   อุปกรณ์อิเล็ก-
                   ทรอนิกส์ชนิด
                   ต่�งๆ ทั้งที่ใกล้
หมดอ�ยุก�รใช้ง�นหรือขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้ง�นแล้ว
ม�ทิ้ง ประกอบไปด้วยขยะ 5 
ประเภท ได้แก่ มือถือ/แท็บเล็ต 
ส�ยช�ร์จ หูฟัง พ�วเวอร์แบงก์ 
และแบตเตอร่ีมือถือ ขยะดังกล่�ว
ได้ถูกจัดส่งไปยังโครงก�รผ่�น  
ผู้ให้บริก�รไปรษณีย์ไทย โดย
หลังจ�กนี้ขยะจะถูกส่งไปยัง
โรงง�นคัดแยกที่ถูกวิธี ก่อนเข้�
สู่กระบวนก�รรีไซเคิล จนส�ม�รถ
นำ�กลับไปใช้ง�นได้ใหม่อีกครั้ง
 ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดมลพิษ 
และร่วมสร้�งส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึน
อย่�งยั่งยืน เอสเอสไอมีจุดรับ
ขยะอเิลก็ทรอนกิส ์จำ�นวน 2 จดุ 
ได้แก่ 1) เอสเอสไอ (สำ�นักง�น
กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 3 อ�ค�ร
ประภ�วิทย์ และ 2) โรงง�น      
เอสเอสไอบ�งสะพ�น บริเวณ
จุดรอรถบัสหน้�โรงง�น



ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  25654 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  น�ยวิน  วิริยประไพกิจ  ,  น�ยน�ว�  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทํา  :  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 เม.ย. 65

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผู้สมัครเพศชายต้องผานเกณฑทหาร หรือได้รับการยกเว้น
3. ผู้สมัครพนักงานประจําต้องผานการคัดเลือก ได้แก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรวิจัยและพัฒนา (ผลิตภัณฑเหล็ก) วุฒิปริญญาโท สาขาวัสดุ โลหะการ
 - วิศวกร Logistic และคลังสินคา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม Logistic หรือ
  อุตสาหการ (มีประสบการณดานการจัดสงและคลังสินคา)

• 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 เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (WCE)
• Engineer Production  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล

• Surface  Engineering  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร การเชื่อม, เครื่องกล, อุตสาหการ,
 โลหะการ สาขาวิทยาศาสตร หรือเกี่ยวของ

• Project Engineer  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเคร่ืองกล/ไฟฟา/โยธา/อุตสาหการ

• Civil Service  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช. - ปวส. สาขาชางกอสราง / โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

• Digital Marketing  จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี ดานบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล ,วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร หรือ
 สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 ทํางาน (ถา้ม)ี การสอบขอ้เขยีนและการสมัภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑทีแ่ตละบรษิทักาํหนด 
4. พนักงานจ้างเหมา 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.ทัศนพงศฯ โทร 086-7943484

• Human Resources Assistant Manager  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร นิติศาสตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ

• QA  Engineer  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (เคร่ืองกล/อุตสาหการ) หรือเทียบเทา
 (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)

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

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกรอุตสาหการ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

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

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด (PPC)
• ผูจดัการฝายพฒันาธรุกจิ  จาํนวน 1 อตัรา (ประจาํสํานกังานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาตร
 วิเคราะหโครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี

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

• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน) (BSBM)
• ชางซอมบํารุงไฟฟา  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา
• คนสวน  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิ

จ้างงานคนพิการ   ต่อจากหน้า 1

เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตให้ดีขึ้น และลดคว�ม      
เหลื่อมลำ้�ท�งสังคม
  ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” ร�ยง�น
ว่� กลุ่มเหล็กสหวิริย� ดำ�เนินก�รจ้�งง�นคนพิก�ร 
ภ�ยใต้โครงก�รส่งเสริมก�รจ้�งง�นคนพิก�รเชิง
สงัคม ต�มม�ตร� 35 ประเภทจ�้งเหม�บรกิ�ร  ของ
กรมก�รจัดห�ง�น 
กระทรวงแรงง�น 
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้�งโอก�สให้
คนพิก�รมีง�นทำ�
เกิดร�ยได้ เลี้ยงดู
ครอบครัว พร้อมยก
ระดับคุณภ�พชีวิต
ให้ดีข้ึน ส�ม�รถพ่ึงพ�
ตนเองได้และลด
คว�มเหลือ่มลำ�้ท�ง
สังคม รวมจำ�นวน 
26 คน ซึ่งสนับสนุน
ง�นในหน่วยบริก�รส�ธ�รณประโยชน์ในพื้นที่
ชุมชนใกล้บ้�นผู้พิก�ร เช่น โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุข
ภ�พตำ�บล โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟนฟูอ�ชีพ
คนพิก�ร ศูนย์บริก�รคนพิก�รของเทศบ�ลและ
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลทั่วประเทศ 
  นอกเหนือจ�กนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริย�ยังได้
ส่งเสริมก�รจ้�งง�นคนพิก�ร ต�มม�ตร� 33 ใน
ตำ�แหน่งที่เหม�ะสมต�มคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 
จำ�นวน 5 คน ซึ่งทั้งหมดปฏิบัติง�นที่โรงง�นใน
อำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยปฏิบัติ

ต่อพนักง�นอย่�งเป็นธรรมและเท่�เทียมอีกด้วย
  ทั้งนี้ ต�มพ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พ
ชวีติคนพกิ�ร พ.ศ.2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  กำ�หนด
ใหส้ถ�นประกอบก�รทีม่ลีกูจ�้งตัง้แต ่100 คนขึน้ไป 
จ�้งคนพกิ�รเข�้ทำ�ง�นในอตัร�สว่น 100 : 1 ห�กไม่
ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ จะต้องนำ�ส่งเงินเข้�กองทุน
ส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�รในอัตร� 
114,245 บ�ทต่อปี ต�มจำ�นวนคนพิก�รที่ไม่ได้จ้�ง

ซึ่ งกองทุนฯจะนำ�
เงินดังกล่�ว ไปส่ง
เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น �
คุ ณ ภ � พ ชี วิ ต ค น
พิก�รต่อไป อย่�งไร
ก็ดีในสถ�นก�รณ์
ก � ร แ พ ร่ ร ะ บ � ด
ของโรคโควิด -19 
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ประช�ชนเป็นวง
กว้�ง ครอบคลุมทุก
กลุ่ม ทุกช่วงวัย รวม

ทั้งกลุ่มเปร�ะบ�ง และกลุ่มคนพิก�ร ดังนั้น เพื่อ
ช่วยเหลือให้คนพิก�รมีง�นทำ� มีร�ยได้ส�ม�รถ
ดูแลตนเองและครอบครัว โดยได้รับก�รจ้�งง�น
จ�กสถ�นประกอบก�รในรูปแบบอื่น ที่เป็นท�ง
เลือกต�มกฎหม�ยและส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ จึง
ส่งเสริมให้สถ�นประกอบก�รเลือกใช้วิธีก�รจ้�ง
เหม�บริก�รคนพิก�รปฏิบัติง�นในหน่วยง�นของ
รัฐซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรมก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตร� 
35 ที่จะทำ�ให้คนพิก�รเกิดร�ยได้ทันที ส�ม�รถมี
ง�นทำ�และได้รับก�รจ้�งง�นโดยตรง


