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ปที่ 12 ฉบับที่ 203 ประจําวันที่ 1 กันยายน 2564

WCEรุกบริการพลังงานสะอาด
ติดตัง้ แผงโซลาร TCR16ล.บาท
พนง.SSIรับวัคซีน
เข็มสอง100%
เขมต่อมาตรการ
ควบคุมโควิด-19

สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น หมู่ ใ ห้ ชุ ม ชน
บางสะพานปลอดภัย “เอสเอสไอ”
นำาพนักงานโรงงานบางสะพาน
เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม
สอง จำานวน 996 คน ครบ 100%
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการเสี ย
ชีวิตกรณีติดเชื้อให้กับพนักงาน
ผู้ บ ริ ห ารเผย เพิ่ ม มาตรการ
Bubble and Seal พร้อมร่วมยุติ
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดครัง้ นี้
ให้กลับสู่สภาวะปกติในเร็ววัน
ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ข่ า วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ” รายงานว่า เมื่อวันที่
19 สิงหาคม 2564 บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
หรื อ เอสเอสไอ นำ า พนั ก งาน
โรงงานบางสะพาน จำานวน 996
คน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกคือ ชิโนฟาร์ ม (Sinopharm) เข็ ม ที่ ส อง
ณ โรงพยาบาลบางสะพาน
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อ น.3

X บริ ษั ท เวสท์ โ คสท์ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จำ า กั ด

หรือ “WCE” พัฒนาความสามารถพื้นฐานด้าน
วิศวกรรมให้บริการธุรกิจโซลาร์และสมาร์ทกริด
โซลู ชั่ น รั บ งานติ ด ตั้ ง โซลาร์ รู ฟ อาคารซี อ าร์ ซี
TCRSS (โรงงานบางสะพาน) ขนาดหลังคา กว้าง
40 ยาว 120 เมตร มีขนาดการผลิต 651 กิโลวัตต์พคี
(kWp) เป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากระบบ
โซลาร์เซลล์ รูปแบบเชื่อมต่อสายส่ง (On Grid)
ใช้แผงโซลาร์ชนิด Mono crystalline ขนาดกำาลัง
ไฟฟ้า 465 วัตต์ รวมมูลค่างาน 16 ล้านบาท

กลุม เหล็กสหวิรยิ ารวม#SaveBangsaphan
สรางหองความดันลบปกปองบุคลากรแพทย
เพิม่ ความปลอดภัยให้บคุ ลากรทางการแพทย์บางสะพาน
“กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า-ซัพพลายเออร์” ร่วมสมทบจัดสร้าง
ห้องความดันลบ ห้องที่สามมอบให้แก่โรงพยาบาล
บางสะพาน ออกแบบ พัฒนา และควบคุมการก่อสร้าง
โดยทีมวิศวกรจาก SSI-WCE และทีมแพทย์ ภายใต้
โครงการความร่วมมือ#SaveBangsaphan พร้อมมอบ
ตู้ แ ช่ สำ า หรั บ จั ด เก็ บ วั ค ซี น โควิ ด -19ให้ อ ยู่ ใ นสภาวะ

แวดล้อมทีเ่ หมาะสม ผอ.รพ.บางสะพาน ชีช้ ว่ ยปกป้อง
หมอ-พยาบาลในสถานการณ์โรคระบาดรุนแรงได้
เป็นอย่างดี นายอำาเภอยำ้าเครื่องมือทางการแพทย์ที่
มีประสิทธิภาพมีความจำาเป็นมากในสถานการณ์นี้
ผู้บริหารเผยพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุข
ให้ดาำ เนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และก้าวผ่าน
วิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน
อ่านต่อ น.3

อ่านต่อ น.4

“WCE” พัฒนาบริการด้านวิศวกรรม
เสริ ม นโยบายบี โ อไอใช้ พ ลั ง งาน
สะอาด ให้บริการด้านธุรกิจโซลาร์
และสมาร์ทกริดโซลูชนั่ รับงานติดตัง้
โซลาร์ รู ฟ อาคารซี อ าร์ ซี TCRSS
(โรงงานบางสะพาน) ขนาดการผลิต
651 kWp เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ศักยภาพธรรมชาติ รวมมูลค่างาน
16 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิด
ใช้งานปลายปีนี้
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด เปิดเผยกับ “ข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “ปัจจุบนั โลก
มีแนวโน้มในการนำาพลังงานหมุน
เวียนมาใช้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
พลั ง งานทดแทน อาทิ พลั ง งาน
จากแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ
พลังงานนำ้า ซึ่งเป็นศักยภาพตาม
ธรรมชาติที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ถือเป็น
พลังงานสะอาด และไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะ สามารถช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พร้อม
ส่ ง เสริ ม นโยบายจากสำ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
แห่งประเทศไทย (BOI) ลดต้นทุนค่า
ไฟฟ้าสำาหรับภาคอุตสาหกรรม และ
ผลั ก ดั น ด้ า นการพั ฒ นาพลั ง งาน
อ่านต่อ น.2
ทดแทน

2 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ
Mono crystalline ขนาดกำ�ลังไฟฟ้า 465 วัตต์
จำ�นวนทั้งหมด 1,400 แผง มีประสิทธิภาพแผงอยู่
และพลังงานทางเลือกที่สอดคล้องกับนโยบาย ทีร่ อ้ ยละ 20.71 จึงทำ�ให้ใช้แผงโซลาร์เซลล์จ�ำ นวน
น้อย ประหยัด ช่วยลดเวลาทำ�งาน และเพือ่ ความ
ของกระทรวงพลังงาน
		 จากแนวโน้มดังกล่าว เมื่อผนวกรวมกับ ปลอดภัยของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังป้องกันปัญหา
ความสามารถพื้นฐานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การรั่วและความเสียหายจากการเหยียบบนพื้น
ได้แก่ ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล ออโตเมชั่น
และระบบควบคุม ของ WCE เราจึงได้
พัฒนาการให้บริการด้านธุรกิจโซลาร์
และสมาร์ทกริดโซลูชนั่ (Solar and Smart
Grid Solution Business) รับงานติดตั้ง
แผงโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร โดยให้
คำ�ปรึกษา สำ�รวจพื้นที่และออกแบบ
ด้ ว ยโปรแกรมที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ใน
วงการพลังงานแสงอาทิตย์ จัดหาอุปกรณ์
สำ�หรับการใช้งาน อาทิ แผงโซลาร์เซลล์
อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์จับยึด และอื่นๆ
บริการประเมินราคาและคำ�นวณระยะ
คืนทุน ดำ�เนินการติดตั้งและตรวจสอบ
ระบบการทำ�งานโดยวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญ
พร้อมดำ�เนินการยืน่ เอกสารขออนุญาต
ใช้งาน และบริการหลังการขายด้วย”
		 “ขณะนี้ WCE ได้ให้บริการติดตั้ง
ระบบโซลาร์รฟู (Solar Rooftop) เพือ่ ผลิต
กระแสไฟฟ้าจากศักยภาพธรรมชาติ
โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาดการ
ผลิตติดตั้ง 651 กิโลวัตต์พีค (kWp) บน
หลังคาอาคารซีอาร์ซี มีขนาดหลังคา
กว้าง 40 ยาว 120 เมตร ซึ่งเป็นอาคาร
สำ�หรับจัดเก็บสินค้าของบริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ
“TCRSS” (โรงงานบางสะพาน) รวม
มู ล ค่ า งานทั้ ง สิ้ น 15.95 ล้ า นบาท
สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 3.42 ล้านบาท หลังคา จึงดำ�เนินการติดตั้งระบบทางเดินบน
หลังคา (Walkway) และรางเคเบิล (Cable Tray) ซึ่ง
ต่อปี ซึ่งเทียบระยะคืนทุนอยู่ที่ 4.66 ปีเท่านั้น”
		 สำ � หรั บ อาคารดั ง กล่ า วดำ � เนิ น การรวม เป็นรางทีน่ ยิ มใช้ในการเดินสายไฟฟ้าของอาคาร
ระยะประมาณ 7-8 เดือน (เดือนพฤษภาคม-เดือน ติดตั้งได้ง่าย สะดวก สามารถวางสายไฟฟ้าได้
ธันวาคม 2564) โดยใช้เทคโนโลยีแผงโซลาร์ชนิด เป็นจำ�นวนมาก และสามารถระบายอากาศได้ดี

ติดตั้งแผงโซลาร์

ต่อจากหน้า 1

		 นายสุภเชษฐ์ ปานดี หัวหน้าสำ�นักธุรกิจ
โซลาร์และสมาร์ทกริดโซลูชั่น “WCE” บอกผู้สื่อ
ข่าวว่า “การติดตั้งระบบโซลาร์รูฟอาคารซีอาร์ซี
TCRSS เป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากระบบ
โซลาร์เซลล์รูปแบบเชื่อมต่อสายส่ง (On Grid)
เหมาะสำ�หรับบ้าน อาคาร หรือโรงงานที่มีไฟฟ้า

ใช้อยู่แล้ว และต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อลด
ค่าไฟฟ้า ซึ่งต้องมีการขออนุญาตเชื่อมต่อกับ
หน่วยงานการไฟฟ้าด้วย โดยจะมีอุปกรณ์หลักๆ
คือ แผงโซลาร์เซลล์ และอินเวอร์เตอร์ นอกจากนี้
ยังมีอปุ กรณ์จบั ยึด และอุปกรณ์ส�ำ หรับการติดตัง้

เช่น สายไฟ AC และ DC รวมถึงรางเคเบิลสำ�หรับ
จัดเก็บสายไฟด้วย
		 และการจำ�ลองแบบการติดตั้ง “WCE” ใช้
ซอฟท์แวร์ PVsyst สำ�หรับนักออกแบบระบบโซลาร์
เซลล์มืออาชีพ ร่วมกับซอฟท์แวร์ Helioscope
ออกแบบการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ รวมถึงการประมาณการ
พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้ โดยมีใบอนุญาต
(License) การใช้ ซ อฟท์ แ วร์ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย
ส่วนความปลอดภัยในการทำ�งาน
บนที่ สู ง พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งสวมใส่
อุปกรณ์ปอ้ งกันต่างๆ ทีจ่ �ำ เป็นและปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย มาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และดำ�เนินการด้านความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มใน
การทำ�งาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจาก
การตกจากทีส่ งู ตามกฎอย่างเคร่งครัด”
“ผู้สื่อข่าว” กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ได้สง่ มอบงานติดตัง้ โซลาร์เซลล์ไปแล้ว
จำ�นวน 2 ผลงาน ได้แก่ งานโซลาร์รูฟ
ของโรงพยาบาลบางสะพาน ขนาด 106
กิโลวัตต์พีค (kWp) งานโซลาร์รูฟที่พัก
สุดาวิลล่า บางสะพาน ขนาด 9.9 กิโล
วัตต์พีค (kWp) และสำ�หรับงานโซลาร์
รูฟอาคารซีอาร์ซี “TCRSS” ขนาด 651
กิโลวัตต์พีค (KWp) คาดแล้วเสร็จพร้อม
เปิดใช้งานปลายปี 2564
ทัง้ นี้ หากลูกค้าท่านใดมีความสนใจ
และต้องการให้ทาง WCE ช่วยดำ�เนินการ
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงงานโครง
สร้างโลหะอืน่ ๆ อันได้แก่ โครงสร้างอาคาร
โรงงาน งานสร้างประกอบภาชนะ ถังรับแรงดัน
งานระบบท่อทาง หรืองานผลิต Built up Beam
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์
หมายเลข 032 906-112 - 9 FAX 032-906-120 ทาง
WCE พร้อมให้คำ�แนะนำ�ตลอดเวลา

X

กลุ่มเหล็กสหวิริยา
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมวั น
กำ � นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น เพื่ อ
ดำ � เนิ น ภารกิ จ สู้ ภั ย
โรคโควิ ด -19 อำ � เภอ
บางสะพาน

X

กลุ่มเหล็กสหวิริยา
สนับสนุนเครื่องอุปโภค
บริโภค บรรเทาความ
เดือดร้อนชาวบางสะพาน
สู้ภัยโรคโควิด-19

ประจำ�วันที่ 1 กันยายน 2564

กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า สนับสนุนเครือ่ ง
อุ ป โภคบริ โ ภค อาทิ หน้ า กาก
อนามั ย สเปรย์ แ อลกอฮอล์ ยา
สามัญประจำ�บ้าน ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพ ส่งมอบให้แก่อำ�เภอ
บางสะพาน เพือ่ นำ�ไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำ�เภอบางสะพาน พร้อมนายวิเชียร เกตุงาม กำ�นัน
ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ ให้เกียรติร่วมรับมอบ ณ ที่ว่าการอำ�เภอบางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSSBSBM-TCS-WCE) มอบเงินสนับสนุน
ชมรมกำ�นันผู้ใหญ่บ้านอำ�เภอบางสะพาน เนื่องในวันกำ�นันผู้ใหญ่ประจำ�ปี 2564 เพื่อนำ�ไปดำ�เนิน
ภารกิจสูภ้ ยั โรคโควิด-19 ให้เกิดประโยชน์กบั ประชาชนอำ�เภอบางสะพาน โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย
นายอำ�เภอบางสะพาน พร้อมด้วยกำ�นัน 7 ตำ�บล ในพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ
ที่ว่าการอำ�เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

X

พช.บางสะพานหนุนชุมชนมัน่ คงด้านอาหาร กลุม่ เหล็กฯร่วมรัฐปลูกพืชผักสมุนไพรนำ�ร่อง กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรม “บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร
ต้านภัยโควิค - 19 ร่วม ใจปลูกพืชผักสมุนไพร” จัดโดย สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอบางสะพาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ประจำ�ปี 2564 และเพือ่ เป็นการสร้างความมัน่ คงทางอาหารตามโครงการ บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร ต้านภัยโควิค-19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำ�เภอบางสะพาน
นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำ�เภอบางสะพาน นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำ�นันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ประธานชมรมกำ�นันผู้ใหญ่บ้านอำ�เภอบางสะพาน นายวัชรินทร์ จันทร์เดช
ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตัวแทนจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา องค์กรสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม ณ สวนสมุนไพรข้างที่ว่าการอำ�เภอบางสะพาน
สำ�หรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนำ�ร่องที่สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอบางสะพาน รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่บางสะพานปลูกพืชผักกินได้ตามวิถีพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองในยุคสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรค
โควิด-19 อาทิ การปลูกพืช
ผั ก สวนครั ว ผั ก พื้ น บ้ า น
รวมทั้งสมุนไพรไทยต้าน
ภัยโควิด-19 ประกอบด้วย
กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง
ข่า ตะไคร้ มะนาว มะรุม
กะเพรา โหระพา แมงลัก
เตยหอม ว่านหางจระเข้
และกล้าไม้อื่นๆ

ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 กันยายน 2564

ห้องความดันลบ
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		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทีผ่ า่ นมา กลุม่ เหล็ก
สหวิรยิ าได้รว่ มส่งมอบห้องความดันลบ (Negative
Pressure Room) ห้องทีส่ าม ซึง่ จัดสร้างภายในห้อง
ฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับ
บริการของโรงพยาบาลบางสะพาน รวมถึงเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการช่วยเหลือดูแล
รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ
ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผูร้ บั มอบ
นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำ�เภอบางสะพาน
และ นายวิเชียร เกตุงาม กำ�นันตำ�บลกำ�เนิด
นพคุณ ร่วมส่งมอบ ห้องความดันลบห้องทีส่ ามนี้
เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มเหล็กสหวิริยา(SSITCRSS-TCS-WCE-BSBM) ร่วมกับโรงพยาบาล
บางสะพานและกลุ่มซัพพลายเออร์ สมทบทุน
จัดสร้างขึ้น
		 สำ � หรั บ ห้ อ งความดั น ลบนี้ นั บ เป็ น ห้ อ งที่
3 ที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสนับสนุน โดยก่อน
หน้านี้กลุ่มเหล็กสหวิริยา สร้างห้องความดันลบ
(Negative Pressure Room) และส่งมอบให้กับโรง
พยาบาลบางสะพานแล้วจำ�นวน 2 ห้อง คือห้อง
ฉุกเฉินและหน่วยทันตกรรม ที่ออกแบบ พัฒนา
และควบคุมการก่อสร้างโดยทีมวิศวกรจาก บริษทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัท
เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด และทีมแพทย์โรง
พยาบาลบางสะพานภายใต้โครงการความร่วม
มือ #SaveBangsaphan มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
บริบทและการใช้งาน ซึ่งมีการควบคุมและตรวจ
สอบให้ตรงตามข้อกำ�หนดของกองแบบแผน กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (airborne precautions) สร้างความเชื่อมั่นด้านความ
ปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้มา
ใช้บริการในโรงพยาบาลบางสะพาน
		 หลักการทำ�งานของห้องความดันลบ คือ
โดยปกติอากาศจะไหลจากบริเวณที่มีความดัน
สูงไปสู่บริเวณที่มีความดันตํ่า ซึ่งห้องความดัน
ลบจะมีความดันทีต่ าํ่ กว่าภายนอกและเมือ่ มีการ
เปิดปิดประตูหอ้ ง อากาศภายนอกจะถูกดูดเข้าไป
ภายในห้องความดันลบ ดังนัน้ อากาศภายในห้อง
จะไม่สามารถแพร่ออกสู่ภายนอกได้ จึงสามารถ

รับวัคซีน
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เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงในการเสีย
ชี วิ ต กรณี ติ ด เชื้ อ โรคโควิ ด -19 ให้ กั บ พนั ก งาน
รวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับสังคม
ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
		 นายธีระวุฒิ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ ประธาน
คณะทำ�งานเฉพาะกิจรองรับสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 “เอสเอสไอ” กล่าวว่า
“เอสเอสไอ นำ�พนักงานโรงงานบางสะพาน เข้า
รับการฉีดวัคซีนครบ 100% แล้ว เพื่อสวัสดิภาพ

ลดการแพร่กระจายเชื้ อทางอากาศ (airborne
precautions) กรณี พบผู้ ป่ วยที่ มี ความเสี่ ยงสูง
ในการแพร่กระจายเชื้อที่สามารถติดต่อกันได้
ผ่านระบบทางเดินหายใจเข้ามาใช้บริการในโรง
พยาบาล โดยมีการออกแบบห้องให้มคี วามดันตํา่
กว่าภายนอก -5 Pascal มีระบบหมุนเวียนอากาศ
ภายในห้อง 12-15 ACH (Air Change per Hour :
ACH คือ จำ�นวนรอบของการไหลเวียนอากาศ
ผ่านเครื่องฟอกอากาศครบทั้งปริมาตรของห้อง
ที่แนะนำ�ต่อหนึ่งชั่วโมง) อากาศที่ถูกดูดออกจาก
ห้องจะไหลผ่านแผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูง
HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air) และ
ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ก่อนจะถูกปล่อยออกไปสู่
ภายนอกอาคาร จึงมั่นใจได้ว่าอากาศที่ถูกปล่อย
ออกมาจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนโดยรอบ

เชื้อคือขณะที่มีการใส่ท่อช่วยหายใจหรือเครื่อง
ช่วยหายใจ ทำ�ให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค
ดังนัน้ หากไม่มหี อ้ งความดันลบ บุคลากรทางการ
แพทย์และผู้มาใช้บริการในห้องนั้นๆ จึงมีโอกาส
ติดเชื้อแน่นอนครับ
		 และสำ�หรับการสร้างห้องความดันลบครัง้ นี้
เป็นในส่วนอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ มีขนาด
ใหญ่กว่าเดิม 2 เท่าสามารถรองรับการบริการ
ผู้ป่วยหนักได้พร้อมกันทีเดียว 2 ราย และมีระบบ
ที่เป็นมาตรฐานขึ้น โดยห้องฉุกเฉินเก่าที่มีห้อง
ความดั น ลบอยู่ แ ล้ ว จะใช้ ดำ � เนิ น การเป็ น ห้ อ ง
ตรวจสารพันธุกรรมโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR
ซึ่งปัจจุบันในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำ�นวน
2 แห่ ง คื อ โรงพยาบาลประจวบคี รี ขั น ธ์ แ ละ
โรงพยาบาลหัวหิน”
		

		 นายแพทย์เชิดชัย ชยวัฑโฒ ผูอ้ �ำ นวยการ
โรงพยาบาลบางสะพาน กล่าวว่า “ตั้งแต่กลาง
ปี 2563 ที่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 ที่
รุ น แรงขึ้ น โรงพยาบาลบางสะพานได้ รั บ การ
สนับสนุนจากบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการ
ก่อสร้างห้องความดันลบจำ�นวน 2 ห้อง คือห้อง
ฉุกเฉินและหน่วยทันตกรรม ซึ่งยังสามารถใช้
การได้เป็นอย่างดี ทั้งยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อใน
บุคลากรทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉินและห้อง
ทันตกรรม รวมถึงผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
ด้วย จึงเป็นการยืนยันว่าห้องความดันลบสามารถ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ แต่มีหลายโรง
พยาบาลต้องปิดห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจาก
ยังไม่มีห้องความดันลบ และพบการติดเชื้อของ
บุคลากรทางการแพทย์ เพราะจุดที่กระจายแพร่

ด้านนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำ�เภอ
บางสะพาน ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า “อำ�เภอ
บางสะพานมีจำ�นวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19
อย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการเร่งด่วนสำ�หรับ
เครือ่ งมือทางการแพทย์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ จัดสร้าง
ห้องความดันลบห้องที่ 3 ในผู้ป่วยนอกหลังใหม่
รพ.บางสะพาน ซึง่ ถือเป็นโรงพยาบาลระดับชุมชน
เพือ่ ป้องกันการกระจายเชือ้ โรคและลดโอกาสติด
เชื้อให้กับด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์
และผู้ใช้บริการต่างๆ ในโรงพยาบาล
		 ขอขอบคุณทุกความร่วมมือของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในพื้นที่ “กลุ่มเหล็ก
สหวิริยา” ที่เห็นความสำ�คัญด้านความปลอดภัย
ของพี่น้องชาวบางสะพานมาตลอด โดยเฉพาะ
ช่ ว งวิ ก ฤตการแพร่ ร ะบาดโควิ ด -19 ครั้ ง นี้ ที่ มี

ความรุ น แรงขึ้ น ทั้ ง นี้ ข อให้ ทุ ก คนไม่ ป ระมาท
สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกนอก
เคหะสถาน หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์
และเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”
		 นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้ จั ด การใหญ่ ส ายการผลิ ต เอสเอสไอ เปิ ด
เผยถึ ง ความร่ ว มมื อ ในครั้ ง นี้ ว่ า “เนื่ อ งด้ ว ย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
เป็นจำ�นวนมาก โดยอำ�เภอบางสะพานเป็นอีก
หนึ่งอำ�เภอที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ดัง
กล่าว และทางโรงพยาบาลบางสะพานมีความ
ต้ อ งการจั ด สร้ า งห้ อ งความดั น ลบ (Negative
Pressure Room) เป็นการเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการความ
ร่วมมือ Save Bangsaphan ในการดูแลทีมแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่
บางสะพานให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด กลุ่ม
เหล็กสหวิริยา จึงร่วมทุนกับกลุ่มซัพพลายเออร์
ร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างห้องความดันลบ
ซึ่งเป็นห้องที่ 3 ของโรงพยาบาลบางสะพานเพื่อ
ให้เพียงพอในสถานการณ์วิกฤตสำ�หรับรองรับผู้
ป่วยติดเชือ้ ทางอากาศ ผ่านการออกแบบ พัฒนา
และควบคุมการก่อสร้างโดยทีมวิศวกร SSI-WCE
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับบริบทและการใช้งาน
มีการควบคุมและตรวจสอบตรงตามข้อกำ�หนด
ของ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมกันนี้ ยังอำ�นวย
ความสะดวกด้านการเก็บรักษาวัคซีน สนับสนุน
ตู้สำ�หรับแช่วัคซีนโควิด-19 จำ�นวน 1 ตู้ให้กับโรง
พยาบาลบางสะพาน เพื่อจัดเก็บวัคซีนให้อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมทีเ่ หมาะสม และคงประสิทธิภาพ
ของวัคซีนอย่างเต็มที่”
		 “ให้ เ ราเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขเพื่อให้ภารกิจ
ต่างๆ ได้ดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน”
		 นอกจากความช่วยเหลือพื้นที่บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่
ผ่านมา ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS (สำ�นักงาน
กรุงเทพฯ) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา
มอบเงินสนับสนุนให้แก่มลู นิธโิ รงพยาบาลเลิดสิน
กรุงเทพมหานคร รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 52,050.91
บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อย่าง
เร่งด่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีความ
รุนแรงมากขึ้นในพื้นที่สีแดง ถือเป็นพลังใจให้
คนไทยสู้วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่ ดี ข องพนั ก งานและสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น หมู่ ใ ห้ กั บ
ชุมชนบางสะพาน รวมถึงการวางแผนมาตรการ
ควบคุมการระบาดของโรคในสถานประกอบการ
หรือมาตรการ Bubble and Seal พร้อมให้ความ
ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานรัฐใน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยความต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ออกมาตรการคุมเข้มรับมือ Covid-19
สำ�หรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด-19 โดยกลุ่มเหล็กสหวิริยามีนโยบายและ
ตั้งเป้าหมายการจัดหาวัคซีนให้พนักงาน 100%

คือ 1) จากวัคซีนพื้นฐานที่ได้รับจากรัฐสำ�หรับ
ผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 33 โดยการลงทะเบี ย น
โดยตรงกับสำ�นักงานประกันสังคม และ 2) จาก
การจัดสวัสดิการวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงาน
คือ ชิโนฟาร์ม (Sinopharm) ผ่านราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ และบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายและลดความ
เสี่ยงในการเสียชีวิตกรณีติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้
กับพนักงาน ทัง้ สำ�นักงานกรุงเทพฯ และทีโ่ รงงาน
บางสะพาน รวมทั้งร่วมยุติวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดในครั้งนี้ให้กลับสู่สภาวะปกติในเร็ววัน”
		 ณ วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2564 พนั ก งาน

เอสเอสไอ (โรงงานบางสะพาน) เข้ารับการฉีด
วัคซีนโควิด-19 ครบสองเข็มแล้ว จำ�นวน 996 คน
โดยเอสเอสไอได้ เ ริ่ ม ฉี ด วั ค ซี น เข็ ม เเรกให้ กั บ
พนักงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และถึง
แม้ว่าพนักงานจะได้รับวัคซีนครบ 100% แล้ว
ก็ตาม แต่บริษัทยังคงเข้มงวดและปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ไม่วา่ จะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง
ล้างมือบ่อยๆ ประกาศใช้มาตรการ Work Form
Home ให้พนักงานทำ�งานจากทีบ่ า้ นทัง้ สำ�นักงาน
กรุงเทพฯ และที่โรงงานบางสะพานอีกด้วย

		
		
		
		
		

4 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 กันย�ยน 2564

สวั ส ดี ค รั บ ผมเด็ ก ชายเหล็ ก ม ว นกลั บ มาพบ
กับทานผูอานเชนเคย ในบทความเหล็กรักษโลก
โดยเมื่อตอนที่แลวพี่เหล็กมวนไดพาไปทองโลก
“พลังงาน” พลังงานทดแทน..เพื่อโลกอนาคต
เพือ่ ชวยสงเสริมการใชทรัพยากรอยางคุม คุณคา
และช ว ยลดการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
เนื่องจากเปนพลังงานสะอาด วันนี้พี่เหล็กมวน
ขอนําเสนอเรื่องพืชพลังงานกันตอเลย เพราะเปน
วัตถุดิบสําคัญในการผลิตพลังงานทดแทนของ
พลังงานชีวภาพ และพลังงานชีวมวล
หลายๆ ทานอาจเคยไดยินหรือรูจักกับ
พืชพลังงานชนิดตางๆ กันแลว อาทิ แกลบ ฟาง
ขาว ชานออย ใบและยอดออย เศษไม กากมัน
สําปะหลัง ซังขาวโพด กาบและกะลามะพราว
เปนตน บทความในตอนนี้ ผมจะพาทุกทานไป
รูจักกับ “หญาเนเปยร” ซึ่งถือเปนพระเอกสําคัญ
ใน การผลิตพลังงานชีวภาพทีส่ ามารถใหคา ความ
รอนสูง ถาพรอมกันแลว…ไปเริ่มกันเลยคราบ
หญ้าเนเปยร์ หรือทีช่ าวบานทัว่ ไปเรียกวา
หญาเลีย้ งชาง เปนหญาเขตรอน มีใบหนากวาง
ไดมกี ารนําเขามาปลูกในประเทศไทยประมาณ
30 ปมาแลว โดยหญาเนเปยรมีมากกวา
130 สายพันธุ สายพันธุเดิมที่นิยมปลูกใน
ประเทศไทยมีอยู 3 สายพันธุ คือ หญา
เนเปยรธรรมดา หญาเนเปยรยกั ษ (King
Grass) และหญาเนเปยรแคระ (Mott
Dwarf Elephant Grass) เปนหญาที่
ดอกไมตดิ เมล็ด จึงไมเปนปญหาการ

เปนวัชพืชเกษตรกร
ปลูกไวสาํ หรับเลีย้ ง
สั ต ว เ คี้ ย วเอื้ อ ง
เพราะมีคณ
ุ คาทาง
อาหารสูง และยัง
มีผลผลิตสูงเฉลี่ย
40 - 80 ตันสดตอ
ไร ต อ ป หญ า เนเป ย ร เ ป น พื ช ชอบ
แสงเต็ ม ที่ ดิ น ดี
มีนํ้าเพียงพอแตไม
ทวมขัง การเตรียม
ดินและการปลูกเหมือนการปลูกออย ปลูกครั้งเดียว
สามารถเก็บเกี่ยวไดนานถึง 6 - 7 ปเลยทีเดียวครับ
ตอมาสถาบันวิจยั และพัฒนาพลังงานนครพิงค
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ได รั บ การสนั บ สนุ น จาก
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง
พลังงาน ทําการวิจัยหญาที่เหมาะเปนพืชพลังงาน
จํานวน 20 ชนิด พบวา หญาเนเปยรปากชอง เปนสาย
พันธุผสมที่เกิดจากการผสมขามสายพันธุระหวาง
หญาเนเปยรยักษและหญาไขมุก สามารถเก็บเกี่ยวได
ปละ 5 - 6 ครั้ง ใหผลผลิตตอไรสูงสุดประมาณ 70 80 ตันสดตอปตอ ไร ซึง่ มากกวาหญาชนิดอืน่ เกือบ 7
เทา มีโครงสรางสารอาหาร
เหมาะตอการเติบโตของ
จุลินทรียที่ทําใหเกิด
แกส มีอัตราการ
ผลิตกาซมีเทน
สูงกวาหญาชนิด
อื่น โดยมีอัตรา
การผลิตกาซ
ชีวภาพประมาณ
6,860 - 7,840 ลบ.ม.
/ไร/ป สามารถนํามาผลิต

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ก.ย. 64

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรปรับปรุงคุณภาพเหล็ก วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/วัสดุ
(มีประสบการณดานโปรแกรมเขียนแบบหรืออื่นๆ) (1 อัตรา)
- วิศวกรทดสอบผลิตภัณฑ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมวัสดุ Metallurgy
โลหะการ (1อัตรา)

• พนักงานขับเครน จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.3 - ม.6 มีประสบการณในการขับเครนอุตสาหกรรม
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา

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

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• Sales Engineer จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• ชางเทคนิค 5 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สํานักงานกรุงเทพฯ)
หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผู้สมัครเพศชายต้องผานเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
3. ผู้สมัครพนักงานประจําต้องผานการคัดเลือก ได้แก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

กาซไบโอมีเทนอัด
(CBG) มีคาความ
รอนประมาณ 14 18 MJ/kg ทีส่ ามารถ
ทดแทนกาช NGV
ไดประมาณ 3,118 3,563 กก./ป เหมาะ
สมต อ การนํ า มา
ผลิตเปนพลังงาน
ทดแทนมากกว า
หญาชนิดอืน่ หญา
เนเป ย ร ส ดอายุ
ประมาณ 60 วั น เมื่ อ ทํ า การเก็ บ เกี่ ย วและผ า น
กระบวนการหมัก จะเกิดการยอยสลายแบบไมใช
ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ไดผลผลิตเปน
กาซชีวภาพ โดยหญาเนเปยรสด 1 ตัน สามารถผลิต
กาซชีวภาพได 90 ลูกบาศกเมตร เปลีย่ นเปนพลังงาน
ไฟฟาประมาณ 170 กิโลวัตตตอวัน
สําหรับการนําหญาเนเปยรมาผลิตเปนพลังงาน
สามารถทําได 2 รูปแบบ คือ 1) การเผาโดยตรง หลัง
ผานกระบวนการลดความชื้นในโรงไฟฟาชีวมวล 2)
การผลิตเปนกาซชีวภาพ ดวยการหมักเปนกาซ
อยางไรก็ดี การผลิตพลังงานจากหญาเนเปยร
ดวยขั้นตอนการผลิตกาซชีวภาพ จากนั้นนํากาซ
ชีวภาพที่ไดไปใชประโยชนเปนพลังงานนับเปนวิธี
การใชประโยชนจากหญาเนเปยรที่ไดรับความ
นิยมและคุมคามากที่สุด แมวาการนําหญา
เนเปยรไปเผาไหมโดยตรงในเตาเผาของโรงไฟฟา
ชีวมวลสามารถทําได แตเนื่องจากคาความชื้น
สูง ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตความรอนตํ่า
อีกทั้งเทคโนโลยีการเผาเชื้อเพลิงโดยตรงเหมาะ
สําหรับเชื้อเพลิงแหง
ทัง้ นี้ จากการศึกษาพบวา หญาเนเปยรเปนหนึง่
ในพืชพลังงาน เมื่อนํามาหมักแลวจะไดปริมาณกาซ

มีเทนสูงกวาหญาชนิดอื่นเนื่องจาก
มีโครงสรางของสารอาหารที่เหมาะสม
แกการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ทําใหเกิด
กาซ สามารถผลิตเปนกาซไบโอมีเทนอัด (Compressed Bio Gas: CBG) ที่สามารถนํามาใชทด
แทนกาซแอลพีจี และกาซเอ็นจีวี นอกจากนี้ยังใช
แทนกาซหุงตม หรือนํา้ มันเตา ในภาคครัวเรือนและ
ภาคอุตสาหกรรม หรือนํามาผลิตไฟฟาไดอกี ดวย
วาว...ผมเพิง่ ทราบวาหญาเนเปยรมปี ระโยชน
มากๆ พี่เหล็กมวนอยากเชิญชวนปลูกแลวสิ...
เพื่ อ ส ง เสริ ม อาชี พ และรายได ใ ห แ ก เ กษตรกร
ประหยัดตนทุนในการเลี้ยงสัตว เชน การเลี้ยงโค
แพะ แกะ เนื่องจากสามารถมีรายไดจากการขาย
หญาไดทั้ง 2 ชองทาง ไดแก 1) ใหแกเกษตรกร
ผูเลี้ยงปศุสัตว 2) อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
ผูผลิตพลังงานชีวภาพชีวมวล
คราวนี้เราวากันดวยพืชพลังงาน แตใน
บทความเอสเอสไอเหล็กรักษโลกครั้งหนา พี่เหล็ก
มวนจะพาไปทําความรูจ กั กับพลังงานจากสัตวจะ
มีทม่ี า กระบวนการเปนอยางไรรอติดตามนะครับ....
ที่มาข้อมูล : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน,
หญ้าเนเปยร์ พืชพลังงานสีเขียว
http://webkc.dede.go.th/
testmax/node/152
THE BANGKOK
INSIGHT, ศักยภาพ
พืชพลังงาน “หญ้า
เนเปยร์”, https://
www.thebangkok
insight.com/.../
environment.../583560/

วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล อุตสาหการ และชางยนต (มีความรูและประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

• พนักงานซอมบํารุงเครื่องกล จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
- วุฒิปวช.-ปวส. สาขาชางกล และชางยนต

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)

• ตนเรือ / กัปตันเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

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

• กลาสี / สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

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

• พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
ไมจํากัดวุฒิการศึกษา และมีใบขับขี่

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)

• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาชางอุตสาหกรรม
• พนักงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

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

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผู้จัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ , นางสาวจันทนา วงษ์วานิช , นายมนินทร์ อินทร์พรหม ,
นายณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวัฒน์ , นางสาวดิสยากุล แซ่อึ้ง , นางพรชื่น ทัดแก้ว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำาหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำาซำา้ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำาขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ

