‘อาชีวอนามัย-ปลอดภัย’ระดับโลก
ทาเรือประจวบไดรับISO45001
ตอกยํา้ ความเปนผูน าํ ทาเทียบเรือ
พาณิชยสูมาตรฐานระดับสากล
‘PPC’ ไดการรับรองระบบ ISO
45001:2018 การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จากหนวยงาน
LRQA ที่ ไ ด ผ า นการรั บ รองจาก
องคกรสากลรับจดทะเบียนหนวย
งานมาตรฐานของประเทศทัว่ โลก
ผูบ ริหารเผยพรอมรักษามาตรฐาน
อย า งต อ เนื่ อ ง และพั ฒ นาให ดี
ที่สุด ตามวิสัยทัศน “เปนทาเรือ
มาตรฐานสากล ที่ตอบโจทยและ
สนองความตองการของลูกคา”

ทรงพระเจริญ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

นายพิทูล กองเลข หัวหนา
แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด หรือ
‘PPC’ กล า วกั บ ผู สื่ อ ข า ว “ข า ว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “ทาเรือ
ประจวบเล็งเห็นความสําคัญดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อยางจริงจังตอเนือ่ งตามมาตรฐาน
สากล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวติ ของคนในประเทศ
มาโดยตลอด โดยมุงปฏิบัติตาม
แนวทางที่วาดวย อานตอ น.3

ปที่ 10 ฉบับที่ 177 ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ยํ้าลดใชพลังงาน
หนุนสุขภาพชุมชน
สหวิริยาจัดปน
รักษปน ยิม้ ครัง้ ที1่

ลดการใชพลังงาน เสริมสราง
สุ ข ภาพที่ ดี ข องชุ ม ชน กลุ ม
เหล็กสหวิริยา จัดกิจกรรม “ปน
รั ก ษ ป น ยิ้ ม ” ครั้ ง ที่ 1/2562
ภายใต “โครงการ 2 ล อ รั ก ษ
บางสะพาน” รวมเหลานักปน
และชาวบางสะพานพรอมใจกัน
เขารวมปนจักรยาน ระยะทาง
ไป-กลั บ ทั้ ง สิ้ น 17 กิ โ ลเมตร
บําเพ็ญสาธารณประโยชนรวม
กับผูนําชุมชนและชาวบานใน
พื้นที่ปลอยพันธุสัตวนํ้าจํานวน
3 หมื่นตัว ลงสูอางเก็บนํ้าหวยมะคา ผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น
จํานวน 84 คน
กลุ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย าได จั ด
กิจกรรม “ปนรักษ ปนยิ้ม” ครั้ง
ที่ 1/2562 ภายใต “โครงการ 2 ลอ
รักษบางสะพาน” เพื่อสงเสริม
สุขภาพทีด่ ขี องชุมชน และสงเสริม
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น โดยการ
ออกกําลังการปน จักรยานระยะทาง
ไป-กลับ 17 กิโลเมตร และทํา
สาธารณประโยชนใหกับชุมชน
ในพื้นที่บางสะพาน ซึ่งในครั้งนี้
ได ร ว มกั น ปล อ ยพั น ธุ สั ต ว นํ้ า
จํานวน 3 หมื่นตัว อานตอ น.4

SSI p.1.indd 1

SSI ใสใจโลก
เก็บขยะทะเล
1.7ตันวันสวล.

ลดปริมาณขยะ รักษสง่ิ แวดลอม
เอสเอสไอ ผนึ ก กํ า ลั ง อบต.
แมรําพึง หนวยงานทางภาครัฐ
โรงเรียน ผูประกอบการรานคา
และประชาชนจิตอาสา ดําเนิน
กิ จ กรรม “เอสเอสไอ...รั ก ษ
ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up)
ตอเนื่องเปนปที่ 11 เนื่องในวัน
สิ่งแวดลอมโลก 973 คนใสใจ
สิ่งแวดลอม เผยปนี้เก็บขยะได
1.774 ตัน โรงเรียนบานสวนหลวง
ร ว มคั ด แยกขยะไปสร า ง
ประโยชนตามแนวทาง Circular

Economy นายอําเภอ-ผูบริหาร
ยํ้าแนวคิดตามหลัก 3R ใชนอย
ใชซํ้า และนํากลับมาใชใหม
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” รายงานว า เมื่ อ
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2562 ทีผ่ า นมา
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
ไดจัดกิจกรรม “เอสเอสไอ...
รั ก ษ ช ายหาด” (SSI Beach
Clean-Up) ตอเนื่องเปนปที่ 11
เนื่ อ งในวั น สิ่ ง แวดล อ มโลก
ประจําป 2562 อานตอ น.2

X คณะผูบริหาร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลุมเหล็กสหวิริยา อบต.แมรําพึง พรอมหัวหนาสวนราชการ สถานศึกษา ผูประกอบการ

ผูน าํ ชุมชน และจิตอาสา และพนักงานจํานวน 1,000 คน รวมกิจกรรมเก็บขยะ ณ บริเวณชายหาดแมราํ พึงระยะทาง 3 กิโลเมตร เนือ่ งในวันสิง่ แวดลอมโลก พรอมกันนีไ้ ดรณรงค
ใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีการคัดแยกขยะจากตนทาง เพื่อนํามารวมและคัดกรองตามจุดคัดแยกที่กําหนดไวจํานวน 4 จุด ตลอดแนวชายหาด โดยในปนี้ สามารถรวบรวมขยะ
ได 1,774 กิโลกรัม และมีกรรมการธนาคารขยะจากโรงเรียนบานสวนหลวง รวมเปนจิตอาสาคัดแยกขยะ เพื่อนําขยะที่นําไปใชประโยชนไดไปสรางมูลคาและทําประโยชน
ตอไป กิจกรรมดังกลาวไดรับเกียรติจากนายเลิศยศ แยมพราย นายอําเภอบางสะพาน เปนประธานเปดกิจกรรม

TCR-SSI เสริมพนักงานสุขภาพดี จัดกิจกรรมเดิน-วิง่ รอบโรงงาน
สงเสริมพนักงานสุขภาพดี “TCR-SSI”
จัดกิจกรรมการออกกําลังกายผานรูปแบบ
การเดิน-วิง่ บริเวณรอบโรงงาน ชวงเลิก
งาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุด
และสรางความรักความผูกพันระหวาง

ครอบครัวและองคกรที่ดี
ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา บริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย
จํากัด (มหาชน) หรือ ‘TCRSS’ จัดกิจกรรม
ใสใจสุขภาพพนักงาน อานตอ น.3
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
SSI ใส่ใจโลก

ต่อจากหน้า 1

โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง
โดยมีโรงเรียน หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ
ร้านค้า โรงแรม รีสอร์ทบริเวณชายหาดแม่รำ�พึง
และจิตอาสาชาวบางสะพาน ร่วมมือร่วมใจกัน
ดำ�เนินกิจกรรม ทำ�ความสะอาด เก็บขยะและ
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ต ลอดแนวชายหาดแม่ รำ � พึ ง
เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อสร้างทัศนคติใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้ คุ ณ ค่ า พร้ อ มช่ ว ยลดปริม าณขยะและรัก ษา
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ได้ในอนาคต
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำ�นวน 973 คน
		 นอกจากนี้ ภายในงานมีกจิ กรรมการคัดแยก
ขยะโดยนักเรียนบ้านสวนหลวง ซึ่งมีจุดคัดแยก
ขยะ จำ�นวน 4 จุดตลอดแนวชายหาดแม่รำ�พึง
สามารถคัดแยกขยะได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ
ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว เก็บได้ 130 กิโลกรัม
ขวดพลาสติ ก เก็ บ ได้ 12 กิ โ ลกรั ม เพื่ อ นำ � ไป
จำ�หน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนธนาคารขยะของ
โรงเรียน ส่วนขยะทั่วไป เช่น เศษไม้ ถุงปุ๋ย ถุง
พลาสติ ก ขยะส่ ว นนี้
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตำ � บลแม่ รำ � พึ ง จะนำ �
ไปกำ�จัดด้วยวิธีการที่
เหมาะสมต่อไป ซึ่งมี
ปริ ม าณขยะที่ เ ก็ บ ได้
จำ�นวน 1,632 กิโลกรัม
รวมแล้ ว ปริ ม าณขยะ
ในปี นี้ ที่ ส ามารถเก็ บ
ได้ 1,774 กิโลกรัม
		 นายเลิ ศ ยศ แย้ ม พราย นายอำ � เภอ
บางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กล่าว
ว่า “ปัญหาสิง่ แวดล้อม ถือเป็น“ปัญหาสากล” ซึง่
ในปัจจุบันทั่วโลกมีขยะที่ถูกทิ้งลงในทะเลเป็น
ปริมาณมาก เนื่องจากทะเลเป็นผืนนํ้าที่กว้าง
ใหญ่และไร้ขอบเขต แต่หากขยะเหล่านัน้ ไม่มกี าร
จัดการที่ถูกต้องย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ทางทะเลอย่างมากแน่นอน
		 วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี องค์การสหประชาติได้ประกาศให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนใน
เขตพื้นที่อำ�เภอบางสะพานได้ร่วมมือกัน อาทิ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ กำ � นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โรงเรียน ครูอาจารย์ นักเรียน
ประชาชน ตลอดจนจิตอาสาชาวบางสะพาน โดย
เฉพาะหน่วยงานภาคเอกชนกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าที่
เป็นแม่งานหลักในการประสานหน่วยงานต่างๆ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ซึ่ ง กิ จกรรมปีนี้จัด ขึ้น ภายใต้
กิจกรรม SSI Beach Clean up เป็นครั้งที่ 11 ภายใต้
แนวคิดที่ว่า หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นแนวคิด

ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
เรือ่ งการบริหารจัดการขยะ โดยใช้หลัก 3R (Reduce
Reuse และ Recycle) หรือใช้น้อย ใช้ซํ้า และนำ�
กลับมาใช้ใหม่”
		 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสาร
กลุม่ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ ให้สมั ภาษณ์วา่ “บริษทั ได้เล็งเห็น
ว่าปัญหามลพิษทางทะเลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การดำ�เนินชีวิตของมนุษย์ ทำ�ให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้ง บนบก หรือในนํ้า รวมถึงชายฝั่ง
ทะเล เสื่อมโทรมลงของระบบนิเวศ รวมถึงห่วงโซ่
อาหารอันมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายนของ
ทุกปี จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ เอสเอสไอ และ

		 “สำ�หรับกิจกรรมในวันนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแต่
เป็นจุดทีด่ ที จี่ ะส่งเสริมให้ทกุ คนได้เรียนรูว้ า่ เราจะ
อยู่กับโลกใบนี้ เราต้องร่วมดูแลรักษากันอย่างไร
เรือ่ งขยะจึงถือเป็นเรือ่ งสำ�คัญ โลกของเราจำ�เป็น
ต้ อ งทำ � เรื่ อ งขยะให้ ชั ด เจนมากขึ้ น สิ น ค้ า หรื อ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตออกมาแล้วใช้หมดไป มัน
เปล่าประโยชน์ แต่ถ้าสินค้านั้นสามารถนำ�กลับ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อได้อีกครั้งหรืออีกหลาย
ครั้ง มันแสดงให้เห็นได้ว่าเราได้ใช้ทรัพยากรของ
โลกลดน้อยลงจริงๆ และทรัพยากรเหล่านั้นยัง
เป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังต่อไปได้ครับ” นาย
ผดุงศักดิ์ กล่าว
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
เพิ่มเติมว่า “จากการเก็บขยะในปีนี้ขยะที่เก็บได้

ทุกฝ่ายได้ออกมาช่วยกันรณรงค์และกระตุ้นใน
เรือ่ งนี้ โดยร่วมกันทำ�กิจกรรมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
เอสเอสไอซึ่ ง เป็ น องค์ ก รภาคเอกชนในพื้ น ที่
บางสะพาน จึ ง จั ด กิ จ กรรม “เอสเอสไอรั ก ษ์
ชายหาด” ขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 11 เพือ่ สิง่ แวดล้อม
ที่ดีของท้องถิ่นบางสะพานเรา
		 ในปีนี้ ต้องขอบคุณ อบต.แม่ร�ำ พึง บริษทั ใน
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ
ผูน้ �ำ ชุมชน ประชาชน และน้องนักเรียนทีใ่ ห้ความ
ร่วมมือทำ�กิจกรรมเก็บขยะร่วมกับเอสเอสไอ เป็น
ระยะทาง 3 กิโลเมตร จำ�นวนขยะที่เก็บได้เกือบ 2
ตัน และปีนมี้ คี วามพิเศษ คือ นักเรียนจากโรงเรียน
บ้านสวนหลวง มาช่วยคัดแยกประเภทขยะ และ
นำ�ขยะทีส่ ามารถรีไซเคิลได้เข้าสูโ่ ครงการธนาคาร
ขยะของโรงเรียน หรือนำ�ไปขายเพื่อสร้างรายได้
ให้กับโรงเรียน”

รวมกันได้ทัง้ สิน้ 1,774 กิโลกรัม โดยในปีทผี่ า่ นมา
เก็บขยะได้ 2,290 กิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณขยะที่เก็บ
ได้ลดลงกว่าในปีทผี่ า่ นมา 516 กิโลกรัม ซึง่ เป็นสิง่
ทีด่ ที แี่ สดงให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
ดำ�เนินไปอย่างถูกทาง”
		 นายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์ ให้สัมภาษณ์ว่า
“วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด(มหาชน) คณะผู้บริหาร พนักงาน
บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา องค์การบริหารส่วน
ตำ � บลแม่ รำ � พึ ง และประชาชนที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น ทำ �
กิจกรรมวันสิง่ แวดล้อมโลก ซึง่ จัดกิจกรรมเป็นปีที่
11 แล้ว กิจกรรมนีอ้ ยูค่ กู่ บั ชุมชนมานาน ซึง่ ชุมชน
ก็ได้รว่ มกับโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงาน
อีกหลายภาคส่วนในการทำ�จิตอาสา ทำ�ความดี
ภายใต้โครงการของในหลวงรัชกาลที1่ 0 เพือ่ ทำ�ให้
ชุมชนตัวเองน่าอยู่มากด้วย และวันนี้ขอขอบคุณ

ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันครับ”
		 นางสมทรง โต๊ะทอง ตัวแทนผูป้ ระกอบการ
ร้านค้า ให้สัมภาษณ์ว่า “วันนี้ได้ร่วมกิจกรรม
เก็บขยะชายหาดแม่รำ�พึงกับทางบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) และหน่วยงาน
ต่างๆ รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการทำ�กิจกรรม
ดีๆ แบบนี้ เพื่อความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ที่
สวยงามของชายหาดแม่รำ�พึงค่ะ”
		 นายราชันย์ ปิ่นทอง พนักงานเอสเอสไอ
ให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า “งานเก็ บ ขยะชายหาดเป็ น
กิจกรรมที่ดี ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชาดหาดบ้านเรา เพื่อเป็นการดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจเมื่อกลับมาใหม่
อีกครั้ง และขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมกันเยอะๆ เพื่อช่วยรักษาความสะอาด
ชายหาดให้อยู่คู่กับคนบางสะพานต่อไป”
		 นายยอดรักษ์ กรีอารีย์ พนักงาน บ.เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย ให้สมั ภาษณ์วา่ “กิจกรรมในวันนี้
นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยสังคมและพื้นที่ชายหาด
ตำ�บลแม่ร�ำ พึง โดยการร่วมอนุรกั ษ์ทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อมเก็บขยะบริเวณชายหาด รวมถึงการ
คัดแยกขยะ ซึ่งคิดว่ากิจกรรมวันนี้จะทำ�ให้นัก
ท่องเทีย่ วกลับมาท่องเทีย่ ว
ชายหาดแม่ร�ำ พึงของเรา
อีกหลายครั้ง”
เด็กชายณภัทร
จันทวี นักเรียนโรงเรียน
บ้ า นสวนหลวง ให้ สั ม ภาษณ์วา่ “วันนีไ้ ด้มาทำ�
กิ จ กรรมในวั น สิ่ ง แวดล้อมโลก ซึ่งภายในงาน
นอกจากช่วยกันเก็บขยะชายหาดจะได้สะอาด
แล้ ว ยั ง ได้ คั ด แยกขยะแต่ ล ะประเภท รู้ สึ ก
สนุ ก สนานมากเพราะได้ ทำ � กิ จ กรรมร่ ว มกั บ
เพื่อนๆ อยากให้เพื่อนๆ ที่ยังไม่เคยมาทำ�ลองมา
ร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป เพื่อช่วยลดมลพิษและ
ขยะในทะเลอีกด้วย”
		 เด็ ก หญิ ง ปุ ณ ยาพร แซ่ ตั้ ง นั ก เรี ย น
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ให้สัมภาษณ์ว่า “ได้
มาร่วมเก็บขยะในวันสิ่งแวดล้อมโลก รู้สึกภาค
ภูมิใจ สนุกสนาน ทำ�ให้เห็นถึงความสามัคคีและ
ได้รู้ถึงประโยชน์ในการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น และ
ในปีหน้าจะมาร่วมกิจกรรมนี้อีกครั้งค่ะ”
		 องค์การสหประชาติได้ประกาศให้วันที่ 5
มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
โดยได้กำ�หนดแนวคิดการรณรงค์ว่า “BEAT AIR
POLLUTION หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม” ภายใต้ หั ว ข้ อ
รณรงค์ “WE CAN’T STOP BREATHING. BUT
WE CAN DO SOMETHING ABOUT THE QUALITY
OF OUR AIR” (เราไม่สามารถหยุดหายใจได้ แต่
เราสามารถทำ�บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณภาพ
อากาศของเราดีขึ้นได้) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึง
พิษภัยจากหมอกควันพิษทางอากาศ

X

ยํ้าภารกิจอนุรักษ์
ทะเล‘ท่าเรือประจวบ’
รับโล่เกียรติคณ
ุ วันทะเล
โลกปี62		

X SSI Group จัดประชุมผูบ้ ริหารประจำ�ปีกลุม่ เอสเอสไอ ครัง้ ที่ 2/2562
ภายใต้แนวคิด “Productivity”		 นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ นำ�คณะ
ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้บริหารประจำ�ปีกลุ่มเอสเอสไอ ครั้งที่ 2/2562 ภายใต้แนวคิด
“Productivity” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รายงานผลการดำ�เนินงานครึง่ ปีแรก และสือ่ สารทิศทางการดำ�เนิน
ธุรกิจในครึง่ ปีหลัง พร้อมสัมมนาเปิดมุมมองการเพิม่ ผลผลิตโดยได้รบั เกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ภายใน
และภายนอกบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ มีผู้บริหารเข้าร่วม 266 คน ณ วิกหัวหิน เมื่อเร็วๆ นี้
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นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่า
ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มอบโล่ เ กี ย รติ คุ ณ ให้ กั บ บริ ษั ท
ท่าเรือประจวบ จำ�กัด ซึ่งมีนาย
ชนยุ ธ นิ ล พานิ ช ผู้ จั ด การฝ่ า ย
ปฏิ บั ติ ก ารท่ า เรื อ เป็ น ผู้ แ ทน
รับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ใน
ฐานะที่เป็นองค์กรภาคเอกชนที่
ร่วมปลูกจิตสำ�นึก และรณรงค์
ให้ ป ระชาชน เยาวชนเล็ ง เห็ น
ถึงความสำ�คัญ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในงานวันทะเลโลก ประจำ�ปี 2562 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยสำ�นักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สบทช.4)

29/6/2562 BE 19:07

ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

อาชีวอนามัย

ต่อจากหน้า 1

สุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่น โดยเฉพาะสังคมและชุมชน เพื่อให้ทุกคน
ทำ�งานในสภาพแวดล้อมที่ดี และปลอดภัยใน
ทุกๆ วัน ในขณะที่ชุมชนรอบข้างก็ปลอดภัยด้วย
เช่นกัน”
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”รายงาน
ว่า ระบบ ISO 45001 เป็นมาตรฐานระดับสากล
ใหม่ เ พื่ อ การจั ด การอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่ใช้
ปฏิบัติในการทำ�งานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550
ของบริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด รวมระยะเวลา
12 ปี จากหน่วยงานอิสระ คือ Lloyd’s Register
Quality Assurance Limited (LRQA) ที่ได้ผ่านการ
รับรองจากองค์กรสากลทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นหน่วยงาน
รับจดทะเบียนหน่วยงานมาตรฐานที่เป็นตัวแทน
ของแต่ละประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้ทำ�หน้าที่เฝ้า
ระวังการรับรองมาตรฐานเพือ่ ให้การรับรองนีท้ รง
คุณค่าเป็นที่น่าเชื่อถือ โดยมีหน่วยงานรับรอง
คุณภาพกว่า 50 แห่งให้การยอมรับ และเป็นที่น่า
ยินดีในปี 2562 เพื่อตอกยํ้าความเป็นผู้นำ� ธุรกิจ
ท่าเทียบเรือพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ น
มา บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ พีพีซีได้รับ
การรับรองระบบ ISO 45001: 2018 เป็นมาตรฐาน
ระดับสากลอีกครั้ง นำ�โดย นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ
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กิจกรรม “Fun Run - Egg E Egg Egg” ซึ่งเป็น
โครงการที่พัฒนาจาก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก Run 4 Heart และโครงการ
Be Healthy and Make Money ในปีที่ผ่านมา เพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำ�ลังกายผ่านรูปแบบ
การเดิน-วิ่ง บริเวณรอบโรงงานในช่วงเวลาหลัง
เลิกงาน และสามารถเชิญชวนครอบครัวพนักงาน
มาร่วมออกกำ�ลังกายด้วยได้ สร้างความรักความ
ผูกพันระหว่างครอบครัวและองค์กร ตลอดจน
สามารถขยายผลไปสู่การเข้าร่วมแข่งขันวิ่งใน
รายการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานภายนอกจัดขึ้นได้
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมาแล้ว 5 ครั้ง มีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 300 คน
		นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายบริหารทั่วไป กล่าวว่า “เนื่อง
จากในปี ที่ ผ่ า นมา TCRSS ได้ จั ด กิ จ กรรม
“วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก Run 4 Heart” และกิจกรรม
“Be Healthy and Make Money” เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำ�ลังกายผ่านรูปแบบการเดิน - วิ่ง ซึ่งทั้ง 2
กิจกรรมได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมี
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ปีนี้จึง
ได้พัฒนาโครงการจาก 2 โครงการดังกล่าว เป็น
กิจกรรม “Fun Run - Egg E Egg Egg” ซึ่งจัดขึ้น
ให้ กั บ พนั ก งานได้ ใ ส่ ใ จสุ ข ภาพตั ว เองเพิ่ ม ขึ้ น
รวมไปถึงครอบครัวพนักงานด้วย โดยมีรูปแบบ
การเดิน-วิ่ง บริเวณรอบโรงงานเป็นระยะทาง 2
กิโลเมตรต่อรอบ ช่วงหลังเลิกงาน ซึ่งพนักงาน
และครอบครัวจะได้รับไข่ไก่เป็นรางวัลตอบแทน
ตามความสามารถของรอบการวิ่ง อีกทั้งยังมี
รางวัลพิเศษสำ�หรับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
อีกด้วย”
		 กิจกรรม “Fun Run - Egg E Egg Egg” จัดขึ้น
เป็นประจำ�ทุกเดือน มีเส้นทางการวิ่ง ณ บริเวณ
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จำ�กัด เป็นตัวแทนรับมอบการรับรอง
ดังกล่าว จากนายวิชยั ชาญธำ�รงวิทย์
ตัวแทน LRQA ประเทศไทย ณ ห้อง
ประชุมชลธิศ (สำ�นักงานกรุงเทพฯ)
		 “ความสำ�เร็จนี้ จะไม่สามารถ
เกิดขึน้ ได้เลยหากไม่ได้รบั ความร่วมมือ
จากทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และขอ
ขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับที่เล็งเห็นความสำ�คัญของ
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
ตลอดจนสามารถทำ � ให้ ไ ด้ รั บ การ
รับรองระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
รวมระยะเวลา 12 ปี พร้ อ มรั ก ษา
มาตรฐานระดับสากลนี้ไปอย่างต่อ
เนื่อง รวมถึงการพิจารณาบริบทของ
องค์กรให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของ

โลกในปัจจุบัน ครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงและโอกาสต่างๆ ที่อาจส่งผล
ต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต”
นายพิทูล กล่าว
		 ทั้งนี้ ระบบ ISO 45001 ประกาศ
ใช้แล้วในเดือนมีนาคม 2561 เพื่อเพิ่ม

ความเป็นมาตรฐานทั่วโลก ทำ�ให้สถานที่ทำ�งานปลอดภัยและบุคลากร
ทุ ก คนมี สุ ข ภาพที่ ดี ขึ้ น และระบบอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
มาตรฐาน OHSAS 18001 ได้ถูกเพิกถอนเมื่อมีการประกาศใช้ระบบ ISO
45001: 2018 ซึ่งจะมีระยะเวลาให้ดำ�เนินการโยกย้ายสามปีนับจากวันที่
ประกาศใช้

รอบโรงงาน TCRSS บางสะพาน ระยะทาง
ประมาณ 2 กิ โ ลเมตรต่ อ รอบ ใช้ ร ะยะเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง (17.30-18.30 น.) โดยระยะทาง
1 กิโลเมตร พนักงานและครอบครัวพนักงานจะ
ได้รับรางวัลเป็นไข่ไก่ 5 ฟอง วิ่ง 2 รอบ รับไข่ไก่
10 ฟอง วิ่ง 3 รอบ รับไข่ไก่ 15 ฟอง วิ่ง 4 รอบ รับ
ไข่ไก่ 20 ฟอง วิ่ง 5 รอบ รับไข่ไก่ 25 ฟอง หรือวิ่ง
ตั้งแต่ 6 รอบขึ้นไป รับไข่ไก่ 30 ฟอง และในแต่ละ
ครัง้ จะมีการจับรางวัลพิเศษสำ�หรับพนักงานทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรมด้วย

		นายมนั ส พงษ์ บั ว ทอง พนั ก งานฝ่ า ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
“ข่าวฅนเหล็กว่า” ว่า “สำ�หรับการจัดกิจกรรมนี้
ผมรู้สึกว่าบริษัทห่วงใย และดูแลพนักงานเป็น
อย่างดี นอกจากมีโครงการดีๆ แล้ว ยังมีความ
พร้ อ มทั้ ง นํ้ า ดื่ ม ผลไม้ และมี แ รงจู ง ใจให้ กั บ
พนักงานที่สนใจการวิ่งอีกด้วย สำ�หรับกิจกรรม
FUN RUN - Egg E Egg Egg จัดมา 5 ครั้งแล้ว
ผมเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 5 ครั้งครับ นอกจาก
สุ ข ภาพแข็ ง แรงแล้ ว ยั ง รู้ สึ ก ถึ ง ความอบอุ่ น

		น า ย อำ � น า จ
ศรี ศั ก ดิ์ พนั ก งาน
ฝ่ า ย ว า ง แ ผ น ผ ลิ ต
และจั ด การขนส่ ง ให้
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “กิจกรรมนี้เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ออกกำ � ลั ง กายให้ กั บ
ตนเองอย่างมาก และยังเปิดโอกาสให้ครอบครัว
ได้มาร่วมออกกำ�ลังกายด้วย ซึง่ ส่วนตัวคิดว่าเป็น
การสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างครอบครัว
และองค์กรที่ดีอีกทาง อีกทั้งยังได้พบปะ พูดคุย
แชร์ประสบการณ์การออกกำ�ลังกายกับเพื่อน
พนักงาน โดยกิจกรรมจัดขึน้ หลังเลิกงานทำ�ให้ไม่
รบกวนเวลางาน และมีสุขภาพแข็งแรงด้วยครับ”

ของครอบครั ว และ
ขอขอบคุณTCRSS ที่
เปิดโอกาสให้พนักงาน
แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว
พ นั ก ง า น ม า ร่ ว ม
กิ จ กรรม และผมจะ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ สุ ข ภาพ
ร่างกายที่ดีครับ”
		 นอกจากนี้ เอสเอสไอ มีกิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาพในรูปแบบเดียวกัน ได้แก่ กิจกรรม “SSI Run
For Health” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและ
ครอบครัวใช้เวลาว่างหลังจากการทำ�งานหันมา
ออกกำ�ลังกายใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ลด
อัตราการเจ็บป่วย โดยนำ�เงินรายได้ค่าสมัครการ
แข่งขันจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้โรงเรียนในเขต

บางสะพาน จำ�นวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียน
บ้านท่าขาม 2. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว และ
3. โรงเรียนบ้านดอนสำ�ราญ รวมมูลค่าทั้งสิ้น
40,000 บาท
		นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต กล่าวว่า “สำ�หรับ
กิจกรรมนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้
กับพนักงานโดยการหันมาออกกำ�ลังกายด้วย
การวิ่ง แต่โครงการนี้ยังนำ�รายได้จากค่าสมัคร
การแข่งขันจัดซือ้ อุปกรณ์กฬี ามอบให้กบั โรงเรียน
ในอำ�เภอบางสะพาน ซึง่ ถือว่าเป็นโครงการทีค่ วร
สนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง และขอเชิญชวนพนักงาน
ครอบครัวพนักงาน หรือผูท้ สี่ นใจเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสุขภาพที่ดีกันมากๆ ครับ”
		นายรณชัย สร้อยสุข พนักงานเอสเอสไอ
ให้สมั ภาษณ์วา่ “ได้รบั ข่าวสารการประชาสัมพันธ์
กิ จ กรรมผ่ า นจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายใน
(E-mail) แฟนเพจเฟซบุ๊กกิจกรรม และเข้าร่วม
กิจกรรมมาโดยตลอด รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้รว่ มกิจกรรมนี้
เนือ่ งจากสุขภาพเป็นสิง่ สำ�คัญในการทำ�งาน การ
ใส่ใจดูแลให้รา่ งแข็งแรงย่อมทำ�ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีครับ”
		นายพลศิลป์ มุกดา พนักงานเอสเอสไอ
ให้สัมภาษณ์ว่า “ผมเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะวัน
หยุด เนื่องจากตนทำ�งานเป็นกะ ไม่ค่อยมีเวลา
ออกกำ�ลังกาย กิจกรรมนี้ทำ�ให้ผมได้ยืดเส้นยืด
สายของร่างกายจากการเหนือ่ ยล้าของวันทำ�งาน
ได้ดีเลยครับ”
		 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้ากิจกรรม “SSI Run For
Health” สามารถสอบถามรายละเอี ย ดของ
โครงการได้ที่ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ส่วนงาน
สวัสดิการสัมพันธ์ (ERL) เบอร์โทร. 0-3269-1403-5
ตลอดเวลาทำ�การ
29/6/2562 BE 19:19

4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ปนรักษ ปนยิ้ม

ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ตอจากหนา 1

ลงสูอ า งเก็บนํา้ หวยมะคา หมู 8 ตําบลพงศประศาสน
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ เพือ่ ชวย
เพิ่มการขยายพันธุสัตวนํ้า สามารถเปนแหลง
หากินสรางรายไดใหชมุ ชน โดยมีผเู ขารวมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 84 คน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่วาการ
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทั่วไป สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสาร
กลุม บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ กลาววา “กิจกรรมปนรักษ ปนยิ้ม
ครั้งที่ 1/2562 จัดขึ้น เพื่อรวมรณรงคลดการใช
พลังงาน ลดปญหาภาวะโลกรอน ควบคูกับการ
สงเสริมการออกกําลังกาย สรางการมีสขุ ภาพทีด่ ี
ของคนในชุมชนดวยการปน จักรยาน ซึง่ ทางกลุม
เหล็กสหวิริยาไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป ภายใต
“โครงการ 2 ลอรักษบางสะพาน” แตจะหมุนเวียน
พื้ น ที่ ก ารร ว มทํ า สาธารณประโยชน ใ นอํ า เภอ
บางสะพานกัน เชนครั้งนี้จะรวมกับชาวบานใน
ชุมชนบานทุงขี้ตาย ในการปลอยพันธุสัตวนํ้า
จํ า นวน 30,000 ตั ว ลงสู อ างเก็บ นํ้าหวยมะคา
ตําบลพงศประศาสน ซึง่ จะชวยแกปญ
 หาสัตวนาํ้
ทีล่ ดจํานวนลงได โดยเสนทางการปน มีระยะทาง
ไป-กลับทั้งสิ้น 17 กิโลเมตร
เราวางเปาหมายการทํากิจกรรมปน จักรยาน
เชนนี้ ตลอดป 2562 ไว จํานวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่ง
ครั้งนี้เปนครั้งแรก ครั้งตอไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 22
กันยายน 2562 คือ “โครงการ 2 ลอรักษบางสะพาน”
หรือที่รูจักกันดีวา “บางสะพานคารฟรีเดย” โดย
ในวันเดียวกันก็จะจัดกิจกรรม “ปนสองลอ ชวย
พอปลูกปา” เพือ่ เพิม่ ความเขียวขจี และเพิม่ อากาศ
ที่บริสุทธิ์ใหกับพื้นที่บางสะพาน สวนครั้งที่ 3 เรา
มีแผนที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน สวนจะ
เปนทีไ่ หนตองรอติดตามความเคลือ่ นไหวกันครับ

อยากขอเชิญชวนทุกๆ ทาน เขารวมกิจกรรม
กันเยอะๆ ครับ และตองขอขอบคุณผูนําชุมชน
อาสากูภัยจราจรตํารวจทางหลวงบางสะพาน
และสถานีตํารวจภูธรบางสะพาน ที่ใหความรวม
มืออยางเต็มที่ในกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงพี่นอง
ชาวบางสะพานทุกท านที่สละเวลามารวมกัน
ทําความดีและบําเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชนบาน
บางสะพานของเรา ขอขอบคุณครับ”

สงเสริมการมีจิตสาธารณะในการรวมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนเพื่อชุมชน ไดรวมกับชาวบาน
ในพื้นที่ปลอยพันธุสัตวนํ้า ถือเปนสิ่งที่จะชวยแก
ปญหาสัตวนํ้าที่ลดจํานวนลง และยังชวยเพิ่ม
แหลงทํามาหากินใหแกชาวบานในพื้นที่อีกดวย
กิจกรรมนี้สามารถคืนความอุดมสมบูรณใหกับ
อางเก็บนํ้าหวยมะคาอยางมาก และยังชวยปลูก
ฝงใหชาวบางสะพานใสใจทรัพยากรธรรมชาติ

นางถวิล เพชรขวัญ ผูเขารวมกิจกรรม
ใหสัมภาษณวา “ รูสึกดีใจ ที่กลุมเหล็กสหวิริยา
จั ด กิ จ กรรมดี ๆ ขึ้ น ทํ า ให เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ
ของสุขภาพคนในชุมชนอําเภอบางสะพาน การ
รณรงคลดการใชพลังงาน ลดภาวะโลกรอน พรอม

และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นมากขึ้น”
นางยุพิน บุญประคอง ผูเขารวมกิจกรรม
ใหสมั ภาษณวา “สวนตัวเปนคนชอบปน จักรยาน
อยูแลว พอทราบขาวการประชาสัมพันธกิจกรรม
ปน รักษ ปนยิม้ ของกลุม เหล็กสหวิรยิ า จึงตัดสินใจ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ก.ค. 62

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร จํานวน 6 อัตรา (ประจําโรงงาน)

มาเขารวมเลยอยางไมลังเล เพราะนอกจากการ
ปนจักรยานออกกําลังกายเพื่อสุขภาพรางกาย
ที่ดี ยังเปนสวนหนึ่งที่ชวยลดใชพลังงาน พรอม
ได บํ า เพ็ ญ สาธารณประโยชน ด ว ยการปล อ ย
พันธุสัตวนํ้า นับเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหชุมชน
บางสะพานของเรามีความอุดมสมบูรณ เพิ่ม
รายไดใหชาวบานในพื้นที่อีกดวย”
นายสุรพล เย็นใจ ผูเขารวมกิจกรรม ให
สัมภาษณวา “ผมรูสึกดีใจเปนอยางยิ่งที่ไดเขา
รวมกิจกรรมปนจักรยานสงเสริมการลดการใช
พลังงาน ชวยลดลดภาวะโลกรอน ซึ่งปกติผม
ปนจักรยานออกกําลังกายเปนประจํา หากชาว
บางสะพานหันมาใชจักรยานเปนพาหนะหลัก
จะทําใหอําเภอบางสะพานของเรานาอยูขึ้นมาก
เพราะจะสามารถลดปริ ม าณการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดไดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากนี้ การมารวมกิจกรรมในครั้งนี้
เป น การรวมกลุ ม ผู ใ ช จั ก รยานในอํ า เภอ
บางสะพาน รวมถึ ง อํ า เภอใกล เ คี ย งให ไ ด ม า
พบปะพูดคุยกันอยางสนุกสนาน และรวมกัน
ปลอยพันธุสัตวนํ้าลงสูอางเก็บนํ้า นับเปนอีก
หนึ่งกิจกรรมที่สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ใหบางสะพานบานของเรา อยากใหกลุมเหล็ก
สหวิริยาจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้บอยๆ และผมจะ
มาเขารวมอีกครับ”
สําหรับกิจกรรม “ปนรักษ ปนยิ้ม” ครั้งที่
1/2562 สามารถลดการปลอยคารบอนไดออกไซด
สูชั้นบรรยากาศไดประมาณ 542.64 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึง่ ปทผ่ี า นมาสามารถ
ชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสู
ชั้ น บรรยากาศได ป ระมาณ 256.50 กิ โ ลกรั ม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา มีปริมาณเพิม่ ขึน้ ถึง
286.14 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา นัน่
แสดงใหเห็นวาทุกคนมีความตระหนักถึงปญหา
ที่เกิดขึ้น และพรอมที่จะชวยแกไขอยางจริงจัง

• พนักงานขับเครน จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิม.6 ขึ้นไป

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วิศวกรเครือ่ งกล วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
วิศวกรประเมินราคา วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
วิศวกรสิง่ แวดลอม วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดลอม (มีประสบการณดา น Sale engineer)
(1 อัตรา)

วิศวกรประกันคุณภาพ (QA) วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ / อุตสาหการ (2 อัตรา)
วิศวกรซอมบํารุง / Spare part สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
วิศวกร R&D วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต / เครื่องกล / อุตสาหการ (2 อัตรา)
วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ / ชางยนต (1 อัตรา)

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 15 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย

• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา

• ผูจ ดั การฝายความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา (ไฟฟากําลัง) (1อัตรา)
วิศวกรซอมบํารุง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)

• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิม.6 - ปวช. สาขาอุตสาหกรรม (ยกเวนชางกอสราง)

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูส มัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ชางยนต อุตสาหการ

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS)
วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง (1 อัตรา)
วิศวกรควบคุมคุณภาพ วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมวัสดุ / เคมี (1 อัตรา)
วิศวกรวิเคราะหคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / เคมี (1 อัตรา)
วิศวกรการผลิต วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (BSBM)
• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา

วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง (1 อัตรา)
วิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)

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

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

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ ดั ทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พเผยแพรในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เปนลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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