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เหล็กสหวิรยิ าใสใจความปลอดภั
ยบุคลากร
นําพนักงาน2,000คนรับวัคซีนโควิด-19

“กลุม่ เหล็กสหวิรยิ �” ใส่ใจสวัสดิภ�พ
คว�มปลอดภัยพนักง�นทุกคน พร้อม
สร้�งภูมิคุ้มกันชุมชนบ�งสะพ�น
ปลอดภัย นำ�พนักง�นในกลุม่ บริษทั
(กรุงเทพฯ-บ�งสะพ�น) เข้�รับวัคซีน
โควิด-19 รวมทั้งสิ้น 2,000 คน เพิ่ม
ภูมคิ มุ้ กันร่�งก�ยและลดคว�มเสีย่ ง
ในก�รเสียชีวติ กรณีตดิ เชือ้ โรคโควิด
-19 ลดก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด
-19 พร้อมสร้�งภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับ
ชุมชนและสังคม
ผูส้ อ่ื ข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ”
ร�ยง�นว่� กลุม่ เหล็กสหวิรยิ � ประกอบ
ไปด้วย บริษทั สหวิรยิ �สตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มห�ชน) หรือ “SSI” บริษัท
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
หรือ “TCRSS”
อ่านต่อ น.2

SSI Run for Friends
ส่งเสริมสุขภาพพ่อแม่ทด่ี ี
มอบทุนบุตรเรียนดี48ทุน
“พ่อแม่ได้สุขภ�พที่ดี บุตรเรียนดีได้
ทุน” กิจกรรม “SSI Run for Friends”
วิ่งเพื่อสุขภ�พ นำ�ร�ยได้ค่�สมัคร
ร่วมกิจกรรมมอบเป็นทุนก�รศึกษ�
แก่บตุ รพนักง�น มูลค่�ห้�หมืน่ บ�ท
จำ�นวนทัง้ สิน้ 48 ทุน ส่งเสริมสุขภ�พ
ที่ดีและลดอัตร�ก�รบ�ดเจ็บของ
พนักง�นในองค์กร อีกทัง้ เป็นกำ�ลังใจ
ให้แก่บุตรพนักง�นที่มีคว�มตั้งใจ
ศึกษ�เล่�เรียนและมีผลก�รเรียนดี
ผู้บริห�รเผย ทุนก�รศึกษ�นี้จะช่วย
แบ่งเบ�ค่�ใช้จ่�ยให้กับครอบครัว
พนักง�นในสถ�นก�รณ์วกิ ฤตครัง้ นี้
ได้อีกท�ง
ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” ร�ยง�นว่ � เมื่ อ วั น ที่ 9
กรกฎ�คม 2564 บริษทั สหวิรยิ �สตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ภ�ยใต้
ก�รดำ�เนินง�นของ อ่านต่อ น.3

“ SSI -TCRSS - WCE - BSM ”
รัจัดก�รระบบบริ
บรางวัห�รแรงง�นดี
ลแรงงานดี
เ
ด
น
2564
เด่น ดีเด่นด้�นแรงง�นสัมพันธ์และ
เป็นต้นแบบสถ�นประกอบกิจก�ร
ประจำ�ปี 2564 สีบ่ ริษทั ในกลุม่ เหล็ก
สหวิริย� (SSI-TCRSS-WCE-BSM)
คว้�ร�งวัลสถ�นประกอบกิจก�ร

 “กลุม่ เหล็กสหวิรยิ �” นำ�พนักง�น 5 บริษทั ในกลุม่ (กรุงเทพฯ-บ�งสะพ�น)
เข้�รับวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 2,000 คน เพิ่มภูมิคุ้มกันร่�งก�ยและลด
คว�มเสี่ยงในก�รเสียชีวิตกรณีติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับพนักง�น พร้อม
สร้�งภูมิคุ้มกันชุมชนบ�งสะพ�นปลอดภัย

สวัสดิก�รแรงง�น โดยกรมสวัสดิก�ร
และคุม้ ครองแรงง�น เป็นผูป้ ระก�ศ
ผลก�รพิจ�รณ�ตัดสิน เพือ่ ให้เป็น
แบบอย่�งกับ
อ่านต่อ น.3

3บริษัทกลุมเหล็กTCS-TCRSS-SSI พาเหรด
ควารางวัลลดอุบตั เิ หตุการทํางานเปนศูนย
อุบตั เิ หตุจ�กก�รทำ�ง�นส�ม�รถป้องกันได้ ส�มบริษทั เกียรติคุณกิจกรรม “ก�รรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ
ในกลุ่มเหล็กสหวิริย� (TCS-TCRSS-SSI) ผ่�นเกณฑ์ จ�กก�รทำ � ง�นให้ เ ป็ น ศู น ย์ ประจำ � ปี 2564” จ�ก
ก�รพิจ�รณ� สสปท.ประก�ศมอบร�งวัลประก�ศ สถ�บัน
อ่านต่อ น.2

อ่านต่อ น.4

2 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ
สหวิริยาใส่ใจ

ต่อจากหน้า 1

บริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด หรือ “WCE”
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด หรือ “TCS”
และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ “PPC”
เล็งเห็นความปลอดภัยของสุขภาพพนักงานเป็น
สำ � คั ญ พร้ อ มสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น หมู่ ใ ห้ กั บ สั ง คม
นำ�พนักงานโรงงานบางสะพาน และสำ�นักงาน
กรุงเทพฯ จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 2,000 คน เข้ารับการ
ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายและ
ลดความเสี่ ย งในการเสี ย ชี วิ ต กรณี ติ ด เชื้ อ โรค
โควิด-19 ให้กับพนักงาน
		 ปัจจุบัน (ณ วันที่ 23 กรกฎาคม
2564) มีพนักงานของ 5 บริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิริยา (โรงงานบางสะพาน)
รั บ วั ค ซี น ไปแล้ ว จำ � นวน 1,923 คน
ประกอบด้วย “SSI” จำ�นวน 996 คน
“TCRSS” จำ�นวน 554 คน “WCE”
จำ�นวน 301 คน “PPC” จำ�นวน 54 คน
“TCS-BSBM” จำ�นวน 18 คน โดยรับ
การฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ณ
โรงพยาบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
		 ส่ ว นสำ � นั ก งานกรุ ง เทพฯ เมื่ อ
วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2564 ที่
ผ่านมา “SSI-TCRSS-WCE” พนักงาน
สำ�นักงานกรุงเทพฯ รวมทัง้ สิน้ 144 คน
เข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม
เข็มที่ 1 โดยพนักงาน SSI และ TCRSS
จำ�นวน 129 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน
โควิด-19 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และพนักงาน
WCE จำ�นวน 15 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 นอกจากนีม้ พี นักงาน
ในบริษทั กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า (สำ�นักงานกรุงเทพฯ)
เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งเป็นวัคซีนพื้นฐาน
ที่ ไ ด้ รั บ จากรั ฐ ตามกลุ่ ม สำ � หรั บ ผู้ ป ระกั น ตน
มาตรา 33 แล้ว จำ�นวน 126 คน
		 นายธีระวุฒิ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ ประธาน
คณะทำ�งานเฉพาะกิจรองรับสถานการณ์แพร่

คว้ารางวัล

ต่อจากหน้า 1

ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน (องค์การมหาชน) SSI และ
TCRSS รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับเงิน
ส่วน TCS เจ๋งรับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับ
แพลทินัม ผู้บริหารเผยความสำ�เร็จมาจากความ
มุ่งมั่นรักษาผลการดำ�เนินงานให้ยั่งยืนควบคู่กับ
การเน้นให้พนักงานทำ�งานโดยคำ�นึงถึงความ
ปลอดภัยในการทำ�งานเป็นลำ�ดับแรก
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการทำ � งาน (องค์ ก าร
มหาชน) หรือ สสปท. ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ประกาศรายชื่ อ สถานประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ
รางวัลประกาศเกียรติคุณกิจกรรม “การรณรงค์
ลดสถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทำ � งานให้ เ ป็ น ศู น ย์
ประจำ�ปี 2564” (Zero Accident Campaign) โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ
มีความมุง่ มัน่ ในการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุจาก
การทำ�งาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มี
สาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำ�งานสามารถป้องกัน
ได้ โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถาน
ประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและ
บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง อันส่ง
ผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อแรงงาน
ปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยในการทำ�งานที่ดี

ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2564
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “เอสเอสไอ” เปิด
เผยว่ า “เอสเอสไอ และบริ ษั ท ในกลุ่ ม เหล็ ก
สหวิรยิ าให้ความร่วมมือปฏิบตั ติ ามมาตรการของ
หน่วยงานรัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วย
ความต่อเนื่อง นับตั้งแต่ออกมาตรการคุมเข้ม
รับมือ Covid-19 สำ�หรับป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยามี
นโยบายและตั้ ง เป้ า หมายการจั ด หาวั ค ซี น ให้
พนักงาน 100% คือ 1) จากวัคซีนพื้นฐานที่ได้รับ
จากรัฐสำ�หรับผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยการ

		 นายธวัช ปักษี ประธานคณะกรรมการ
สวัสดิการฯ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันมีจำ�นวนผู้ติดเชื้อ
ในประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง การจัดสรรวัคซีน
พื้นฐานมีจำ�นวนไม่เพียงพอ บริษัทจึงดำ�เนินการ
จัดหาวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม (Sinopharm) ผ่าน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นอกจากวัคซีนพื้นฐาน
ที่ ไ ด้ รั บ จากรั ฐ ตามกลุ่ ม มาตรา 33 เพื่ อ สร้ า ง
ภูมิคุ้มกันร่างกายและลดความเสี่ยงในการเสีย
ชี วิ ต กรณี ติ ด เชื้ อ โรคโควิ ด -19 ให้ กั บ พนั ก งาน

ลงทะเบียนโดยตรงกับสำ�นักงานประกันสังคม
และ 2) จากการจัดสวัสดิการวัคซีนทางเลือกให้
กับพนักงานคือ ชิโนฟาร์ม (Sinopharm) ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายและ
ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตกรณีติดเชื้อโรค
โควิด-19 ให้กับพนักงาน ทั้งสำ�นักงานกรุงเทพฯ
และทีโ่ รงงานบางสะพาน พร้อมช่วยสร้างภูมคิ มุ้ กัน
หมู่ให้กับสังคม”

โดยบริ ษั ท เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมด
ทั้งสำ�นักงานกรุงเทพและที่โรงงานบางสะพาน”
		 นายธวัช กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทคำ�นึงถึง
สุ ข ภาพของพนั ก งานเป็ น สำ � คั ญ แม้ พ นั ก งาน
จะได้รับวัคซีนโควิด-19 แต่ยังต้องตั้งการ์ดสูงๆ
เพราะวัคซีนเพียงช่วยลดโอกาสการติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 หรือการเจ็บป่วยรุนแรงหากติดเชือ้ เท่านัน้
หากประมาทหรือละเลยมีโอกาสติดเชื้อได้”

		 นายปริญญ์ ภูมิรัตน์ วิศวกรฝ่ายบริการ
เทคนิค สายการขายและการตลาด “TCRSS” บอกว่า
“สถานการณ์ผตู้ ดิ เชือ้ โควิด-19 ยังมีจ�ำ นวนเพิ่มขึ้น
เรือ่ ยๆ จึงเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก เนือ่ งจาก
การจัดสรรวัคซีนพื้นฐานที่ได้รับจากรัฐตามกลุ่ม
มาตรา 33 เลือ่ นกำ�หนดออกไป พร้อมกันนีบ้ ริษทั ฯ ได้
จัดหาวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม ผ่านราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ ซึง่ ได้รบั จัดสรรและมีก�ำ หนดเข้ารับวัคซีน
แน่นอน จึงคลายความกังวลเรื่องความรุนแรง
หากติดเชื้อโควิด-19 ลงไปได้ ขอบคุณบริษัทฯ ที่
เห็นถึงความสำ�คัญของสุขภาพพนักงานเป็นหลัก”
ด้านนางสาวดวงใจ เปรมศิริ
หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณและบัญชี
ต้นทุน สายการเงินและบัญชี (โรงงาน
บางสะพาน) “TCRSS” ให้สัมภาษณ์
ว่า “ปัจจุบันการได้รับวัคซีนเร็วที่สุด
อาจจะไม่เพียงพอ แต่วัคซีนที่ได้รับจะ
ต้องเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพด้วย
นอกจากจะสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย ยัง
ช่วยลดความเสีย่ งของการติดเชือ้ ให้กบั
พนักงานด้วย ทัง้ นี้ ขอเชิญชวนทุกท่าน
เข้ารับวัคซีนเพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันร่างกาย
ตนเอง และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ในสังคมอีกด้วย”
ทัง้ นี้ กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ยังรักษา
มาตรการความปลอดภัยอื่น ๆ ภายใน
บริษัทอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ดำ � เนิ น
มาตรการคัดกรองผู้ติดต่อ-พนักงาน
100% มาตรการเว้ น ระยะห่ า งทาง
สังคม-ใส่หน้ากากอนามัย จัดทำ�ความสะอาดฆ่าเชื้อสำ�นักงานและรถรับส่งพนักงาน งดให้
พนักงานเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงทุกกรณี หาก
เกิดกรณีเสี่ยงให้พนักงานหยุดเฝ้าระวัง 14 วัน
งดการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำ�นวนมาก
และปฏิบัติตามมาตรการกรมควบคุมโรคอย่าง
เคร่ ง ครั ด รวมถึ ง ความร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ โดย
ประกาศมาตรการ Work Form Home ให้พนักงาน
ทำ�งานจากที่บ้านอีกด้วย

		 ผลประกาศรายชือ่ สถานประกอบการดังกล่าว
ปรากฏว่า 3 บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้รับ
รางวัลกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ทำ�งานให้เป็นศูนย์ ประจำ�ปี 2564 ซึ่งได้แก่ 1)
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด (TCS) รับ
รางวัลระดับแพลทินั่ม จำ�นวนปีที่สะสม 5 ปี รวม
เป็น 8,974,976 ชั่วโมงการทำ�งาน 2) บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) (TCRSS) รับรางวัล
ระดับเงิน จำ�นวนปีทสี่ ะสม 4 ปี รวมเป็น 8,794,042
ชั่วโมงการทำ�งาน และ 3) บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) (SSI) รับรางวัลระดับเงิน
จำ�นวนปีที่สะสม 2 ปี รวมเป็น 5,889,101ชั่วโมง
การทำ�งาน
		 นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผย
ว่า “บริษทั ได้มงุ่ มัน่ ในการสร้างความตระหนักถึง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมใน
การทำ�งาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ
เนือ่ ง พร้อมเน้นดูแลบุคลากรในองค์กร ผูร้ บั เหมา
ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โรงงานปฏิบัติงาน
โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยในการทำ�งานเป็น
ลำ�ดับแรก จนทำ�ให้ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท
มีคา่ อัตราความถีก่ ารบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน หรือ
LTIFR มี ค่ า เท่ า กั บ ศู น ย์ (ไม่ มี พ นั ก งานได้ รั บ
บาดเจ็บจากการทำ�งานถึงขัน้ หยุดงาน 1 วันขึน้ ไป)
ตัวเลขค่า LTIFR ดังกล่าวมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
ต่อความปลอดภัยของพนักงาน แสดงให้เห็นว่า
การดำ�เนินงานสร้างความปลอดภัยของบริษัท

เดินมาถูกทางแล้ว สามารถช่วยลดอุบัติเหตุจาก
การทำ�งานได้ พนักงานมีความตระหนักและคำ�นึง
ถึ งความปลอดภั ยในการทำ �งานมากขึ้น ทั้งนี้
บริษัทยังคงมุ่งมั่นรักษาผลการดำ�เนินงานให้ดี
ยิ่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนที่ทำ�งาน
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีอาชีวอนามัย สภาพ
แวดล้อมในการทำ�งานที่ดีและยั่งยืน”
		 “เรายังคงมุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึง
ความปลอดภั ย ในการทำ � งานอย่ า งสม่ำ � เสมอ
รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการ
ทำ�งานที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อ
ให้พนักงานได้รถู้ งึ แนวทางการป้องกันควบคุมไม่
ให้เกิดอันตรายขึน้ และสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูก
ต้องเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง”
		 สำ�หรับสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ได้อย่างครบถ้วนและสามารถสะสม
ชั่วโมงการทำ�งานต่อเนื่องได้ตามที่กำ�หนดจะ
ได้ รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ตามระดั บ ของ
การสะสมชั่วโมงการทำ�งาน หรือการประกาศ
เกียรติคุณตามการเลื่อนลำ�ดับ ดังนี้
1) ใบประกาศเกียรติคุณระดับต้น หมายถึง
สถานประกอบกิจการทีข่ อรับรองประกาศเกียรติคณ
ุ
ที่มีชั่วโมงการทำ�งานสะสมน้อยกว่า 1,000,000
ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทำ�งาน
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2) โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ระดั บ ทองแดง
หมายถึ ง สถานประกอบกิ จ การที่ ข อรั บ รอง
ประกาศเกี ย รติ ที่ มี ชั่ ว โมงการทำ � งานสะสม
ระหว่าง 1,000,000 - 2,999,999 ชั่วโมง และมีระยะ

เวลาสะสมชั่วโมงการทำ�งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
9 เดือน
3) โล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน หมายถึง
สถานประกอบกิจการทีข่ อรับรองประกาศเกียรติคณ
ุ
ที่มีชั่วโมงการทำ�งานสะสมน้อยกว่า 3,000,0009,999,999 ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมง
การทำ�งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน
4) โล่ประกาศเกียรติคุณระดับทอง หมายถึง
สถานประกอบกิจการทีข่ อรับรองประกาศเกียรติคณ
ุ
ที่มีชั่วโมงการทำ�งานสะสมน้อยกว่า 10,000,000
ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทำ�งาน
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน
5) โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ระดั บ แพลทิ นั ม
หมายถึ ง สถานประกอบกิ จ การที่ ข อรั บ รอง
ประกาศเกียรติคณ
ุ ทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ
ในระดับทองติดต่อกัน 5 ปี
		 ในปีนี้การรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
กิ จ กรรมการรณรงค์ ล ดสถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ จ ากการ
ทำ�งานให้เป็นศูนย์ ประจำ�ปี 2564 ตามที่รัฐบาล
ได้ ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ควบคุ ม
สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทัง้ ได้ออกข้อกำ�หนด
ให้หลีกเลีย่ งหรือเลือ่ นการจัดกิจกรรมทีม่ กี ารรวม
ตัวของประชาชนจำ�นวนมาก เพื่อเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) ลดความเสี่ยงการ
แพร่ระบาดของโรค อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
มอบโล่และใบประกาศเกียรติคณ
ุ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และตามนโยบายของรัฐบาล และจะ
ดำ�เนินการแจ้งรายละเอียดต่อไป

ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 สิงหาคม 2564

มอบทุนเรียนดี
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ฝ่ า ยพนั ก งานสั ม พั น ธ์ เอสเอสไอ (โรงงาน
บางสะพาน) จั ด มอบทุ น การศึ ก ษาแก่ บุ ต ร
พนักงาน ในกิจกรรม “SSI Run For Friends”
วิง่ เพือ่ สุขภาพ ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวพัฒนามาจาก
โครงการ “SSI Run For Health” จัดขึ้นให้พนักงาน
วิ่งออกกำ�ลังกายในพื้นที่โรงงานร่วมกัน มีวัตถุ
ประสงค์เพือ่ ส่งเสริม สุขภาพทีด่ ขี องพนักงาน ห่าง
ไกลจากโรคภัย มีความพร้อมในการทำ�งาน และ
ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน
รวมถึงลดอัตราการเจ็บป่วยของพนักงานในองค์กร
โดยกิจกรรม “SSI Run For Friends” วิ่งเพื่อ
สุขภาพ ครั้งนี้ดำ�เนินการนำ�รายได้ค่าสมัครจาก
การจัดกิจกรรมมอบเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร
พนักงาน ด้วยการเปิดโอกาสให้บุตรพนักงานที่มี
ผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนด สามารถสมัครเข้ารับ
ทุนการศึกษาในกิจกรรมได้ รวมมูลค่ากว่าห้าหมืน่
บาท มอบเป็นทุนการศึกษาจำ�นวน 48 ทุน โดยแบ่ง
ตามระดั บ ชั้ น ดั ง นี้ (1) ทุ น การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น
อนุบาล ทุนละ 500 บาท จำ�นวน 2 ทุน (2) ทุนการ
ศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุนละ 1,000
บาท จำ�นวน 13 ทุน (3) ทุนการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทุนละ 1,000 บาท จำ�นวน
9 ทุน (4) ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่
1 - 3 ทุนละ 1,500 บาท จำ�นวน 15 ทุน และ (5) ทุน
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทุนละ
1,500 บาท จำ�นวน 9 ทุน
นายมนินทร์ อินพรหม ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายการผลิต เอสเอสไอ กล่าวว่า
“ขอแสดงความยินดีกับพนักงานทุกท่านที่บุตร
หลานได้รบั ทุนการศึกษาในโครงการ “SSI Run For
Friends” วิง่ เพือ่ สุขภาพครัง้ นี้ โครงการนีน้ อกจาก
พนักงานและครอบครัวจะได้สุขภาพที่ดีแล้ว ยัง
เป็นกำ�ลังใจให้บุตรหลานที่มีผลการเรียนดีได้รับ
ทุนการศึกษาพร้อมช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองได้อีกทางด้วย เกณฑ์การพิจารณาผู้ที่
ได้รับทุนการศึกษานั้นส่วนหนึ่งพิจารณาจากผล
การเรียนหรือเกรดเฉลี่ย ซึ่งเด็กๆ แต่ละคนต้อง
ยอมรับเลยว่าเก่ง มีผลการเรียนดี ขอให้พนักงาน
ทุ ก ท่ า นดู แ ลบุ ต รหลานด้ ว ยการรั ก ษาความ
ประพฤติดี และการเรียนดีแบบนีต้ ลอดไป ซึง่ ทุนนี้
จะสามารถช่วยแบ่งเบาค่าใช้จา่ ยให้กบั ครอบครัว
พนักงานในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ได้อีกทาง”
“ผู้สื่อข่าว” กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุนการศึกษา
ทัง้ หมดมาจากรายได้คา่ ดำ�เนินการสมัตรเข้าร่วม
กิจกรรม “SSI Run For Friends” วิง่ เพือ่ สุขภาพ โดย

รับรางวัลดีเด่น
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สถานประกอบการอื่นๆ นำ�ไปใช้พัฒนาองค์กร
ให้ดียิ่งขึ้น
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)
โดยสำ�นักแรงงานสัมพันธ์ ดำ�เนินโครงการส่งเสริม
สถานประกอบกิจการ ให้มรี ะบบการบริหารจัดการ
ที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ประจำ � ปี พ.ศ. 2564 โดยแต่ ง ตั้ ง คณะทำ � งาน
พิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสิน เป็นผูป้ ระกาศผล
การพิจารณาตัดสินรางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ประจำ�ปี 2564 เพือ่ เป็นสถานประกอบการต้นแบบ
ให้กับสถานประกอบกิจการ อื่นๆ นำ�ไปใช้เป็น
แบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
		 ในการนี้ 4 บริษทั ในกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ได้แก่
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
SSI บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเปิดให้พนักงานเอสเอสไอ และครอบครัว
ร่ ว มสมั ค รวิ่ ง เพื่ อ สุ ข ภาพ ซึ่ ง มี ค่ า ดำ � เนิ น การ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 50 บาท รายได้จาก
ค่าสมัคร (ไม่หักค่าใช้จ่าย) บริษัทนำ�เข้ากองทุน
“เพื่อนช่วยเพื่อน” เอสเอสไอทั้งหมด
สำ�หรับกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมีทั้งหมด 4

รางวัล 300 บาท โดยใช้เส้นทางการวิ่งเริ่มตั้งแต่
หน้าโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน วิง่ ตามเส้นทาง
เข้าไปถึงสีแ่ ยกพืน้ ทีว่ างเหล็กแท่งแบน (Slab) รวม
ระยะทาง 2 กิโลเมตรต่อรอบ
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 จึงงดการวิง่ รวมกลุม่ มาเป็นรูปแบบ

ระยะ ได้แก่ ระยะ 2, 4, 6 และ 10 กิโลเมตร ผู้เข้า
เส้นชัยทุกท่านทีว่ ิง่ ครบระยะ 2 กิโลเมตร จะได้รบั
นํ้าดื่ม 1 แพ็ค วิ่งครบระยะ 4 กิโลเมตร จะได้รับ
ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ จำ�นวน 1 แผง วิ่งครบระยะ 6 และ
10 กิโลเมตร จะได้รับข้าวสาร 5 กิโลกรัม และผู้วิ่ง
เข้าเส้นชัยคนแรกประเภทชายและหญิง รับเงิน

การวิ่งวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) “วิ่งที่ไหนก็ได้”
และอัปเดตระยะการวิ่งลงเพจเฟสบุคกลุ่ม SSIEmployee Relation and Welfare โดยกำ�หนดระยะ
ทางการวิง่ เพือ่ นำ�มาแลกของรางวัลทีใ่ ช้บริโภคใน
ครัวเรือน อาทิ ข้าว ไข่ และนํา้ โดยบริษทั สนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมทัง้ หมด และนำ�รายได้

จากการสมัครร่วมกิจกรรมมอบให้บตุ รของพนักงาน
เพื่อเป็นทุนการศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับ
ผู้ ป กครองซึ่ ง เป็ น พนั ก งานเอสเอสไอ ในช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
นายธีรยุทธ ทองเสภี พนักงานฝ่าย Hot
Finishing Line and Picking & Oiling Production
Department ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนายสรรเพชญ
ทองเสภี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บางสะพานวิทยา ได้รับทุนการศึกษาจำ�นวน
1,500 บาท กล่าวว่า “รู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูกที่
ตั้งใจเรียนได้เกรดเฉลี่ยที่ดี อีกทั้งได้รับโอกาส
จากบริษัทรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการแบ่ง
เบาภาระของผู้ปกครองเหมือนกึ่งสวัสดิการให้
กับพนักงานและยังเป็นการเสริมสร้างกำ�ลังใจ
ในการทำ�งานให้กับพนักงาน พร้อมมีสุขภาพ
แข็ ง แรง อยากให้ ทุ ก คนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของ
บริษัทในทุกๆ กิจกรรมเพราะผลสุดท้ายของทุก
กิจกรรม ประโยชน์จะกลับมาคืนสู่ตัวพนักงาน
และครอบครัวอย่างแน่นอน”
นายสุทธิชัย แก้วขำ� พนักงานฝ่าย Hot
Finishing Line and Picking & Oiling Production
Department บิดาของนางสาวพิยะดา แก้วขำ� ชั้น
มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ให้
สัมภาษณ์ว่า “ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทเล็งเห็น
ถึงความสำ�คัญของพนักงาน ทุนการศึกษาใน
ครั้งนี้ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อีกทาง
อยากให้เพือ่ นๆ พนักงานมาร่วมวิง่ ด้วยกัน เพราะ
นอกจากจะได้ออกกำ�ลังกายแล้ว ส่วนของรายได้
ค่าสมัครยังนำ�มาเป็นทุนการศึกษาให้ลูกหลาน
พนักงานของเราเองด้วยครับ”
ด้านนางสาววนัสนัน พรมนาทม พนักงาน
ฝ่ายทรัพยกรบุคคลและธุรการโรงงาน ผู้ปกครอง
เด็กชายกฤชญา จำ�ปาศรี นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองระแวง บอกว่า
“รู้สึกดีใจมากที่ลูกได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้
เพราะครอบครัวของเราไม่ได้มีต้นทุนมาก ทุนนี้
จึงเป็นประโยชน์กับครอบครัว โดยจะนำ�ไปใช้ใน
การซื้ออุปกรณ์การเรียน รวมถึงยังเป็นกำ�ลังใจ
ให้กับลูกชายในการศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย”
และเด็กหญิงอัจฉรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน บุตรของนางปราณี อิศรางกูร ณ
อยุธยา เผยความรู้สึกว่า “ดีใจมากที่ได้รับทุน
การศึกษาในครัง้ นี้ หนูจะนำ�ทุนนีไ้ ปใช้ในการเรียน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะตั้งใจเรียน รวมถึง
จะมาร่วมวิ่งกับบริษัทอีก นอกจากทำ�ให้ร่างกาย
มีความแข็งแรงแล้วยังได้รบั ทุนการศึกษาอีกด้วย
ขอบคุณพีๆ่ พนักงานทุกคนทีม่ าสมัครวิง่ กันนะคะ”

หรื อ TCRSS บริ ษั ท เวสท์ โ คสท์ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
จำ�กัด หรือ WCE และบริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด
(สาขา 1) หรือ BSM ผ่านเกณฑ์พิจารณาตัดสิน
จากคณะทำ�งานของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ได้รับรางวัลสถานประกอบประกอบการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ประจำ�ปี 2564 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบ
กิจการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานทีด่ ี และ
เสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบ
กิจการจากนายจ้างและลูกจ้าง อีกทั้งนายจ้าง
ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนาระบบ
แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งส่งผลให้ลูกจ้างมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
ได้รบั รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ปีที่ 19
• บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ได้รับ

รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 16
• บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
ได้รบั รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ปีที่ 15
• บริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด (สาขา 1) ได้รับ
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 11
		 นอกจากนี้ บริษทั ในกลุม่ เหล็กสหวิรยิ ายังได้
รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน ประจำ�ปี 2564 ได้แก่ บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
(โรงงานบางสะพาน) รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ประเภท
รางวัลเกียรติบัตร(ทอง) 2 ปีติดต่อกัน และบริษัท
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) โรงงาน

บางสะพาน รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ประเภทรางวัล
เกียรติบัตร (แพลทินัม) 15 ปีติดต่อกัน อีกด้วย
		 สำ � หรั บ เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น รางวั ล สถาน
ประกอบการดี เ ด่ น ด้ า นแรงงานสั ม พั น ธ์ แ ละ
สวัสดิการแรงงาน ประจำ�ปี 2564 แบ่งออกเป็น 3
ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลสถานประกอบ
กิจการ ส่วนที่ 2 ด้านแรงงานสัมพันธ์ ส่วนที่ 3
ด้านสวัสดิการ โดยต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก
พิจารณาจากคณะทำ�งาน (หน่วยปฏิบัติง าน)
ประเมินผลคะแนน และส่งผลคะแนน ก่อนนำ�
เสนอคณะทำ�งานพิจารณาหลักเกณฑ์ และตัดสิน
เพื่อพิจารณาและประกาศผลต่อไป
		 ทั้งนี้ พิธีการมอบรางวัล กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานอาจจัดส่งรางวัลให้กบั หน่วยงาน
ผ่ า นทางไปรษณี ย์ หรื อ มอบผ่ า นสำ � นั ก งาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

4 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 สิงห�คม 2564

สวัสดีครับ ผมเด็กชาย
เหล็กมวนกลับมาพบกับทาน
ผูอานเชนเคย ในบทความเหล็กรักษโลก
วันนี้ผมจะพาทุกทานไปทองโลกของพลังงาน ซึ่ง
พี่เหล็กมวนนํารูปแบบพลังงานมาใหรูจักกันกอน
คือ “พลังงานทดแทน” ซึ่งเปนพลังงานที่ชวย
อนุรักษสิ่งแวดลอม ลดมลพิษทางอากาศ ลด
ภาวะเรือนกระจก และทําใหโลกอยูค กู บั เราไปนานๆ
พรอมเสริมความรู 2 พลังงานทดแทนที่สําคัญ
ไดแก “พลังงานชีวภาพและพลังงานชีวมวล” กัน
ตอเลย…พรอมแลวไปเริ่มกันเลยคราบ
คําวา “พลังงานทดแทน” หมายถึง พลังงาน
ที่จะถูกนํามาใชทดแทนพลังงานแบบเดิมหรือเปน
พลังงานที่เปนทางเลือกใหมนอกเหนือจากที่ใช
กันอยูในปจจุบัน เนื่องจากวาพลังงานที่ใชอยูใน
ปจจุบนั กําลังจะหมดไปในอนาคตอันใกลนห้ี รือเพราะ
มีมลพิษตอสิง่ แวดลอมมากจนเกินไป และนํามาซึง่
ภาวะปญหาโลกรอน พลังงานที่ใชในปจจุบันสวน
ใหญเปนพลังงานที่ไดจากฟอสซิล เชน ถานหิน
ปโตรเลียม และแกสธรรมชาติ ซึ่งปลอยคารบอน
ไดออกไซดปริมาณมหาศาลและมีมลพิษคอนขางสูง
เราสามารถแบงพลังงานทดแทนตามแหลง
ที่ไดมาเปน 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนประเภท
สิน้ เปลืองเปนพลังงานทดแทนจากแหลงทีไ่ ดมาแลว
ใชหมดไป เชน พลังงานถานหิน กาซธรรมชาติ
นิวเคลียร หินนํ้ามัน ทรายนํ้ามัน เปนตน และ
พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน เปนพลังงาน
ทดแทนจากแหลงที่ใชแลวสามารถหมุนเวียน

มาใช ไ ด อี ก เช น
พลังงานจากแสง
อาทิตย ลม ชีวมวล
ชีวภาพ นํ้า ความ
ร อ น ใ ต พิ ภ พ
ไฮโดรเจน เปนตน
โดยพลังงาน
ทดแทนที่ สํ า คั ญ
ไดแก พลังงานแสง
อาทิตย พลังงาน
นํ้ า พลั ง งานลม
พลังงานความรอนใตพิภพ และพลังงานจากชีวมวล
พลังงานจากชีวภาพ เปนตน ไดมีการศึกษาคนควา
เพื่อนําพลังงานทดแทนเหลานี้มาใชประโยชนมากขึ้น
ซึ่งจะชวยผอนคลายปญหาการขาดแคลนพลังงาน
ในอนาคตและชวยลดปญหาดานมลพิษที่เกิดขึ้นจาก
การใชพลังงานในปจจุบัน
และตามที่ผมบอกขางตนวา…วันนี้ผมยก 2
พลังงานทดแทนมาใหทุกทานรูจักกัน คือ “พลังงาน
ชีวภาพและพลังงานชีวมวล” เนื่องจากเปนพลังงาน
ที่นาสนใจมาก ๆ เพราะสามารถนํากากหรือเศษ
วัสดุเหลือใชจากการเกษตร จากกระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรม เชน แกลบ ฟางขาว ชานออย ใบ
และยอดออย เศษไม เสนใยและกะลาปาลม กากมัน
สําปะหลัง ซังขาวโพด กาบและกะลามะพราว สาเหลา
สาหราย หญาเนเปยร ขยะมูลฝอย นํา้ เสียจากโรงงาน
หรือแมกระทั่งมูลสัตวจากวัว ฯลฯ มาแปรรูปเปน
พลังงานชีวภาพและพลังงานชีวมวล ไดเชนกัน

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ส.ค. 64

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรปรับปรุงคุณภาพเหล็ก วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/วัสดุ
(มีประสบการณดานโปรแกรมเขียนแบบหรืออื่นๆ)

• ผูจ ดั การสวนหองแลปและทดสอบคุณภาพเหล็ก จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ มีประสบการณดา นการทดสอบคุณภาพ
เหล็ก อยางนอย 5 ป

• ชางเทคนิค จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานใหญ)

วุฒิ ปวส. สาขาเครือ่ งกล อุตสาหการ ชางยนต (มีความรูแ ละประสบการณดา นชางยนต
ระบบชวงลาง ระบบเบรค เกียรอัตโนมัติ จะพิจารณาเปนพิเศษ)

ผมจะเล า
ให ฟ ง วา สําหรับ
พลั ง งานชี ว ภาพ
(Biogas Energy)
เปนพลังงานจาก
เชื้ อ เพลิ ง ที่ ผ ลิ ต
ได จ ากการย อ ย
สลายวัตถุชีวภาพ
ด ว ย แ บ ค ที เ รี ย
ภายใต ส ภาวะไร
ออกซิ เ จน (Anaerobic Digestion) ทําใหเกิดกาซชีวภาพ (Biogas)
ซึ่งสามารถจะนําไปใชประโยชนไดสองแนวทางหลักๆ
ไดแก เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟาและความรอน และ
เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตกาซหุงตมและกาซเชื้อเพลิง
สําหรับเครื่องยนต เชน CNG LPG ซึ่งมีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกับกาซธรรมชาติ
สวน พลังงานชีวมวล (biomass energy) คือ
พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล (Biofuels) ที่ผลิตขึ้น
โดยอาศัยกระบวนการแปรรูปวัตถุชวี ภาพ อาทิ การเผา
(Combustion) การผลิตกาซ (Gasiﬁcation) และการ
หมัก (Fermentation) ซึง่ เปน กระบวนการเดียวกันกับ
การผลิตพลังงานชีวภาพ ดังนั้น พลังงานชีวภาพ
ก็จัดเปนรูปแบบหนึ่งของพลังงานชีวมวล เนื่องจาก
เปนการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนกาซ
หลายคนคงยังสับสนวาอะไรคือพลังงานชีวภาพ
อะไรคือพลังงานชีวมวล เนื่องจากวัตถุดิบคลายกัน
ความแตกตางสําคัญของพลังงานทัง้ สองรูปแบบ คือ

1. การผลิตพลังงาน พลังงานชีวภาพ
จะระบุชัดเจนเลยวาใชกระบวนการ Anaerobic
Digestion เพื่อการผลิต ขณะเดียวกันพลังงาน
ชีวมวลจะเปนการแปรรูปจากการเผา การหมัก
เพื่อสรางพลังงานหรือใชงานโดยตรงเลย
2. การใชพลังงาน พลังงานชีวมวลมีหลาก
หลายรูปแบบ เชน ความรอน กาซ ของเหลว
เปนตน ขึน้ อยูก บั กระบวนการผลิต สวนพลังงาน
ชีวภาพจะถูกจํากัดเลยวาสิ่งที่ไดจะตองเปนกาซ
เทานัน้ และจะถูกนําไปประยุกตใชงานตอในภายหลัง
ข อ ดี ข องการใช พ ลั ง งานชี ว ภาพ และ
พลังงานชีวมวล มาทดแทนการใชพลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลจะสงผลในการชวยลดการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศได ซึ่ ง เป น
ปญหาสําคัญในระดับโลกได นอกจากนี้ยังกอให
เกิดประโยชนดานการใชทรัพยากรอยางคุมคา
ลดปริมาณขยะ รวมถึงการเพิ่มมูลคาใหกับของ
เหลือใชทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพิม่ ราย
ไดใหกบั เกษตรกร และยังไดปยุ ใชในการเกษตร ได
พลังงานทดแทนในระบบการขนสงอีกดวยครับ
เห็ น ไหมครั บ ว า พลั ง งานชี ว ภาพ และ
พลังงานชีวมวล มีความนาสนใจมากๆ อยางที่
พี่เหล็กมวนบอก ทั้งยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และชุมชนดวย สวนครัง้ หนา “พีเ่ หล็กมวน” จะพา
ไปทําความรูจักกับพืชพลังงานที่กําลังมาแรง
ในวงการพลังงาน เรียกไดวาเปน ”พระเอก”
เลยทีเดียว
แลวพบกันนะครับทุกคน สวัสดีคราบ…

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

• 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)

วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ
(มีเอกสารคนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับและมีประกาศนียบัตรนายเรือของ
เรือเดินในประเทศ)

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา

• กลาสี / สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• หัวหนางานจัดซื้อ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

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

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

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือบริหารธุรกิจ (มีประสบการณ
• Project Sales Executive จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ) วุจัดฒซืิป้อริเชิญงญาตรี
เทคนิค 4 ป ขึ้นไป จัดซื้อตางประเทศ และจัดซื้อทั่วไป 5 ป)
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• ชางเทคนิค 5 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สํานักงานกรุงเทพฯ)
ไมจํากัดวุฒิการศึกษา และมีใบขับขี่
วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล อุตสาหการ และชางยนต (มีความรูและประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (TCS)

• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) ระบบไอที วุฒปิ ริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร /
วิทยาการคอมพิวเตอร (1 อัตรา)

หมายเหตุ
1. ทุกตำาแหนงผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผู้สมัครเพศชายต้องผานเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
3. ผู้สมัครพนักงานประจำาต้องผานการคัดเลือก ได้แก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)

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

ทำางาน (ถ้ามี) การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ทแี่ ตละบริษทั กำาหนด
4. พนักงานจ้างเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032-692270 / หจก.ฉัตรทองฯ โทร 032-548072 /
หจก.ธนพล ทีพี 2000 โทร 032-548440 / หจก.แมรำาพึงฯ โทร 032-692264 / หจก.กลางอาวฯ โทร
032-691858 / หจก.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

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