Leading Innovative and Reliable Steel Company

ปที่ 12 ฉบับที่ 198 ประจําวันที่ 1 เมษายน 2564

นวัตกรรมเหล็กเพือ่ ความปลอดภัยชุมชน
ราวกันตกเหล็
ก
-ยางสํ
า
หรั
บ
รถมอเตอร
ไ
ชค
• SSI-WCE-Innovation Group รวม ทช.พัฒนา
• ติดตั้งตัวตนแบบหัวโคงถนนหนาอบต.แมรําพึง

ปูทางสู่ศูนยเรียนรู
ตนแบบบางสะพาน
สหวิริยาจัดอบรม
คัดแยกขยะชุมชน
เสริมคว�มรูช้ มุ ชนคัดแยกขยะ ปูท�ง
สู่ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ต้ น แบบบ�งสะพ�น
กลุ่มเหล็กสหวิริย� ร่วมกับ อบต.
แม่รำ�พึง จัดกิจกรรมฝึกอบรมก�ร
คั ด แยกขยะในครั ว เรื อ นให้ กั บ
สม�ชิกในชุมชนบ้�นทุ่งล�นคว�ย
พร้ อ มสร้ � งจิ ต สำ � นึ ก ที่ ดี ด้ � นก�ร
เอ�ใจใส่ เ รื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ � ง
ยั่งยืน และนำ�ไปสู่ชุมชนต้นแบบ
ด้�นก�รจัดก�รขยะในชุมชนต่อไป
ในอน�คต
ผู้สื่อข่�ว ”ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” ร�ยง�นว่� อ่านต่อ น.2

X บริษทั สหวิรยิ �สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) หรือเอสเอสไอ บริษทั เวสท์โคสท์

เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด และกลุม่ บริษทั อินโนเวชัน่ ภ�ยใต้คว�มร่วมมือของกรมท�งหลวง
ชนบท (ทช.) พัฒน�โครงก�รนำ�ร่องร�วกันตกตัวต้นแบบสำ�หรับรถจักรย�นยนต์
เพื่อช่วยลดคว�มสูญเสียจ�กอุบัติเหตุและอันตร�ยที่อ�จเกิดกับผู้ขับขี่ยวดย�น
ตลอดจนช่วยป้องกันรถจักรย�นยนต์ทลี่ นื่ เสียหลักบริเวณท�งโค้ง ตกไหล่ท�ง โดย
ร�วกันตกดังกล่�วออกแบบให้ใช้เหล็กที่มีคว�มแข็งแรงทนท�นร่วมกับย�งพ�ร�
ธรรมช�ติที่พัฒน�ให้มีคุณสมบัติพิเศษทำ�ให้ก�ร์ดเรลนี้มีคว�มยืดหยุ่นส�ม�รถ
ดูดซับและกระจ�ยแรงกระแทกจ�กก�รชนได้อย่�งดี ร�วกันตกตัวต้นแบบนี้มี
คว�มย�ว 32 เมตร ติดตัง้ บริเวณท�งโค้ง บนถนนเลียบช�ยห�ดแม่ร�ำ พึง หม�ยเลข
ปข.4056 หน้�องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์

นวัตกรรมเพื่อชุมชนปลอดภัย - ลด
อุบตั เิ หตุและอันตร�ยผูข้ บั ขีย่ วดย�น
บ�งสะพ�น SSI - WCE - Innovation
Group ร่วมกับกรมท�งหลวงชนบท
(ทช.) พัฒน�โครงก�รนำ�ร่องร�วกันตก
ตัวต้นแบบสำ�หรับรถจักรย�นยนต์
ติดตั้งร�วกันตกตัวต้นแบบสำ�หรับ
รถจักรย�นยนต์ คว�มย�ว 32 เมตร
ณ ถนนเลี ย บช�ยห�ดแม่ รำ � พึ ง
(ปข.4056) บริ เ วณหน้ � องค์ ก �ร
บริห�รส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอ
บ�งสะพ�น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผูบ้ ริห�รเผย เพือ่ คว�มปลอดภัยชุมชน
และหนุนใช้ผลิตภัณฑ์ภ�ยในประเทศ
ต�มนโยบ�ยของหน่วยง�นภ�ครัฐ
ผูส้ อ่ื ข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ”
ร�ยง�นว่� บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) หรือเอสเอสไอ

อ่านต่อ น.2

รุดหนาแลว 80%

สะพานเหล็กขามแม่นํ้าน่านพิษณุโลก

WCEมั่นใจเสร็จพรอมส่งมอบทางหลวงชนบทสิงหานี้
อ่านต่อ น.4

กลุม เหล็กสหวิรยิ าเติมความสุขชุมชนบางสะพาน
รวมขบวนคาราวาน“อําเภอยิม้ ..เคลือ่ นที”่ ต.ธงชัย

จัดบูธแสดงผลก�รดำ�เนินง�นสูช่ มุ ชน TCS-WCE-BSBM) ร่วมขบวนค�ร�ว�น 5/2564 โดยมี น�ยเลิศยศ แย้มพร�ย
ทีย่ ง่ั ยืน กลุม่ เหล็กสหวิรยิ � (SSI-TCRSS- กิจกรรมอำ�เภอยิม้ ...เคลือ่ นที่ ครัง้ ที่ น�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น อ่านต่อ น.3

“เอสเอสไอ-ชุมชนบางสะพานอาสา” ปฏิบตั กิ ารซ่อมแซมฌาปนสถาน36วัด รักษชมุ ชน-รักษโลก-รักษประเพณี อ่านต่อ น.3

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
นวัตกรรมเหล็ก

ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2564
ต่อจากหน้า 1

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด และกลุ่มบริษัท
อินโนเวชัน่ ภายใต้ความร่วมมือของกรมทางหลวงชนบท
(ทช.) พัฒนาโครงการนำ�ร่องราวกันตกตัวต้นแบบสำ�หรับ
รถจั ก รยานยนต์ เพื่ อ
ช่วยลดความสูญเสียจาก
อุ บั ติ เ หตุ แ ละอั น ตรายที่
อาจเกิดกับผูข้ บั ขีย่ วดยาน
ตลอดจนช่วยป้อ งกันรถ
จั ก รยานยนต์ ที่ ลื่ น เสี ย
หลักบริเวณทางโค้ง ตก
ไหล่ ท าง โดยราวกั น ตก
ดั ง กล่ า วออกแบบให้ ใ ช้
เหล็ ก ที่ มี ค วามแข็ ง แรง
ทนทานร่วมกับยางพารา
ธรรมชาติ ที่ พั ฒ นาให้ มี
คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษทำ � ให้
การ์ดเรล (Guardrail) นี้มี
ความยื ด หยุ่ น สามารถ
ดู ด ซั บ และกระจายแรง
กระแทกจากการชนได้
อย่างดี
		 การ์ดเรล (Guardrail)
คือ ราวกันตก เป็นอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นสำ�หรับ
ทางสั ญ จรบนถนนบริ เ วณทางโค้ ง หรื อ ถนนที่ เ กิ ด
อุบัติเหตุบ่อย ซึ่งจะติดตั้งเป็นการชั่วคราว และยึดติด
กับโครงสร้างที่มีความแข็งแรงตามมาตรฐาน ภายใต้
การออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมดูแลโดยวิศวกร
		 ราวกันตกต้นแบบสำ�หรับรถจักรยานยนต์ กรม

คัดแยกขยะ

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TRCSSTCS-WCE-BSBM) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่
รำ�พึง และชุมชนบ้านทุ่งลานควาย หมู่ที่ 7 ตำ�บลแม่รำ�พึง
จัดกิจกรรมฝึกอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ให้กับ
สมาชิกในชุมชนบ้านทุ่งลานควาย จำ�นวน 40 คน ภายใต้
โครงการ “ศู น ย์ เ รี ย นรู้ แ ละการจั ด การขยะต้ น แบบใน
ชุมชน” ที่จะขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่บางสะพาน
โดยกลุ่มเหล็กสหวิริยา มุ่งมั่น หนุนเสริมให้ชุมชนที่อยู่
รอบโรงงานได้มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และสร้าง
จิตสำ�นึกที่ดีด้านการดูแลและเอาใจใส่เรื่องสิ่งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน และนำ�ไปสู่
ชุมชนต้นแบบด้านการ
จั ด การขยะในชุ ม ชน
ต่อไปในอนาคต
		 สำ�หรับกิจกรรม
การฝึกอบรมในครั้งนี้
ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการ
คั ด แยกขยะรี ไ ซเคิ ล
ขยะทั่ ว ไป และขยะ
อันตราย รวมถึงวิธกี าร
กำ�จัดขยะอินทรีย์ด้วย
ถังกรีนโคน และวิธีการทำ�ธนาคารนํ้าใต้ดิน จากนายพินิจ
ศรีจันทร์ วิทยากรการจัดการขยะมูลฝอย กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์
สิงคิวิบูลย์ กำ�นันตำ�บลแม่รำ�พึง เป็นประธานในพิธี และ
นายพีระ ร่วมพุ่ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
แม่รำ�พึง กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือดำ�เนินโครงการ
“ศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะต้นแบบ” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคนจะได้รับมอบถังกรีนโคนจากโครงการฯ
นำ�ไปปฏิบัติจริงในครัวเรือนของตนเองอีกด้วย
		 นายสุ ร ศั ก ดิ์ สิ ง คิ วิ บู ล ย์ กำ � นั น ตำ � บลแม่ รำ � พึ ง
ประธานพิธีเปิดกล่าวว่า “ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหา

ทางหลวงชนบท (ทช.) ได้อำ�นวยความสะดวกในการ
ติดตั้งราวกันตกตัวต้นแบบสำ�หรับรถจักรยานยนต์ มี
ความยาว 32 เมตร ณ ถนนเลียบชายหาดแม่รำ�พึง (ปข.
4056) บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง
อำ � เภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ซึ่ ง การ
ออกแบบโครงสร้างเหล็ก
ราวกันตกต้นแบบสำ�หรับ
รถจักรยานยนต์นั้น ได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาคเอกชน ประกอบด้วย
บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นผูผ้ ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิ ด ม้ ว นในพื้ น ที่ อำ � เภอ
บางสะพาน กลุ่มบริษัท
อินโนเวชั่น ผู้ดำ�เนินธุรกิจ
ในการดูแลและจัดจำ�หน่าย
สิ น ค้ า ประเภทยาง และ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด เป็นบริษัท
ในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ที่มี
ความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมการออกแบบ จัดสร้าง
งาน และงานซ่ อ มบำ � รุ ง
รวมทั้งให้บริการงานประกอบโครงสร้างเหล็กอีกด้วย
		 นายณั ฐ พล สุ ท ธิ ธ รรม หั ว หน้ า งานด้ า นการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละการตลาดงานก่ อ สร้ า งด้ ว ย
โครงสร้างเหล็ก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ “SSI” ให้สัมภาษณ์ว่า “จุดเริ่มต้นของ
แนวคิดการทำ�การ์ดเรลต้นแบบสำ�หรับรถจักรยานยนต์
ที่สำ�คัญระดับประเทศ ทุกคนควรตระหนักและร่วมมือกัน
ในการหาแนวทางกำ�จัดขยะแบบถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเริ่มต้นจากการจัดการขยะ
ในครัวเรือนก่อน และมุ่งสู่การสร้างประโยชน์และความ
ร่วมมือด้านการรักษาสิง่ แวดล้อมผ่านกิจกรรมและโครงการ
ที่จะส่งผลให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีร่วมกัน”
		 “เพื่อพัฒนาชุมชนบางสะพานอย่างเป็นระบบ ผม
พร้ อ มร่ ว มมื อ และมี ค วามยิ น ดี ใ นการดำ � เนิ น กิ จ กรรม
พัฒนาเสมอครับ” ประธานกล่าว
		 เช่นเดียวกับ นายพีระ ร่วมพุ่ม รองนายกองค์การ
บริการส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง บอกว่า “มีความยินดีและ
ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ชุมชนบางสะพานใน
การสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น กิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มใน
ชุมชน อาทิ การจัดการ
ขยะชุมชนบ้านทุ่งลาน
ควาย และพัฒนาให้เป็น
ชุมชนต้นแบบในอำ�เภอ
บางสะพานต่อไป”
ด้าน นายพินิจ
ศรี จั น ทร์ วิ ท ยากร
การจัดการขยะมูลฝอย
กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อม ให้สมั ภาษณ์
กับผูส้ อ่ื ข่าวว่า “กิจกรรม
นี้ชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชน ซึ่งการ
เริ่มต้นที่ดีของการคัดแยกขยะนั้นต้องเกิดขึ้นจากตัวของ
บุคคลก่อนนำ�ไปปรับใช้ในครัวเรือนและปฏิบัติจนเป็น
นิสัย รวมถึงนำ�มาประยุกต์ใช้ร่วมกับชุมชน เพื่อช่วยลด
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและเกิดการมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืนในชุมชนครับ”
		 นางชูชพ
ี สังข์แดง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมให้สัมภาษณ์
ว่ า “วั น นี้ ไ ด้ ค วามรู้ ใ นการคั ด แยกขยะหลายประเภท
พร้อมเรียนรู้วิธีการกำ�จัดขยะอินทรีย์ด้วยถังกรีนโคน โดย
จะนำ�ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในเกิดประโยชน์ทงั้ ในครัวเรือน
และชุมชนค่ะ”

คื อ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น โครงการนำ � ร่ อ งที่
สนั บ สนุ น ความปลอดภั ย ให้ กั บ
อ.บางสะพาน ด้วยความร่วมมือ
ระหว่าง SSI WCE และ Innovation
Group นอกจากนี้ยังสนับสนุนใช้
ผลิตภัณฑ์ในประเทศตามนโนบาย
ของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ เหล็ก
และยางพารา ด้ ว ยการใช้ เ หล็ ก
ที่มีประสิทธิภาพมีเรื่องของความ
แข็งแรง และยางพาราซึ่งทำ�หน้าที่
เป็นตัวดูดซับแรงกระแทก อีกทัง้ ช่วย
ป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ
บนท้องถนนในกลุม่ รถจักรยานยนต์

ในพื้นที่บางสะพานด้วยครับ”
		 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
ที่ผ่านมา SSI WCE และ Innovation
Group ได้ ส่ ง มอบราวกั น ตกตั ว
ต้นแบบสำ�หรับรถจักรยานยนต์ ให้
กรมทางหลวงชนบท โดยมี นางสาว
วนิดา จีระกุล นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง และนายพีระ
ร่วมพุ่ม รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง ผู้บริหารเอสเอสไอ และ อินโนเวชั่นกรุ๊ป ร่วม
ส่งมอบให้กับหมวดบำ�รุงทางหลวง
ชนบททับสะแก ณ สถานที่ติดตั้ง

X ส่งเสริมโครงการรัฐใช้สินค้าในประเทศ ส.อ.ท.

รับรอง MiT เหล็กแผ่นรีดเย็น TCRSS

สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) รั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์
เหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ
TCRSS เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ ตามโครงการรับรองสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศไทย Made in Thailand หรือ MiT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
หรือสนับสนุนการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุทผี่ ลิตในประเทศตามนโยบายภาครัฐ
ทั้ ง นี้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น ที่ ผ่ า นการรั บ รอง 4 กลุ่ ม ตามพิ กั ด
ศุลกากร ประกอบด้วย 1) กลุ่มที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป 2)
กลุ่มที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 3) กลุ่มที่มี
ความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร และ 4) กลุ่มที่
มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
ทัง้ นี้ ตามประกาศกฎกระทรวง กำ�หนดพัสดุและวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง
พัสดุทรี่ ฐั ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
ที่กำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 สำ�หรับงานก่อสร้าง กำ�หนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ
ก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้
ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

X TCRSS มอบปฏิทินเก่าให้มูลนิธิฯ เพื่อทำ�สื่อ

การสอนแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น

บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ “TCRSS” บริษทั ใน
กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางสาว นวรัตน์ นะอ่อน ผู้จัดการส่วนเลขานุการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม และพนักงาน ร่วมทำ�ความดีในโครงการ
“ปฏิทินเก่า...เราขอ” ต่อเนื่องปี 2 นำ�ปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วทั้งสำ�นักงาน
กรุงเทพฯ และบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำ�นวน 500 เล่ม พร้อมเงิน
ทุนสมทบจำ�นวน 3,000 บาท มอบให้แก่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ เพือ่ นำ�ไปทำ�บัตรคำ� และสือ่ การสอนอักษรเบรลล์
สำ�หรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้ใช้ในการเรียนของโรงเรียนสอนคน
ตาบอดกรุงเทพฯ สำ�หรับโครงการดังกล่าวเริ่มดำ�เนินกิจกรรมเมื่อปี 2563
มีจำ�นวนปฏิทินเก่าที่นำ�ไปบริจาคสะสมจำ�นวน 1,000 เล่ม เพื่อช่วยเหลือ
ผู้บกพร่องทางการมองเห็นให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ดีในโรงเรียน เกิด
ประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคมต่อไป

ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน 2564

นายทนงศักดิ์ แข่งขัน ประธานคณะอนุทํางานโครงการเอสเอสไอ
อาสา กลาววา “กิจกรรมจิตอาสา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ เดินหนาสรางสรรคและรวมพัฒนาชุมชน
บางสะพานอยางตอเนื่อง เพื่อมุงสรางประโยชนใหกับชุมชนบางสะพาน
และสังคมอยางยั่งยืน โดยการดําเนินงานรวมกับพนักงาน ชุมชน และ
กลุมผูมีสวนไดเสีย อาทิ ดานสรางสาธารณะประโยชนใหแกสวนรวม
ดานการทํานุบํารุงศาสนา ดานสุขภาพและกีฬา ดานพัฒนาการศึกษา
และดานความปลอดภัยชุมชน”
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา กิจกรรมจิตอาสา
เอสเอสไอ ไดดาํ เนินการมาแลวสะสม 232 ความดี ซึง่ ในป 2563 ทีผ่ า นมา
มีโครงการอาสาในอําเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ที่ดําเนินงานไป
ทั้งสิ้นจํานวน 14 โครงการ (ความดี) และชุมชนไดเขามามีบทบาทในการ

“เอสเอสไอ-ชุมชนบางสะพานอาสา”
ปฏิบัติการซ่อมแซมฌาปนสถาน 36 วัด
รักษชุมชน - รักษโลก - รักษประเพณี

13. ปรับปรุงซอมแซมวัดนาผักขวง และทําทางเดินหรอมมุงหลังคา
ระหวางศาลาถึงเมรุ
14. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดทามะนาว
15. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดหวยทรายขาว
16. ปรับปรุงซอมแซมประตูเตาเผาศพและเรือเผาศพ วัดหนองมงคล
17. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดดอนอารีย
18. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดดอนตะเคียน
19. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดสามขุม
20. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเผาศพ และเรือเผาศพ วัดชองลม
21. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเผาศพ และเรือเผาศพ วัดรักดีคีรีวัน
22. ปรับปรุงซอมแซมซอมเมรุเผาศพ และเรือเผาศพ วัดทุงกระถิน
23. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพวัดไทรคู

ดําเนินงานมากขึ้น โดยรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคการ
บริหารสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน ผูประกอบการในพื้นที่ รวมถึงพนักงาน
และประชาชนจิตอาสาพื้นที่บางสะพานและพื้นที่ใกลเคียง
จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาว สามารถสรางสาธารณประโยชนในศาสนสถานอําเภอบางสะพาน ดานการซอมแซมและบํารุง
รักษาฌาปนสถาน หรือเรียกวา “เมรุเผาศพ” หรือ “เตาเผาศพ” ซึ่งมี
สภาพชํารุดทรุดโทรมจํานวนมาก และทําใหประสิทธิภาพในการเผาลดลง
รวมถึงเกิดปญหามลพิษอีกดวย ทั้งนี้ จึงจําเปนตองมีการซอมบํารุง
รักษาอยางถูกวิธี
นายภาคินัย สนับแน่น ผูจัดการอาวุโส สวนงานเตาเผาเหล็ก
เอสเอสไอ บอกวา “ดวยกระบวนการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ตอง
เริ่มจากการนําวัตถุดิบซึ่งก็คือเหล็กแทงแบน มาเผาใหความรอน เพื่อ
ใหเหล็กพรอมที่จะรีดในขั้นตอนตอไป พื้นฐานที่เตาเผาของเราก็คือวัสดุ
ทนไฟที่สามารถทนไฟไดถึง 1600 องศา เมื่อเปรียบเทียบกับเตาเผาศพที่
ตองใชวัสดุที่ทนไฟเชนกัน แตอุณหภูมิเฉลี่ยของเตาเผาศพทั่วไปของวัด
จะอยูที่ประมาณ 600 - 800 องศา ซึ่งเตาทั้งสองมีกระบวนการที่ไมคอย
ตางกันมากนัก รวมถึงทีมพนักงานอาสาของเรามีทักษะและความ
เชีย่ วชาญ จึงปรับปรุงและซอมแซมเรือเผาศพและผนังเมรุไดเปนอยางดี”
“สวนใหญเราจะนําวัสดุของเรา ไปซอมแซมเรือเผาศพมากกวาเตา
เผาศพ ซึ่งเรือเผาศพหลักๆจะประกอบดวย 2 สวนหลัก คือฉนวนก็คือปูน
ทนไฟและสวนตัวเรือที่จะทํามาจากเหล็กหลอ เคสที่เจอสวนใหญเรือเผา
ศพจะชํารุด เราก็จะนําแผนเหล็กของเราและปูนเฉพาะที่มีคุณสมบัติทน
ไฟที่เหลือจากที่เราใชภายในโรงงานไปซอมให อีกสวนที่สําคัญคือคนที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะงานของเรา ซึ่งตองลงไปประเมินงานกอนลงมือ

เพือ่ ใหเกิดความสมบูรณ พนักงานเหลานีล้ ว นเห็นความสําคัญและยินดีทจี่ ะชวย
เหลือชุมชน และนาดีใจทีท่ กุ ครัง้ ทีเ่ ราไปทํางานชาวบานก็จะเขามาชวยเราดวย
และเพือ่ บรรเทาปญหาคาใชจา ยในการซอมบํารุงของวัด ความรวมมือ
ในการทํางานเรือ่ งนีร้ ะหวางชุมชนกับเอสเอสไอ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) พรอมพนักงานที่มีความรูความชํานาญในดานวัสดุทนไฟและ
เตาเผาเหล็กอันเกิดจากประสบการณในการดําเนินธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน
ชนิดมวนที่เราดําเนินการและตรงกับการแกไขปญหาใหชุมชน ทีมงานอาสา
จึงไดรวมซอมแซมเรือเผาศพ ตลอดจนปรับปรุงผนังของเมรุที่ชํารุดของวัด
ตางๆ ในพื้นที่อําเภอบางสะพานและพื้นที่ใกลเคียงจํานวน 36 แหง มูลคารวม
กวา 2,046,309 ลานบาท”
สําหรับโครงการจิตอาสาดานการทํานุบาํ รุงรักษาฌาปนสถานทีด่ าํ เนิน
งานไปทัง้ สิน้ จํานวน 36 แหง โดยรวมกับชุมชนในการดําเนินการ ประกอบดวย
1. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดทุงมะพราว
2. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผา วัดหินกอง
3. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดสุวรรณาราม
4. ปรับปรุงซอมแซมเตาเผาศพ วัดคลองนํ้าเค็ม
5. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเผาศพ วัดถํ้าคีรีวงค
6. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเผาศพ ที่พักสงฆบานคลองลอย
7. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดเขาดิน
8. ปรับปรุงซอมแซมเรือเข็นศพที่เมรุ วัดหนองระแวง
9. ปรับปรุงซอมแซมเมรุวัดถํ้ามารอง
10. ปรับปรุงซอมแซมเมรุ สํานักสงฆวังยาว
11. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดดงไมงาม
12. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดดอนสําราญ

24. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเรือเผาศพวัดทุงกระตายทอง
25. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเรือเผาศพวัดวังนํ้าเขียว
26. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพและทาสีศาลาสวดอภิธรรม วัดเขาตะลอม
27. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพวัดชัยภูมิ
28. ปรับปรุงซอมแซมเมรุเผาศพ วัดเขาโบสถพระอารามหลวง
29. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดไรบน
30. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดถํ้าเขานอย
31. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพและทาสีเมรุเผาศพ วัดทุงไทรทอง
32. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพและประตูเมรุเผาศพ วัดมรสวบ
33. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดไรบน
34. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพ วัดถํ้าเขานอย
35. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพและทาสีเมรุเผาศพ วัดทุงไทรทอง
36. ปรับปรุงซอมแซมเรือเผาศพและประตูเมรุเผาศพ วัดมรสวบ
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ริเริม่
โครงการเอสเอสไออาสาเมื่อป พ.ศ. 2551 ไดดําเนินกิจกรรมจิตอาสา
ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน เปดโอกาสใหผูบริหารและพนักงานในแตละ
หนวยงานมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอาสาและรวมสนับสนุนทีม
พนักงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและชํานาญเขามาเปนผูร บั ผิดชอบและดําเนิน
โครงการ ซึง่ ตลอดระยะเวลา 13 ปทผี่ า นมา เอสเอสไอไดดาํ เนินโครงการ
เอสเอสไออาสารวมแลวกวา 232 โครงการ แบงเปนการดําเนินงานอาสา
ในรูปแบบงานซอม งานสราง งานปรับปรุง และงานอาสาในรูปแบบอื่น
อาทิ การรณรงค การอนุรักษวัฒนธรรมรวมทั้งการสืบสานประเพณี
ตางๆ เปนตน
“บางสะพานสดใส เอสเอสไออาสา”

ดำ�เนินธุรกิจของกลุ่ม ในก�รบริห�รจัดก�รด้�น
สิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒน�ชุมชน โดยมี น�ย
เลิศยศ แย้มพร�ย น�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น เป็น
เป็นประธ�นเปิดโครงก�ร ณ ศ�ล�เอนกประสงค์ ประธ�นเปิดโครงก�ร “หน่วยบูรณ�ก�ร เยี่ยม
บ้�นหนองมงคล หมู่ที่ 7 ต.ธงชัย อ.บ�งสะพ�น ย�มไถ่ถ�ม เต็มใจบริก�ร กิจกรรมอำ�เภอยิ้ม...
จ.ประจวบคีรีขันธ์
เคลือ่ นที”่ ณ ศ�ล�อเนกประสงค์บ�้ นหนองมงคล
ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅน
เหล็กเอสเอสไอ” ร�ยง�น
ว่� เมื่อวันที่ 26 มีน�คม
2564 กลุม่ เหล็กสหวิรยิ �
ประกอบด้ ว ย บริ ษั ท
สหวิริย�สตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มห�ชน) หรือ SSI
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย จำ�กัด (มห�ชน) หรือ
TCRSS บริษทั เหล็กแผ่น
เคลือบไทย จำ�กัด หรือ
TCS และ บริษทั บ�งสะพ�น
บ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)
หรือ BSBM ร่วมกับอำ�เภอ
บ�งสะพ�น โดยจัดบูธ
นิทรรศก�รในโครงก�ร
“หน่ ว ยบู ร ณ�ก�ร เยี่ ย มย�มถ�มไถ่ เต็ ม ใจ หมู่ที่ 7 ตำ�บลธงชัย อำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัด
บริก�ร” ประจำ�ปี 2564 ประช�สัมพันธ์ข้อมูล ประจวบคีรีขันธ์
ข่�วส�รด้�นก�รดำ�เนินธุรกิจ ด้�นก�รพัฒน�
สำ�หรับ ”กิจกรรมอำ�เภอยิ้ม...เคลื่อนที่”
ที่ยั่งยืน ด้�นคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและ อำ � เภอบ�งสะพ�น ได้ นำ � หน่ ว ยง�นภ�ครั ฐ
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มเหล็กให้ประช�ชนในพื้นที่ รัฐวิส�หกิจและภ�คเอกชนในพื้นที่บ�งสะพ�น
เพื่อให้ชุมชนรับทร�บและมีคว�มมั่นใจในก�ร ออกบริก�รประช�ชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญห�

“อําเภอยิ้ม”

ต่อจากหน้า 1

คว�มเดือดร้อนให้กับประช�ชนเชิงรุก ให้บริก�ร
ข้ อ มู ล ข่ � วส�ร ให้ คำ � ปรึ ก ษ� รั บ เรื่ อ งและข้ อ
เสนอแนะของประช�ชนโดยร่วมกับหน่วยง�น
ต่�งๆ ในพื้นที่ให้ส�ม�รถบริก�รแก่ประช�ชนได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พ บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข สร้�ง
รอยยิ้มให้กับพี่น้องอำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์
โดยภ�ยในบูธนิทรรศก�รของกลุ่มเหล็ก
สหวิริย� ประกอบด้วย ก�รประช�สัมพันธ์ข้อมูล
ข่�วส�รด้�นก�รดำ�เนินธุรกิจ ด้�นก�รพัฒน�
ที่ยั่งยืน ด้�นคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและ
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มเหล็กให้ประช�ชนในพื้นที่

เพื่อให้ชุมชนรับทร�บและมีคว�มมั่นใจในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจของกลุม่ เหล็กสหวิรยิ �ในก�รบริห�ร
จัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อ มและร่วมพัฒน�ชุมชน
นอกจ�กนี้ ยั ง จั ด กิ จ กรรมเกมส์ อ�ทิ บิ ง โก
ก�รตอบคำ�ถ�ม เพื่อเปิดโอก�สให้ประช�ชนได้
ร่วมสนุกลุ้นรับของร�งวัลจ�กกลุ่มเหล็กสหวิริย�
สร้�งคว�มสุขและรอย
ยิ้มให้แก่ผู้เข้�เยี่ยมชม
บูธนิทรรศก�รเป็นจำ�นวน
ม�ก
นอกจ�กนี้ ยังมีบธู
จำ � หน่ � ยสิ น ค้ � OTOP
ของแต่ละชุมชน ภ�ยใน
ง�น และก�รมอบถุ ง
ยั ง ชี พ ให้ แ ก่ ผู้ ย �กไร้
ผู้ สู ง อ�ยุ และผู้ พิ ก �ร
จำ�นวน 85 ชุด หน่วยง�น
ต่�งๆ แจ้งข้อร�ชก�รให้
ประช�ชนทร�บ โดยมี
หน่วยง�นร�ชก�รภ�ค
รัฐ ภ�คเอกชนในพื้นที่
ผู้นำ�ท้องถิ่น ผู้ปกครอง
ท้องที่ และประช�ชนในพื้นที่เข้�ร่วมกิจกรรม
เป็นจำ�นวนม�ก ทั้งนี้ ก�รจัดกิจกรรมโครงก�ร
ดั ง กล่ � ว ดำ � เนิ น ก�รภ�ยใต้ ม �ตรก�รของ
กระทรวงส�ธ�รณสุ ข ในก�รป้ อ งกั น ก�รแพร่
ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� (COVID-19)
อย่�งเคร่งครัด

4 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน 2564

ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” ร�ยง�น
ว่� ต�มที่ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งจำ�กัด
หรือ WCE ธุรกิจวิศวกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริย�
ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กกรมท�งหลวงชนบท
ให้เป็นผูด้ �ำ เนินก�รก่อสร้�งสะพ�นข้�มแม่น�ำ้
น่�นขน�ดคว�มย�วสะพ�น 120 เมตร กว้�ง
รวม 19 เมตร เป็นสะพ�นเหล็กโค้ง (Steel Arch
Bridge) คว�มย�ว 80 เมตร สำ�หรับรถยนต์
ข้�ม ส่วนต่อสะพ�นเชิงล�ดทั้งสองด้�นของ
สะพ�น คว�มย�วด้�นละ 20 เมตร ท�งเท้�
และท�งจักรย�น คว�มกว้�งด้�นละ 4.55
เมตร ทั้ ง สองด้ � นตลอดคว�มย�วสะพ�น
รวมมูลค่�ง�น 79.95 ล้�นบ�ท โดยมีระยะ
เวล�ก่อสร้�งตัง้ แต่เดือนกันย�ยน 2562 จนถึง
เดือน สิงห�คม 2564 นั้น
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมก�ร
ผู้จัดก�ร บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งจำ�กัด
หรือ WCE เปิดเผยถึงคว�มคืบหน้�โครงก�ร
ดังกล่�วว่� “ภ�พรวมง�นก่อสร้�งสะพ�นข้�ม
แม่นำ้�น่�นคืบหน้�ไปแล้วร้อยละ 80 โดยง�น
หลักคือตัวโครงสร้�งสะพ�นเหล็กโค้งทีใ่ ช้วสั ดุ
เหล็กคุณภ�พจ�กบริษทั ในกลุม่ เหล็กสหวิรยิ �
เพื่อนำ�ม�ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้�ง ได้ประกอบ

รุดหนาแลว 80%

สะพานเหล็กขามแม่นํ้าน่านพิษณุโลก

WCE มั่นใจเสร็จพรอมส่งมอบทางหลวงชนบทสิงหานี้

ติดตั้งแล้วเสร็จเหลือเพียงก�รรื้อนั่งร้�นก่อสร้�ง
สะพ�นออกเท่�นั้น ส่วนง�นอื่นๆ ที่เหลือคือ ง�น
พื้นสะพ�น ง�นไฟฟ้�ส่องสว่�ง ง�นจร�จร และ
ง�นปรับปรุงภูมิทัศน์ WCE เชื่อมั่นว่�จะส�ม�รถ
ส่งมอบง�นก่อสร้�งสะพ�นทั้งหมดได้ในเดือน
สิงห�คมนี้แน่นอน
ก�รก่อสร้�งสะพ�นข้�มแม่นำ้�น่�น จังหวัด
พิษณุโลกนี้ ดำ�เนินก�รผลิตทุกขัน้ ตอนจ�กโรงง�น

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน เม.ย. 64

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรปรับปรุงคุณภาพเหล็ก วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(มีประสบการณดานโปรแกรมเขียนแบบหรืออื่นๆ)
- วิศวกรสิง่ แวดลอม (ระบบบําบัดนํา้ ) วุฒปิ ริญญาตรีขนึ้ ไป สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดลอม
(มีประสบการณออกแบบระบบบําบัดนํ้า)
- วิศวกรประกันคุณภาพ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ

• พนักงาน Charging & Combustion จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม
• พนักงานดับเพลิง (Fireman) จํานวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา

วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางไฟฟา เครือ่ งกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)
วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (3 อัตรา)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (TCRSS)

• พนักงานขับเครน / โฟลคลิฟท จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 - ปวช. ทุกสาขา
• พนักงานปฏิบัติการฝายผลิต จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวช. - ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรมทุกสาขา

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• วิศวกรซอมบํารุง จํานวน 1 อัตรา

สะพ�นข้�มแม่นำ้�น่�น ถือเป็นสะพ�น
แลนด์ม�ร์ควัฒนธรรมแห่งใหม่ เพื่อส่งเสริม
ก�รท่องเทีย่ วจังหวัดพิษณุให้คกึ คัก เพร�ะเป็น
จุดเชือ่ มต่อแหล่งทีต่ งั้ ของศ�สนสถ�นทีส่ �ำ คัญ
สองฝัง แม่น�ำ้ ของจังหวัดหล�ยแห่ง คือ วัดพระ
ศรีรตั นมห�ธ�ตุวรมห�วิห�ร วัดน�งพญ� และ
วัดร�ชบูรณะ พร้อมกับช่วยลดคว�มหน�แน่น
ด้�นจร�จร

WCE บ�งสะพ�นทั้งหมด ได้แก่ ก�รทำ�แบบ ว�ด
แบบ ตัดชิ้นส่วน ก�รผลิตและทดลองประกอบ
(Pre Assembly) โครงสร้�งเสมือนจริง ยกเว้นก�ร
ชุบกัลว�ไนซ์เท่�นั้น ต้องนำ�ส่งชิ้นส่วนไปชุบที่
โรงง�นจังหวัดชลบุรี แล้วจึงขนส่งโครงสร้�งชิ้น
ส่วนทั้งหมดไปติดตั้งที่ไซด์ง�น จังหวัดพิษณุโลก
โดยในกระบวนก�รผลิ ต จะมี ก �รตรวจสอบ
คุณภ�พต�มม�ตรฐ�นทุกขั้นตอนครับ”

หมายเหตุ : กรมทางหลวงชนบท
ออกแบบสะพานขามแม่นํ้าน่านแห่งนี้
โดยยึดหลักการลดความหนาแน่นดาน
การจราจร ความสะดวกสบายในการ
สั ญ จรทั้ ง ทางนํ้ า และทางบก ความ
สอดคลองกับจิตรกรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น ดวยวิธีการออกแบบ
ไม่ ใ ห มี เ สาตอม่ อ สะพานในแม่ นํ้ า
เนื่ อ งจากบริ เ วณดั ง กล่ า วถู ก ใช เ ป น
สถานที่จัดงานประเพณีการแข่งเรือยาว
ทีเ่ ปนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึง่
ของจังหวัดพิษณุโลกทีด่ าํ เนินการกันมา
ต่อเนือ่ งยาวนาน นอกจากนีก้ ารใชรปู แบบ
ทางจิตรกรรมของทองถิน่ มาประยุกต์กบั
ส่วนประกอบต่างของสะพาน

• ชางเทคนิค 5 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒิปวส. สาขาเครื่องกล อุตสาหการ และชางยนต (มีความรูและประสบการณ
ดานชางยนต ระบบชวงลาง)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (TCS)

• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) ระบบไอที วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร (1อัตรา)
- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกผลิต วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี /
อุตสาหการ / การผลิต (1อัตรา)
- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมไฟฟา (1อัตรา)
- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) วิเคราะหคณ
ุ ภาพ วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
เคมี / วิทยาศาสตร (1อัตรา)

• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา เครือ่ งกล ยานยนต อุตสาหการ งานเชือ่ ม อิเล็กทรอนิกส

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)

• ตนเรือ / กัปตันเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปวช. - ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ
(มีเอกสารคนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับ)

• กลาสี / สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผาน
การอบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• หัวหนางานจัดซื้อ จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานบางสะพาน)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือบริหารธุรกิจ (มีประสบการณ
จัดซื้อเชิงเทคนิค 4 ป ขึ้นไป จัดซื้อตางประเทศ และจัดซื้อทั่วไป 5 ป)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ มีประสบการณ
1- 3 ป ในสายงานซอมบํารุงเครื่องจักร

• พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
ประสบการณอยางนอย 10 ป (มีใบประกอบวิชาชีพในสายงานซอมบํารุงเครื่องจักร)

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)

• Site manager จํานวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่โรงงานราชบุรี)

• Project sales executive 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรศิลปะการสื่อสาร หรือสาขา
ที่เกี่ยวของ ประสบการณอยางนอย 1- 3 ป

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหน่งผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผ่านเกณฑ์ทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผ่านการคัดเลือก ไดแก่ การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา และมีใบขับขี่

• วิศวกรซอมบํารุง จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
• พนักงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ทแี่ ต่ละบริษทั กําหนด
4. พนักงานจางเหมา ติดต่อ หจก.เกษมพลฯ โทร 032-692270 / หจก.ฉัตรทองฯ โทร 032-548072 /
หจก.ธนพล ทีพี 2000 โทร 032-548440 / หจก.แม่รําพึงฯ โทร 032-692264 / หจก.กลางอ่าวฯ โทร
032-691858 / หจก.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

ที่ปรึกษา : น�ยวิน วิริยประไพกิจ , น�ยน�ว� จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : น�ยผดุงศักดิ์ ปร�ณอุดมรัตน์ , น�งส�วจันทน� วงษ์ว�นิช , น�ยมนินทร์ อินทร์พรหม ,
น�ยณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวัฒน์ , น�งส�วดิสย�กุล แซ่อึ้ง , น�งพรชื่น ทัดแก้ว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำ�หนังสือพิมพ์ ข่�วคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ �สตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทคว�มและภ�พทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่�วคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ �
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ห้�มมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำ�ซำ�้ โดยไม่ได้รบั อนุญ�ต และบทคว�มใดๆ ทีเ่ ป็นก�รแสดงคว�มคิดเห็น วิจ�รณ์ หรือวิเคร�ะห์ เป็นเพียงคว�มเห็นของนักเขียน ท�งคณะผูจ้ ดั ทำ�ขอสงวนสิทธิใ์ นก�รรับผิดชอบ

