
เอสเอสไอจัดเวทสีงเสรมิงานคณุภาพ
พนักงานสง9ผลงานเดนรวมชิงรางวัล
SSIร่วม4พันธมิตร
จัดวิ่งช่วยเหลือสังคม
ฅนเหล็กมินิมาราธอน
18ธ.ค.ที่สเตเดียมวัน

“พัฒนาบางสะพานด้วยใจ พัฒนา
ไทยด้วยเหล็ก” เอสเอสไอดำาเนิน
โครงการด้านงานอาสาสะสม
ครบ 250 ความดี ร่วมกับผู้บริหาร 
พนักงาน ชุมชน และประชาชน
พืน้ทีบ่างสะพาน พฒันาดา้นสรา้ง
สาธารณะประโยชนใ์หแ้กส่ว่นรวม
ด้านการทำานุบำารุงศาสนา ด้าน
สุขภาพและกีฬา ด้านพัฒนาการ

ศึกษา และด้านความปลอดภัย
ชมุชน เพือ่ใหเ้กดิประโยชนค์รอบ-
คลมุทกุพืน้ทีใ่นอำาเภอบางสะพาน 
พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมจิตอาสา
ใหแ้กพ่นกังานในองคก์ร และสรา้ง
การมีส่วนร่วมจากพนักงานสู่ชุมชน
ผู้บริหารเผย เอสเอสไอ มุ่งมั่น
ดำาเนินโครงการท่ีช่วยพัฒนาชุมชน
มาอย่างต่อเนื่อง    อ่านต่อ น.2

“เอสเอสไอ-ชมุชนบางสะพานอาสา”
พัฒนาสูความยัง่ยนืครบ250ความดี

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ปันยุวประมง
ท้องถิ่นรักษ์สัตว์นำ้า จัดอบรม
โครงการพัฒนาแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์นำ้าวัยอ่อนรวมสามโรงเรียน

พ้ืนท่ีบางสะพาน มีจำานวนนักเรียน
60 คน ร่วมเรียนรู้ความสำาคัญ
ดา้นการอนรุกัษพ์นัธุส์ตัวน์ำา้ เพือ่
ปลูกฝังคนรุ่นใหม่    อ่านต่อ น.3

เสริมความรู“ยวุประมง”บางสะพาน
เหล็กสหวิริยาจัดอบรมอนุรักษสัตวน้ํา
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X     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) จัดประกวดผลงานคุณภาพ SSI QCC CONTEST 2022 เพื่อกระตุ้นและสร้าง
ความร่วมมือด้านการสร้างผลงานให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานในสายการผลิตโรงงาน เอสเอสไอ
บางสะพาน ได้นำาเสนอผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจริง ค้นหาจุดอ่อน และหาสาเหตุของปัญหา พร้อม
ระดมปัญญาแก้ไขปรับปรุงและวางแผนอย่างเป็นระบบ มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมท่ีผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการท่ีมีความรู้
ประสบการณ์ เข้ารอบสุดท้ายและนำาเสนอในรอบตัดสินชิงชนะเลิศรวม 9 ทีม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายมนินทร์ อินทร์พรหม 
หวัหนา้สายการผลติ เอสเอสไอ เปน็ประธานกลา่วเปดิงานและมอบรางวลั ณ อาคารออดทิอเรยีม โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

SSI จัดประกวดผลงานคุณภาพ 
SSI QCC CONTEST 2022 มี 9      
ผลงานพาเหรดชิงชนะเลิศ ภายใต้
แนวคดิ Fighting Spirits เปดิโอกาส
ให้พนักงานมีส่วนร่วมแก้ไขปญัหา
หน่วยงานที่เกิดขึ้นจริง ระดม

ปัญญาแก้ไขปรับปรุงและวางแผน
อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารเผย ขอให้
ทกุคนตระหนกัถงึการพฒันางาน
ที่ทำาอย่างจริงจัง ช่วยขจัดการ
สูญเปล่า (Loss) ให้หมดไป  
    อ่านต่อ น.2

5 พันธมิตรเหล็ก SSI, TCRSS, NS
Blue Scope, NS-SUS, JSGT จบัมอื
เหนียวแน่น เพิ่มความแข็งแกร่ง
ให้ผู้ด้อยโอกาส จัดกิจกรรมเดิน-ว่ิง
การกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 
2022 (คร้ังท่ี 14) นำารายได้ช่วยเหลือ
องค์กรการกุศล มูลนิธิท่ีดูแลผู้ด้อย
โอกาสโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ 
สามารถสแกนควิอารโ์คด้ เพือ่ลง
ทะเบียนสมัครผ่านแอพพลิเคชั่น
และร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
เพ่ือสังคม ในวันอาทิตย์ท่ี 18 ธันวาคม
2565 ณ สเตเดียมวัน จุฬาซอย 5 
กรุงเทพฯ    อ่านต่อ น.3

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่    น.4น.4

รวมสนุกกับ หนังสือพิมพรวมสนุกกับ หนังสือพิมพ

ขาวฅนเหล็กขาวฅนเหล็ก
กาวสูแพลตฟอรมออนไลนกาวสูแพลตฟอรมออนไลน

ลุนรับรางวัล...ลุนรับรางวัล...
เส้ือพีทีประจวบ เอฟซี ซีซ่ันลาสุดเส้ือพีทีประจวบ เอฟซี ซีซ่ันลาสุด

บนแพลตฟอรมออนไลน

  
  

ข่าวฅนเหล็กข่าวฅนเหล็ก
บนแพลตฟอรมออนไลน

คณะผูจัดทําหนัง สือพิมพข าวฅนเหล็ก             
เอสเอสไอ ขอแจงใหทุกทานทราบวา เพื่อให
สอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ชองทางการสื่อสารที่ตอบสนองตอการรับรู
ขาวสารของประชาชนที่มีประสิทธิภาพและ
กวางขวางมากยิ่งขึ้น หนังสือพิมพขาวฅน
เหล็ก จะปรับรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาไปสู
แพลตฟอรมออนไลน นบัตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 
2566 เปนตนไป โดยทานสามารถติดตาม
เนื้อหาในหนังสือพิมพขาวฅนเหล็ก ไดทาง   
เฟสบุค SSI GROUP Tomorrow
 ทัง้นี ้หนงัสอืพมิพขาวฅนเหลก็ฉบบัที ่218 
ประจําเดือนธันวาคม 2565 ที่อยูในมือทานนี้ 
เปนการนําเสนอในรูปแบบการพิมพเปนฉบับ
สุดทาย
 คณะผูจัดทําขอขอบคุณทุกทานที่ ให     
การสนบัสนนุ ใหคาํแนะนาํ และตดิตามขาวสาร
ของเราอยางตอเนื่องตลอดมา และหวัง
เปนอยางยิ่งวาขาวฅนเหล็กบนแพลตฟอรม
ออนไลนของเรา จะยังคงเปนแหลงขาวสาร   
ที่สรางประโยชน สรางความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองตออุตสาหกรรมเหล็ก และบทบาท  
ของอตุสาหกรรมเหลก็ทีม่ตีัง้แตในระดบัชุมชน
ถึงระดับโลกตอไป

ขอแสดงความนับถือ
ผู้จัดทําหนังสือพิมพข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ



ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  25652 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ร่วมชิงรางวัล      ต่อจากหน้า 1
      
เพิ่มประสิทธิผลให้กับงานของหน่วยงาน และรักษา
มาตรฐานผลงานคุณภาพอย่างมีประสิทธิผลให้กับ
องค์กรต่อไป
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 บริษัท สหวิริยาสตีล 
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” จัดงาน
ประกวดผลงาน SSI QCC CONTEST 2022 ดว้ยแนวคดิ 
Fighting Spirits เพื่อกระตุ้นและสร้างความร่วมมือ
รว่มใจในการสรา้งผลงานนวตักรรมใหไ้ดค้ณุภาพตาม
เป้าหมาย โดยการค้นหาจุดอ่อน และหาสาเหตุของ
ปัญหา แล้วระดมปัญญาแก้ไขปรับปรุงและวางแผน
อยา่งเปน็ระบบ โดยเปดิโอกาสใหพ้นกังานในสายการ
ผลิตโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ได้นำาเสนอผลการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมี
ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านการตัดสินจากคณะ
กรรมการทีม่คีวามรูป้ระสบการณ ์เขา้รอบสดุทา้ยและ
นำาเสนอในรอบตดัสนิชงิชนะเลศิทัง้หมด 9 ทมี จำานวน 
9 ผลงานและได้รับเกียรติจากนายมนินทร์ อินทร์พรหม 
หวัหนา้สายการผลติเอสเอสไอ เปน็ประธานกลา่วเปดิ
งานและมอบรางวัล ณ อาคารออดิทอเรียม โรงงาน    
เอสเอสไอบางสะพาน
  นายมนินทร์ อินทร์พรหม กล่าวว่า “สำาหรับ
กิจกรรม QCC เริ่มดำาเนินงานมาตั้งแต่ปี 2014 เป็น
กิจกรรมที่สนับสนุนการคิดการวางแผนรวมถึง
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน 
สามารถปฏิบัติได้ง่ายและแก้ปัญหาได้จริงอย่างมี
ประสทิธภิาพในการทำางาน พรอ้มทัง้พฒันาศกัยภาพ
ของพนักงานให้ร่วมกันการทำางานเป็นทีม มีความ
เป็นผู้นำา คิดและลงมือปฎิบัติได้ด้วยตนเอง ตลอด
การดำาเนินการจัดกิจกรรม 8 ปีต่อเนื่อง มีพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมสะสมมากกว่า 792 คน และมีกลุ่ม
ส่งผลงาน QCC มากถึง 108 กลุ่ม ทั้งนี้ ขอให้คณะทำา
งานฯ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและพนกังาน ตระหนกัถงึการ
พฒันางานทีท่ำาอยา่งจรงิจงั สูไ้มถ่อย ชว่ยขจดัการสญู
เปลา่ (Loss) ใหห้มดไป เพิม่ประสทิธผิลใหก้บังานของ
หน่วยงาน และรักษามาตรฐานผลงานคุณภาพอย่าง
มีประสิทธิผลให้กับองค์กรต่อไป” 

  ด้านนายเริงชัย นนทมิตร ประธานคณะ
ทำางานขับเคลื่อนและติดตามกิจกรรมการบำารุง
รักษาแบบทวีคูณผลฯ (TPM) เล่าว่า “คิวซีซี (Quality 
Control Cycle : QCC) จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 8 เป็นกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการช่วยลดการสูญเปล่าขององค์กร และ
เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
โดยอาศัยกระบวนการที่มีเรื่องราว (Story) และมีขั้น
ตอนตามหลัก PDCA ได้แก่ P (Plan) ระบุและวิเคราะห์
ปัญหา D (Do) พัฒนาทางออกและดำาเนินการตาม
แผน C (Check) ประเมินและสรุปผล และสุดท้าย A 
(Act) ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนใหม่ต่อไป 
  กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Fighting
Spirits” เพื่อให้พนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึง
ระดับหัวหน้าแผนก ได้มีส่วนร่วมเสนอแนวคิดในการ
ปรับปรุง ลดการสูญเปล่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานของ
ฝ่ายงานในช่วงปีที่ผ่านมา นำาส่งประกวดผลงานเข้า
ร่วมกิจกรรม โดยผลงานที่ผ่านการตัดสินจากคณะ

กรรมการ 9 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะได้นำา
เสนอผลงานของกลุ่มในวันนี้ด้วย”
  สำาหรบักจิกรรม QCC (Quality Control Cycle) เปน็
แนวคดิในการปรบัปรงุและควบคมุคณุภาพ โดยทีท่กุ
คนมีส่วนร่วม โดยการจัดตั้งกลุ่มย่อยระดมความคิด
อย่างมีเหตุมีผล มีการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ 
ในการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
กระบวนการทำางานเพื่อพัฒนาตนเอง รวมถึงเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
  โดยในปี 2565 มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้านำา
เสนอผลงาน 9 ทีมสุดท้าย ในงานประกวดผลงาน SSI 
QCC Contest 2022 ประกอบไปด้วย 1. กลุ่ม The Clas-
sical Roll Shop จาก RSH ผลงาน “การแก้ไขปัญหา

ความผดิปกตขิองการนำาเขา้ชดุลกูรดีที ่STAND F1-F3”
2. กลุ่ม HFL Team จาก HFL ผลงาน “Uncoil with 
tension”  3. กลุ่มไปต่อไหนดี 2022  จาก MS2 ผลงาน
“แก้ไขปัญหา STRIP ชน EXIT DEFECTOR ROLL 
SKM#2”  4. กลุ่มของไหล จาก HYD ผลงาน “ยืดอายุ
การใช้กระบอกไฮดรอลิคWalking Beam lifting DOC”   
5. กลุ่มคนเผาเหล็ก จาก FOM ผลงาน “Fuel Management
System” 6. กลุ่ม Water Band จาก WTP ผลงาน “ลด
ปัญหาสารแขวนลอยในนำ้า Make up”  7. กลุ่ม QC 
Power จาก PQC ผลงาน “JIB CRANE ยก SAMPLE 
SKIN#3”  8. กลุ่มนายช่าง 2022 จาก MS1 ผลงาน   
“ลดปัญหา Strapping not work DOC#3” และ 9. กลุ่ม 
SPSB จาก SPS รว่มกบั BCS ผลงาน “แกป้ญัหานำา้มนั
รั่วที่หัว-ท้ายกระบอก Hydraulic”
  จากการตดัสนิของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ
ประกอบด้วย นายทนงศักดิ์ แข่งขัน ผู้จัดการทั่วไป 
สายงานวิศวกรรมผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ 

สายการผลติ นายบญุทว ีบญุญอารกัษ ์ผูจ้ดัการทัว่ไป 
สำานกัการจดัการสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั นาย
วรีะพงศ ์อนิทสาขา ผูจ้ดัการทัว่ไป สายปฏบิตักิาร สาย
การผลิต นายจรูญ คะตะวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปสำานัก
ควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติ สายการผลิต นาย
สยาม ตรีรัตนไพบูลย์ วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ สำานัก
เทคโนโลยเีครือ่งกล ของไหล และไฟฟา้กลุม่ ใหเ้กยีรติ
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในการแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศในครั้งนี้
  ผลปรากฏว่ากลุ่ม SPSB จาก SPS กับ BCS ผลงาน
“แก้ปัญหานำ้ามันรั่วที่หัว-ท้ายกระบอก Hydraulic” 
แก้ปัญหาการรั่วซึมของกระบอก Hydraulic โดยการ
ออกแบบให้มีการเพิ่มจุดติดตั้ง Seal ที่หน้าแปลนของ

กระบอกสบู ทำาใหย้ดือายกุารใชง้านนานเทา่ทีค่วรจะ
เปน็ ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยและเวลาในงานซอ่มบำารงุ ไดร้บั
รางวัลที่ 1 มูลค่า 25,000 บาท พร้อมรางวัลนำาเสนอ
สรา้งสรรค ์และไดร้บัรางวลัผลงานทีไ่ดร้บัความสนใจ
ทีส่ดุ (popular vote) เพิม่เตมิอกีดว้ย จำานวน 6,000 บาท 
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 31,000 บาท สำาหรับรางวัลที่ 2 ได้แก่
กลุม่ไปตอ่ไหนด ี2022 จาก MS2 ผลงาน “แกไ้ขปญัหา 
STRIP ชน EXIT DEFECTOR ROLL SKM#2” ไดร้บัรางวลั
มลูคา่ 15,000 บาท รางวลัที ่3 ไดแ้กก่ลุม่นายชา่ง 2022 
จาก MS1 ผลงาน “ลดปัญหา Strapping not work 
DOC#3” ได้รับรางวัลมูลค่า 7,500 บาท ตามลำาดับ 
  และสำาหรับ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม HFL Team กลุ่ม
ของไหล กลุ่มคนเผาเหล็ก กลุ่ม Water Band และกลุ่ม
QC Power ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลละ 2,000 บาท 
 สำาหรบัเกณฑก์ารตดัสนิผลงาน ประกอบไปดว้ย 2 
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คะแนนในส่วนเนื้อหา โดยมีราย
ละเอยีดยอ่ยเริม่ตัง้แตก่ารแนะนำากลุม่และหนว่ยงาน 
การคน้หาปญัหาและมลูเหตจุงูใจ การศกึษาวเิคราะห์
สภาพของปญัหากอ่นการแกป้ญัหา การตัง้เปา้หมาย 
และแผนการดำาเนินงาน การวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา การกำาหนดมาตรการแก้ไขปัญหา การตรวจ
สอบผล การสรุปผลและการติดตามผล และการตั้ง
เป็นมาตรฐาน และในส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการนำา
เสนอผลงาน ข้อมูลต้องชัดเจน ตรงประเด็น เวลา
ไม่เกินที่กำาหนด รวมถึงสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน
การนำาเสนอผลงานด้วย 
  นายสมนึก สุขประเสริฐ หัวหน้ากลุ่ม SPSB 
ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า “การรวบรวมข้อมูลช่วง
แรกของกลุ่มเป็นเรื่องยาก เนื่องจากอุปสรรคจาก
สถานการณ์โควิด และการรวมตัวของสมาชิกกลุ่ม
ที่มีลักษณะงานแตกต่างกัน แต่ด้วยความพยายาม
ของทุกคนในทีมและความมุ่งมั่นตั้งใจ ลงมือร่วมกัน
ปรับปรุงงานทำาให้เกิดผลสำาเร็จได้รับรางวัลรวม 3 
รางวลั ขอขอบคณุผูบ้รหิาร คณะกรรมการ และทมีงาน
ทุกท่านที่ให้คำาแนะนำากับกลุ่ม SPSB โดยทีมจะนำาไป
ปรบัปรงุและพฒันาผลงาน พฒันาตนเองตอ่ไปครบั”

250 ความดี         ต่อจากหน้า 1 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนบางสะพาน และ
ขอบคุณทุกความร่วมมือที่ดีที่ร่วมกันพัฒนาชุมชน
บางสะพานสู่ความยั่งยืน
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า 
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอืเอส-
เอสไอ ดำาเนนิกจิกรรมอาสา “โครงการ 25 ป ีเอสเอสไอ
250 ความดี พันดวงใจอาสา” ร่วมพัฒนาสังคมและ
ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำาบลและใกล้เคียงใน
อำาเภอบางสะพาน โดยดำาเนินการร่วมกับพนักงาน 
ชุมชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นด้านสร้าง
สาธารณะประโยชนใ์หแ้กส่ว่นรวม ดา้นการทำานบุำารงุ
ศาสนา ด้านสุขภาพและกีฬา ด้านพัฒนาการศึกษา 
และด้านความปลอดภัยชุมชน เป็นต้น
  สำาหรับโครงการอาสา “เอสเอสไอ” ดำาเนินงาน
โครงการฯ ครบ 250 ความดี บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการจำานวน 250 กิจกรรม แบ่งออกเป็น
กจิกรรมสาธารณะประโยชน ์71 โครงการ กจิกรรมดา้น
ศาสนา 79 โครงการ กิจกรรมด้านสุขภาพและกีฬา 16 
โครงการ กิจกรรมด้านพัฒนาการศึกษา 81 โครงการ 
และกิจกรรมด้านความปลอดภัยชุมชน 23 โครงการ 
มีพนักงานเข้าร่วมจำานวน 8,499 คน คิดเป็น 67,992 
ชัว่โมงงาน และมชีมุชนจำานวน 16,055 คน หรอืคดิเปน็ 
110,460 ชั่วโมงงาน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 7,317,513 บาท 
  โดยในป ี2565 ดำาเนนิกจิกรรมอาสา 17 กจิกรรม
ที่ร่วมกับชุมชนในการดำาเนินการ แบ่งออกเป็น
กิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ 6 กิจกรรม ด้าน
ศาสนา 3 กิจกรรม กิจกรรมด้านพัฒนาการศึกษา 1 
กิจกรรม และกิจกรรมด้านความปลอดภัยชุมชน 7 
กิจกรรม ซึ่งดำาเนินงานไปทั้งสิ้น ประกอบด้วย
 • จัดสร้างแพลอยนำ้า วัดเขาตะล่อม
 • ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดเตรียมสถานที่เพื่อ
  เป็นโรงพยาบาลสนามอำาเภอบางสะพาน
 • ทำาทางขึ้น - ลงถำ้าไทร
 • อาสาพัฒนาภูมิทัศน์วัดเขาโบสถ์

 • พัฒนาภูมิทัศน์ชายหาดต้นทองหลาง
 • ปรับภูมิทัศน์คลองวังนาค
 • ทิ้งซั้งกอบ้านฝ่ายท่า
 • ฟอกทราย เก็บขยะชายหาดบ่อทองหลาง
 • จิตอาสาวันเฉลิมพระชนมพรรรษา ร.10
 • จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม
 • อาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาเทพ้ืนปูนกุฏิพระวัดชะม่วง 
 • ซ่อมแซมห้องนำ้าสาธารณะธนาคารปูม้าและ
  ระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านต้นทองหลาง)
 • จิตอาสาทาสีบริเวณทางข้ามหน้าวัดธงชัยธรรมจักร

 • อาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาเทพื้นปูนโรงอาหาร 
  โรงเรียนบ้านเขามัน  
 • จิตอาสาปรับภูมิทัศน์คลองวังกระจอง เนื่องใน
  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
 • ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บริเวณสะพานแม่รำาพึง
  ธนาคารปูบ้านอ่าวยาง
 • จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ศูนย์พักพิงร่วมใจพัฒนา
  (วันปิยะมหาราช)
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ หัวหน้าสำานัก
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสาร เอสเอสไอ กล่าวว่า    
“เอสเอสไอ ร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนบางสะพาน
มาอย่างต่อเน่ือง ตลอดการดำาเนินธุรกิจเป็นเวลา 32 ปี
ยังคงตระหนักรู้และสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมผ่าน
โครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่นโครงการ “25 
ปเีอสเอสไอ 250 ความด ีพนัดวงใจอาสา”  ทีเ่อสเอสไอ
เร่ิมดำาเนินโครงการต้ังแต่ปี พ.ศ.2551 ส่งเสริมวัฒนธรรม

จติอาสาใหแ้กพ่นกังานในองคก์ร สรา้งการมสีว่นรว่ม
จากพนักงานสู่ชุมชน และพัฒนาต่อเนื่องด้วยการ
กำาหนดรปูแบบกจิกรรมใหม ่ดว้ยแนวคดิ “รว่มคดิ รว่ม
ทำา ร่วมระดมทรัพยากร” จากชุมชนสู่พนักงาน เพื่อ
ให้ชุมชนและผู้นำาชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินงานร่วมกับพนักงานและผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
  ภายใต้โครงการ “25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดี
พันดวงใจอาสา” ประกอบด้วย กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ กิจกรรมด้านศาสนา กิจกรรมด้านสุขภาพและ
กีฬา กิจกรรมด้านพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมด้าน

ความปลอดภัยชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วอำาเภอ
บางสะพานและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยจะดำาเนนิโครงการ
ตามคำาร้องขอจากชุมชนผ่านทางพนักงานเอสเอสไอ
ที่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ ทำาให้รู้ความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชน” 
  “เอสเอสไอ มุง่มัน่ดำาเนนิโครงการทีช่ว่ยพฒันา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคน
บางสะพาน ซึ่งทุกๆ กิจกรรมที่ผ่านมาได้รับความ    
ร่วมมืออันดีระหว่างทีมงานอาสาเอสเอสไอ ผู้นำา
ชุมชน และพี่น้องในชุมชนบางสะพาน ทำาให้สำาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีมาตลอด และขอขอบคุณทุกความ
ร่วมมือที่ดีที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนบางสะพานสู่ความ
ยั่งยืนต่อไป” นายผดุงศักดิ์ กล่าว
  ด้านนายทนงศักดิ์ แข่งขัน ประธานคณะ       
อนุทำางานโครงการเอสเอสไออาสา บริษัท สหวิริยาสตีล
อนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ ใหส้มัภาษณ์

ว่า “โครงการ 25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจ
อาสา” เปน็โครงการตอ่เนือ่ง โดยการนำาคณะผูบ้รหิาร
และพนักงานร่วมเป็นจิตอาสา สร้างประโยชน์ให้กับ
ชมุชนบางสะพานและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ซึง่แตล่ะกจิกรรม
จะต้องเสนอ ผ่านคณะอนุทำางานโครงการเอสเอสไอ
อาสา เพือ่พจิารณาโครงการเปน็ประจำาทกุเดอืน และ
ประชาสมัพนัธเ์ปดิรบัสมคัรผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม โดยเนน้
ความสมัครใจของพนักงานและความสามารถของ
แต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับกิจกรรมนั้นๆ ขอบคุณ
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในหลายๆ 
กิจกรรมขององค์กร เพื่อพัฒนาพื้นที่บางสะพานสู่
ความยั่งยืน”
  นายสมศักดิ์  จุรักษ์  ฝ่ายประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ “เอสเอสไอ”  ให้สัมภาษณ์ว่า  “รู้สึกยินดี
และมคีวามสขุทีไ่ดม้สีว่นรว่มในกจิกรรมจติอาสาของ
บริษัทแต่ละกิจกรรมอาสาในพื้นที่ทุกคนจะมีหน้าที่
รับผิดชอบแตกต่างกันตามความถนัด แต่ทุกคนมี
ส่วนช่วยทำาประโยชน์ให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมนี้ ผม
สุขใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาชุมชน
บางสะพานครับ”
  ด้าน นายราชันย์ ปิ่นทอง ฝ่ายผลิต “เอส-         
เอสไอ” เล่าว่า  “ในปีนี้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาของบรษิทัฯ หลายกจิกรรม กจิกรรมในแตล่ะครัง้
ทำาให้ได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนใหม่ๆได้รับประสบ
การณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงได้เรียนรู้ และรู้จักการ
ทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่โดยตรงผา่นการปฏบิตังิานรว่มกนั
รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”
  เช่นเดียวกับนายวัชรพงษ์ กำาเนิดเพชร ฝ่าย
ผลิต “เอสเอสไอ” บอกความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมว่า
“ตนมีความสุขที่ได้สร้างประโยชน์ในพื้นที่บ้านเกิด
อำาเภอบางสะพาน เปน็ความสขุทีเ่กดิจากการรว่มมอื
ร่วมใจกันทำางานของจิตอาสา เพื่อนพนักงาน และ     
พี่น้องชาวบางสะพาน และคิดเสมอว่าจิตที่คิดเป็น  
ผู้ให้ ผู้แบ่งปัน มันจะเกิดเป็นความสุขในใจเสมอและ
ตลอดไป”



ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  2565 ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ฅนเหล็กมินิมาราธอน   ต่อจากหน้า 1

X
       ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนบางสะพาน กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดอบรม
แยกขยะบ้านทุ่งนุ่น        กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการคัดแยกและจัดการขยะชุมชน 
ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชนให้กับผู้นำาชุมชน และชาวบ้านกว่า 30 คน ณ 
บ้านทุ่งนุ่น หมู่ที่ 10 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความ
ตระหนักในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยเฉพาะการจัดการในการจัดการขยะในชุมชน รวมทั้งผู้เข้า
อบรมสามารถนำาความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดการขยะไปต่อยอดและพัฒนาสู่การตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการ
ขยะต้นแบบของพื้นที่ในอ.บางสะพานต่อไป โดยมี คุณสุดารัตน์ สังฤทธิ์ อดีตข้าราชการครู ผู้ซึ่งได้รับรางวัล
ลูกโลกสีเขียว เป็นวิทยากร และนายอภิปัทม์ รุ่งโรจน์ ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ และทีมงานร่วมเป็นพี่เลี้ยงใน
การดำาเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะชุมชน 

      

ผูบ้รหิารเผยหลงัจากการเปดิรบัสมคัร มผีูส้นใจรว่มกจิกรรม
เป็นจำานวนมาก และมั่นใจว่าทุกคนยังใส่ใจดูแลสุขภาพ   
หันมาออกกำาลังกายด้วยการวิ่งมากขึ้น
  ผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า 5 พันธมิตร
อุตสาหกรรมเหล็กไทย ประกอบด้วยบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย จำากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จำากัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยาม
ยูไนเตด็สตลี จำากดั (NS-SUS) และบรษิทั เจเอฟอ ีสตลี กลัวา
ไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด (JSGT) ได้ร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง
การกศุลฅนเหลก็มนิมิาราธอน 2022 (Konlhek Mini Marathon
2022) เพื่อนำารายได้ช่วยเหลือองค์กรการกุศลมูลนิธิที่ดูแล
ผู้ด้อยโอกาสและรวมพลังผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เหล็กในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รณรงค์ให้พนักงาน 
ครอบครวัพนกังาน ลกูคา้ และคูค่า้ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม ตลอด
จนประชาชนมาออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งการสมัครวิ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (ประเภทไม่มีการแข่งขัน) ระยะ 2 กม. 
และ 5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับเสื้อที่ระลึกโครงการ 
หมายเลขวิ่ง และเหรียญที่ระลึก และ 2. วิ่งมินิมาราธอน 
(ประเภทแข่งขัน) ระยะ 10 กม. ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับเสื้อ
ที่ระลึกโครงการ หมายเลขวิ่ง และเหรียญที่ระลึก
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ในฐานะประธาน
คณะทำางานกจิกรรมเดนิ-วิง่การกศุลฅนเหลก็มนิมิาราธอน 
2022 และตัวแทนผู้บริหารองค์กรร่วมจัดกิจกรรม กล่าวว่า 
“เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ในประเทศไทย  มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลมีประกาศกำาหนดมาตรการผ่อน
คลายกิจการและกิจกรรมเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกพื้นที่
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
โดยยังคงปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและหน่วยงาน

ทางสาธารณสขุอยา่งเครง่ครดั เพือ่ใหป้ระเทศไทยไดร้บัผล
กระทบน้อยที่สุด และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 อย่างดีที่สุด 
  เพ่ือให้กิจกรรมเดิน-ว่ิงการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน
2022 ได้ดำาเนินงานสานต่อกิจกรรมต่อเนื่องในทุกๆ ปี ตาม
วัตถุประสงค์การนำารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ
องค์กรช่วยหลือผู้ด้อยโอกาส ดังนั้น ในปีนี้บริษัท สหวิริยา 
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (SSI) และผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมเหลก็ชัน้นำาของเมอืงไทย ประกอบดว้ย บรษิทั 
เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำากดั (มหาชน) (TCRSS) บรษิทั เอน็เอส
บลูสโคป (ประเทศไทย) จำากัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็น
เอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำากัด (NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี
สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด (JSGT) จึงได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 2022 ขึ้น
เป็นครั้งที่ 14 โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 
18 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบกิจกรรมอีเวนท์ โดยผู้สนใจ
สมัครวิ่งทุกท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อลงทะเบียน
สมคัรผา่นแอพพลเิคชัน่ และแสดงผลการตรวจหาเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่เกิน 48 ชม. ก่อนร่วมกิจกรรม 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 
  ประธานคณะทำางาน กลา่วเพิม่เตมิวา่ “เปน็ทีน่า่ยนิด ี
มผีูส้นใจสมคัรเขา้รว่มกจิกรรมเปน็จำานวนมาก และคาดวา่
จะสามารถปลกูฝงันสิยัการรกัการออกกำาลงักายดว้ยการวิง่
เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคภัย
ในการนี้จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันสมัครเดิน-วิ่งการ 
กศุลฅนเหลก็มนิมิาราธอน 2022 ซึง่รายไดจ้ะนำาไปชว่ยเหลอื
ผู้ด้อยโอกาสได้อีกด้วยครับ”
  สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืสมคัรไดท้ี ่https://
shutterrunning2014.run/konlhek/ หรือโทรสอบถามได้ที่ Call 
Center 096-885-5609 สอบถามสิทธิประโยชน์การร่วมเป็น
สปอนเซอร์ได้ที่  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ สำานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สื่อสารกลุ่ม 02-630-0280-6 ต่อ 1302

ยุวประมง           ต่อจากหน้า 1 

ให้มีจิตสำานึก และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นให้
มีความสมบูรณ์
  ผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” รายงานว่า 
กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัด
โครงการพฒันาแหลง่เพาะ
พันธุ์สัตว์นำ้าวัยอ่อน “ยุว-
ประมง รกัษส์ตัวน์ำา้” อบรม
ให้ความรู้การอนุรักษ์สัตว์
นำา้ และศกึษาแหลง่ความรู้
นอกห้องเรียนจากธนาคารปูม้า 3 แห่ง ให้แก่
เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำานวน 
60 คน ในพื้นที่อำาเภอบางสะพานรวม 3 โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดอนสำาราญ โรงเรียน
บา้นสวนหลวง และโรงเรยีนวดัดอนยาง เพือ่ปลกู
ฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสำานึก และตระหนัก
ถึงความสำาคัญในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้า 
  กิจกรรมแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงที่หนึ่ง)  
เป็นการให้ความรู้นอกห้องเรียน โดยได้รับ
เกียรติจากนายถาวร โรจนะรัตน์ ประมงอำาเภอ
บางสะพาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องประเภท

ของสตัวน์ำา้ เชน่ป ูปลา และความสำาคญัตอ่ระบบ
นิเวศน์ รวมถึงเล่าประสบการณ์ในการทำางาน 
และรว่มกบัเครอืขา่ยชาวประมงบางสะพาน ไดแ้ก ่
ธนาคารปูบ้านอ่าวยาง ตำาบลแม่รำาพึง ธนาคารปู

บ้านต้นทองหลาง 
ตำาบลพงศป์ระศาสน ์
และธนาคารปูบ้าน
กรูด ตำาธงชัย โดย
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
นอกหอ้งเรยีนสำาหรบั
เยาวชนที่ เข้ าร่ วม
กิจกรรม ช่วงที่สอง) 
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นำ้าด้วยการปล่อย
พันธุ์ปูม้า และแมงดาทะเลลงกลับคืนสู่ทะเล
  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นรวม  3  ครั้ง  ได้แก่

ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่
ผ่านมา อบรมความรู้ให้กับเยาวชนโรงเรียนบ้าน
ดอนสำาราญ มนีกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรม 18 คน โดย
ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ให้กับ

เยาวชนโรงเรียนบ้าน
สวนหลวง มีนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 19 
คน และคร้ังท่ี 3 จัดข้ึน
ในวนัที ่23 พศจกิายน 
2565 ให้กับเยาวชน
โรงเรียนวัดดอนยาง 
มีนัก เรียนเข้ าร่ วม

กิจกรรม 20 คน ซึ่งกิจกรรมรวมทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา 
น้องๆ ทั้งสามโรงเรียน มีความตั้งใจและให้ความ
สำาคญัในการเรยีนรูก้จิกรรมตา่งๆ เปน็อยา่งด ีเกดิ

การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนและเกดิความหวงแหนใน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
  นายอภิปัทม์ รุ่งโรจน์ ผู้จัดการชุมชน
สมัพนัธ ์กลุม่เหลก็สหวริยิา กลา่ววา่ “พืน้ทีอ่ำาเภอ

บางสะพานด้านฝั่งตะวัน
ออกตั้งอยู่ติดกับบริเวณ
อ่าวไทย และประชาชน
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบ
อาชีพประมง ช่วงหน้า
ฤดูกาลมรสุมแหล่งอาศัย
ของสัตว์นำ้าจะได้รับผล 
กระทบจากธรรมชาติ รวมถึง

พี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน

ดว้ย ทัง้นี ้กลุม่เหลก็สหวริยิา เลง็เหน็ความสำาคญั

ของอาชพีทอ้งถิน่ และขอรว่มเปน็สว่นหนึง่ในการ

ดแูลรกัษาทรพัยากรในพืน้ทีอ่ำาเภอบางสะพานให้

สมบูรณ์ จึงจัดโครงการพัฒนาแหล่งเพาะพันธุ์

สัตว์นำ้าวัยอ่อน เพื่อปลูกจิตสำานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรให้พนักงาน และเยาวชนในพื้นที่ร่วม

ดแูลแหลง่เพาะพนัธุส์ตัวน์ำา้ โดยรว่มกบัหนว่ยงาน

ประมงอำาเภอ ชมุชน และผูน้ำากลุม่ประมงพืน้บา้น 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้”



ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ  ,  นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทำา  :  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 ทางคณะผู้จดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน ธ.ค. 65

หมายเหตุ
1. ทุกตำาแหน่งผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผ่านเกณฑ์ทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจำาตองผ่านการคัดเลือก ไดแก่ การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วิศวกรวิจัยและพัฒนาวัสดุ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลหะการ/วัสดุ

• ผูจัดการดานพลังงาน จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพลังงาน/ไฟฟา/เครื่องกล (มีประสบการณดานพลังงาน
 และพลังงานทดแทน)

• ผูจัดการกฏหมาย  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร (มีประสบการณโรงงานอุตสาหกรรม)

• พนักงานประจําเครื่อง (Grinding)  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาอุตสาหกรรม

• พนักงานมารกกิ้ง (Marking)  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาอุตสาหกรรม

• พนักงานขับเครน  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.3 - ม.6 ทุกสาขา

• พนักงานจางเหมา  จํานวน 5 อัตรา
วุฒิ ปวช. - ปวส. ทุกสาขา

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• Engineer Production (วิศวกรสวนงานการผลิต)  จํานวน 1 อัตรา
 (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล

• QA Engineer  จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร (เคร่ืองกล/อุตสาหการ) หรือเทียบเทา

 (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)

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

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

ทำางาน (ถามี) การสอบขอเขยีนและการสมัภาษณโ์ดยคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีแตล่ะบรษัิทกำาหนด
4. พนักงานจางเหมา ติดต่อ หจก.เกษมพลฯ โทร 032-692270 / หจก.ฉัตรทองฯ โทร 032-548072 /
 หจก.ธนพล ทีพี 2000 โทร 032-548440 / หจก.แม่รำาพึงฯ โทร 032-692264 / หจก.กลางอ่าวฯ โทร 
 032-691858 / หจก.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  25654 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

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

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกรซอมบํารุงเครื่องกล  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. ชางอุตสาหกรรม (ยกเวนชางกอสราง)

• พนักงานขับเครน  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช. - ปวส. ทุกสาขา

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• เจาหนาที่ไฟฟา (หัวหนางาน)  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวส. ข้ึนไป สาขาไฟฟาเคร่ืองกล (มีประสบการณงานไฟฟา งานเคร่ืองกลเบ้ืองตน)

• ชางนํ้ามัน/สรั่งชางกล  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒ ิม.6 - ปวส. มเีอกสารการอบรม STCW การอบรมความปลอดภัยในกรณฉีกุเฉนิ
 ตามที่กรมเจาทากําหนด

• ตนเรือ-กัปตันเรือ  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช. - ปวส.สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน (มีประสบการณเปนตนเรือ หรือ
 กัปตันเรือ TUG ไมนอยกวา 2 ป หรือมีประสบการณในการทํางานบนเรือ TUG
 ไมนอยกวา 3 ป) มีเอกสารคนประจําเรือตามที่กรมเจาทากําหนด

• กลาสี, สรั่งปากเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช. - ปวส. มีประสบการณใชอุปกรณ เคร่ืองมือ เชน สวาน หินเจียร มีความรู
 พื้นฐานเรื่องสี ผานการอบรมตามขอบังคับของกรมเจาทา

• พนักงานตรวจสอบสินคา  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒ ิปวส. ทุกสาขา (มปีระสบการณดานงานคลังสินคา ตูคอนเทนเนอร งานทาเรือ)

• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา (มีใบขับขี่ และมีประสบการณขับรถยนต)

X       ปูทางเยาวชนท้องถิ่นพิชิตรั้วอุดมศึกษาป2565 กลุ่มเหล็ก
สหวิริยาจัดติวเข้ม500เด็กบางสะพาน     กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนายผดุงศักดิ์ 
ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอิน  
ดัสตรี จำากัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมความรู้
เยาวชนบางสะพาน พชิติรัว้อดุมศกึษา ประจำาป ี2565” ซึง่เปน็โครงการความรว่มมอืระหวา่งกลุม่
เหล็กสหวิริยาและโรงเรียนบางสะพานวิทยา (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำาอำาเภอบางสะพาน) ใน
การร่วมกันสร้างโอกาส พัฒนาการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นสำาหรับการสอบ
แข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความรู้ความสามารถ 
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการในการทำาข้อสอบให้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำาความรู้ไปใช้ในการฝกฝน ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพ
ของตนเองให้มีความพร้อมสำาหรับการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 14 - 16 พฤศจิกายน 2565 มีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จาก
สถานศกึษาอำาเภอบางสะพานและอำาเภอใกลเ้คยีง จำานวน 7 แหง่ ไดแ้ก ่โรงเรยีนบางสะพานวทิยา 
โรงเรยีนทับสะแกวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนธงชัยวิทยา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 
โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคม และโรงเรียนห้วยยางวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 494 คน ณ หอประชุม
โรงเรียนบางสะพานวิทยา

รวมสนุกกับ หนังสือพิมพรวมสนุกกับ หนังสือพิมพ

ขาวฅนเหล็กขาวฅนเหล็ก
กาวสูแพลตฟอรมออนไลนกาวสูแพลตฟอรมออนไลน
ลุนรับรางวัล...ลุนรับรางวัล...
เสื้อพีทีประจวบ เอฟซี ซีซั่นลาสุดเสื้อพีทีประจวบ เอฟซี ซีซั่นลาสุด

รวมสนุกกับหนังสือพิมพขาวฅนเหล็ก
กาวสูแพลตฟอรมออนไลน
กติกาง่ายๆ :  เพียงใหทุกทานถาย
ภาพตนเองคูกับหนาปกหนังสือพิมพ
ขาวฅนเหล็กฉบับที่ 218 พรอมติด
แฮชแท็กภาพ #ขาวฅนเหล็กออนไลน
โพสตลงเฟสบคุสวนตวั โดยภาพใดทีม่จีาํนวนคนกดถกูใจมากทีสุ่ด 10 อนัดบัแรก
รับรางวัลเสื้อพีทีประจวบ เอฟซี ซีซั่นลาสุด 1 ทานตอ 1 รางวัล (1 ตัว)

ทั้งนี้ สามารถติดตามผลประกาศรางวัลได้ทางเฟสบุค SSI GROUP 
Tomorrow ในวนัศุกรที ่16 ธนัวาคม 2565 นี ้มาร่วมสนกุกนัเยอะๆ นะคร้าบ


