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ปที่ 12 ฉบับที่ 205 ประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ประกวดวิทยานิพนธเหล็กSSI4YEป4คึก
นักศึกษา4มหาลัยดังเขารอบชิงเงินแสน
ใส่ใจบุคลากร
SSIตรวจATK
ลดเสี่ยงโควิด

เพื่ อ ความปลอดภั ย บุ ค ลากร
ในองค์ก ร เอสเอสไอตั้ งการ์ด
มาตรการเข้มด้านการปองกัน
การแพร่ ร ะบาดไวรั ส โคโรน่ า
(COVID-19) นำาพนักงานพื้นที่
กรุงเทพฯ และโรงงานบางสะพาน
ตรวจเชิงรุกหาเชือ้ โควิด-19 ด้วย
ชุดตรวจ Antigen test kit โดย
เจ้าหน้าทีท่ างวิชาชีพเป็นผูต้ รวจ
หาเชื้อให้กับพนักงานและเจ้าหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร จากผลการ
ทดสอบดังกล่าวเป็นลบ 100%
ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ข่ า วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ” รายงานว่า บริษัท
สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จำ า กั ด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นำา
พนักงานสำานักงานพืน้ ทีก่ รุงเทพ
มหานคร และโรงงานพื้ น ที่
อ่านต่อ น.4
บางสะพาน

 โครงการ SSI for Young Engineers Program 2020 (ปี4) โค้งสุดท้าย มีนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัยผ่านด่านคัดเข้ม
ประกวดวิทยานิพนธ์เหล็ก เข้าชิงรางวัล Best of The Best วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม โดยการนำาเสนอผลงานจัดขึ้นภายใน
งานสัมมนาด้านโครงสร้างเหล็ก SSI Steel Construction Virtual Forum 2021 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2564 ใน
รูปแบบ Online Platform (Zoom Webinar) เพื่อรับทุนการศึกษารวม 100,000 บาท พร้อมเป็นการหนุนการศึกษาวิจัยวัสดุ
เหล็ก และผลักดันนักศึกษาที่จะก้าวไปเป็นวิศวกร ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต ก่อให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้างไปพร้อมๆ กัน

นักศึกษา 4 มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรี - เกษตรศาสตร์ - วลัยลักษณ์ และสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ผ่านด่านคัด
เข้มประกวดวิทยานิพนธ์เหล็ก
โครงการ SSI for Young Engineers
Program 2020 เพื่ อ รั บ ทุ น การ
ศึกษา รวม 100,000 บาท ก่อน
ตัดสินผลรางวัล Best of The Best
วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม หนุนการ
ศึ ก ษาวิ จั ย วั ส ดุ เ หล็ ก ผลั ก ดั น
นักศึกษาทีจ่ ะก้าวไปเป็นวิศวกร
ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมก่ อ สร้ า งในอนาคต ให้ มี
การพั ฒ นานวั ต กรรมและองค์
ความรู้ในด้านการใช้โครงสร้าง
เหล็ ก ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ก่ อ
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ไปพร้อมกัน
ตามที่ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ได้จัดประกวดวิทยานิ พ นธ์ หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ เหล็ ก
ภายใต้โครงการ อ่านต่อ น.2

“SSI-TCRSS-WCE-BSM”พาเหรด
รับรางวัลแรงงานสัมพันธดเี ดน64
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นหลัก
ตระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาระบบแรงงานสัม พันธ์
ในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง สี่บริษัท
ในกลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-WCE-BSM)
รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า น
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จัดโดย

สำานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสถาน
ประกอบการและให้ เ ป็ น แบบอย่ า งกั บ สถาน
ประกอบการอืน่ ๆ นำาไปใช้พฒ
ั นาองค์กรให้ดี ยิง่
ขึน้ ผูบ้ ริหารเผย มุง่ ดำาเนินงานบริหารจัดการด้าน
แรงงานและสวัสดิการ
อ่านต่อ น.3

“ผมน้องโยธาครับ เป็นตัวแทนจากธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง ซึ่งเป็นน้องชาย

ของพี่เหล็กม้วน วันนี้ผมขอนำาสาระความรู้และเทคนิคด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับ
เรื่อง ‘เสาท่อเหล็กสำาหรับรับพื้นโพสต์เทนชั่นอาคาร’ มานำาเสนอทุกท่านให้ได้
รับทราบกันครับ”
อ่านต่อ น.3

2 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ
SSI4YE (ปี4)

ต่อจากหน้า 1

“Structural Steel Improvement (SSI) for Young
Engineers Program 2020” (ปี 4) หรือ SSI4YE เพื่อ
มอบทุนการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ สร้างความ
เข้าใจเรื่องเหล็กรีดร้อนให้แก่ นิสิต นักศึกษา ชั้น
ปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สร้างบุคลากรที่มี
ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและนวัตกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กสำ�หรับการใช้ในอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง รวมถึงสร้างการรับรูถ้ งึ คุณประโยชน์ของ
การนำ�เหล็กไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เกิดมูลค่า
เพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างในประเทศอีกด้วย
		 โครงการประกวดปริญญา
นิพนธ์วิจัยเหล็ก “Structural
Steel Improvement (SSI) for
Young Engineers Program 2020”
(ปี 4) หรือ SSI4YE 2020 ยังคง
ดำ � เนิ น กิ จ กรรมชิ ง ทุ น การ
ศึกษามาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมี
จุดประสงค์เพื่อผลักดันนิสิต
นักศึกษาซึ่งจะก้าวไปเป็นผู้
ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต ให้มี
การพัฒนานวัตกรรมและองค์
ความรูใ้ นด้านการใช้โครงสร้าง
เหล็กให้เกิดประสิทธิภาพและ
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม อันก่อ
ให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไปพร้อมกัน และส่งผล
ต่อความยัง่ ยืนของอุตสาหกรรมพืน้ ฐานของประเทศ
		 สำ�หรับในปี 2563 การดำ�เนินกิจกรรมของ
โครงการ ปฏิ บั ติ ภ ายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของโรคโควิ ด -19 โดยมี นั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ สนใจส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับเหล็ก เข้าประกวดจำ�นวนทั้งสิ้น 7 หัวข้อ
ซึ่งปี 2563 ที่ผ่านมานั้น สถานการณ์โควิด-19 มี
มาตรการที่ยังไม่เข้มงวดมากนัก จึงทำ�ให้ทาง
ทีมงานสามารถเดินทางเข้าไปจัดกิจกรรมให้กับ
8 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้
		 โดยปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ดำ�เนินการจัด
กิจกรรมให้กบั มหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ ประเทศ ดังนี้
(1.) ในเดือนกุมภาพันธ์ เข้าจัดกิจกรรมโครงการ
SSI4YE2020 กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (2.) เดือนมีนาคม เข้าจัด

ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรมโครงการ SSI4YE2020 กับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (3.) เดือนสิงหาคม เข้าจัดกิจกรรม
โครงการ SSI4YE2020 กับมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ (4.) เดือนกันยายน เข้าจัดกิจกรรม
โครงการ SSI4YE2020 กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการจัดกิจกรรมก็ได้
รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประจำ�ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และยัง
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ และความสนใจจากน้ อ งๆ
นักศึกษาเป็นอย่างดีอีกด้วย
		 ด้านคณะกรรมการตัดสินของโครงการ ยัง

รูปพรรณขึ้นรูปเย็น เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบ
ในการศึกษาวิจัยโครงการ
		 2. เกณฑ์การให้คะแนนการตัดสิน
เกณฑ์ 1 (40 คะแนน) เป็นโครงการทีส่ ามารถต่อยอด
หรือพัฒนาเพือ่ ใช้ประโยชน์ ได้จริงในเชิงพาณิชย์
เกณฑ์ 2 (30 คะแนน) เป็นโครงการทีม่ กี ารใช้นวัตกรรม
อันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในเชิงวิศวกรรม
เกณฑ์ 3 (30 คะแนน) เป็นโครงการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 หลังจากเลือกหัวข้อปริญญานิพนธ์และผ่าน
การรับรองจากคณะอาจารย์ประจำ�มหาวิทยาลัย
แล้ว นักศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกและตัดสิน

คงได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่นเดิม ซึ่งประกอบไปด้วย 1.
นายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
เหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2. นาย
วิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำ�นวยการสถาบันเหล็ก
และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) 3. ดร.จุลเทพ
ขจรไชยกูล ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ 4. นายณัฐพล สุทธิธรรม
ตัวแทนจาก บมจ.สหวิริยา สตีลอินดัสตรี (SSI)
ภายใต้เงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสิน
		 1. ข้อกำ�หนดทัว่ ไป: เป็นโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน หรือ flat steel
product เช่นเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled
coil) เหล็กแผ่นหนา (steel plate) หรือ ผลิตภัณฑ์
ที่แปรรูปจากเหล็กทรงแบน เช่น ท่อเหล็ก เหล็ก

จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง โดยใน
รอบแรกจะเป็นการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
(Proposal) เพื่อทำ�การเลือก 8 หัวข้อ ที่มีความ
น่าโดดเด่นน่าสนใจและเป็นไปตามข้อกำ�หนด
ของโครงการ เพื่อมอบทุนการศึกษาในรอบแรก
จำ�นวน 25,000 บาท จากนั้นจึงคัดเหลือ 4 ทีมที่
ดีที่สุด เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบ Best of The Best
ชิงเงินรางวัลเพิ่มเติมอีกจำ�นวน 25,000 บาท รวม
เป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 225,000 บาท
		 นายณัฐพล สุทธิธรรม หัวหน้างานด้านการ
พัฒนาธุรกิจเหล็ก งานก่อสร้าง บมจ.สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี (SSI) กล่าวว่า โครงการ Structural Steel
Improvement for Young Engineers หรือ SSI4YE นัน้
ทางทีมงาน Steel Construction Business Development
(SCB) ยังคงเดินหน้าด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจเช่นเดิม

โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือการสร้างเสริมให้นอ้ งๆ
นิสิตนักศึกษา ได้มีทักษะและความรู้ด้านงาน
ก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กที่เพิ่มขึ้น ด้วยการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น social media ในเฟสบุ๊คเพจ
SSI4YE และผ่านการนำ�เสนอให้กับน้องๆ ตาม
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนการ
สนับสนุนให้นอ้ งๆ นิสติ นักศึกษา ได้มสี ว่ นร่วมใน
การนำ�เสนอโครงงานปริญญานิพนธ์เพือ่ ประกวด
แข่งขันหาผู้ชนะเลิศ
โดยการแข่งขันรอบ Best of The Best Senior
Project Award ปี 2020 ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ ทาง
บริษัทฯ ได้วางแผนจัดเวที
การแข่งขันให้กบั น้องๆ ทีผ่ า่ น
เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายในงาน
สัมมนาด้านโครงสร้างเหล็ก
SSI Steel Construction Virtual
Forum 2021 ที่กำ�หนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 9 -11 พฤศจิกายน
2564 ในรูปแบบ Online Platform
(Zoom Webinar) อีกทัง้ ยังอยาก
ส่งเสริมให้น้องๆ ได้นำ�เสนอ
ผลงานในเวที ข องวงการ
อุตสาหกรรมเหล็กไทยและ
เกิดเป็นความภาคภูมิใจ ซึ่ง
ขณะนี้มีผู้ที่ลงทะเบียนเข้า
ร่ ว มงานสั ม มนาดั ง กล่ า ว
แล้วมากกว่า 280 คน
ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอุปสรรคหลักในการ
เข้าจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรูด้ า้ นพืน้ ฐานการ
ออกแบบโครงสร้างเหล็กให้กับน้องๆ นักศึกษา
ตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งในเดือนมีนาคม
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำ�เนินการจัดกิจกรรมให้กับ
น้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เพียง
แห่งเดียวเท่านั้น และเพื่อสร้างพื้นที่ให้กับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยเหล็กให้เกิด
การพัฒนาต่อเนื่อง จึงอยากเชิญชวนน้องๆ นิสิต
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ กั น เยอะๆ และต้ อ งขอกราบ
ขอบพระคุณคณะผู้บริหารของ SSI ที่ได้เล็งเห็น
ถึงความสำ�คัญของโครงการ ให้การสนับสนุน
ดำ�เนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่
ปีที่ 4 ขอบพระคุณมากอีกครั้งครับ”

จัดกิจกรรม 1 ครอบครัว 3 ความดี
“เอสเอสไอ” หนุนพนักงานมีสว่ นร่วมรับผิดชอบสังคม
จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “1 ครอบครัว 3 ความดี” โดย
รูปแบบการทำ�กิจกรรมสามารถร่วมทำ�กับใคร ที่ไหน
อย่างไรก็ได้ ไม่กำ�หนดรูปแบบการทำ�ความดี พร้อม
ถ่ายรูปบันทึกเหตุการณ์บอกเล่าความดี และโพสต์ลง
Facebook ในกลุม่ SSI-Employee Relation โครงการ
ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564
พร้อมกันนี้ เอสเอสไอ ขอเชิญชวนพนักงานและ
ครอบครัว หรือเพื่อนพนักงานด้วยกัน มาร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการทำ�ความดี สร้างคุณประโยชน์ให้
กับสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2564

สวัสดีครับ ผมน้องโยธา เป็นตัวแทนจากธุรกิจ
เทคโนโลยีก่อสร้าง ซึ่งเป็นน้องชายของพี่
เหล็กม้วน ขออนุญาตรายงานตัวครับผม
วั น นี้ ผ มนำ า สาระความรู้ แ ละเทคนิ ค ด้ า น
วิ ศ วกรรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี
ก่อสร้างและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กมา
เล่าให้ทุกท่านทราบกันในเรื่องเสาท่อเหล็ก
สำาหรับรับพื้นโพสต์เทนชั่นอาคาร ท้าวความ
ไปก่อนหน้านี้ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอนำาเสนอนวัตกรรม
ใหม่ PostConnex เป็นระบบข้อต่อ หรือจุดต่อ (connection) ระหว่างเสาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง
(Hollow Steel Section, HSS) กับพื้นคอนกรีตอัดแรง
(post-tensioned slab) หรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆ ว่า
“นวัตกรรมจุดต่อสำาหรับพื้นคอนกรีตอัดแรงกับเสา
เหล็ ก ” โดยความพิ เ ศษของนวั ต กรรมนี้ คื อ Post
Connex ใช้ ร ะบบเสาท่ อ เหล็ ก ที่ ผ ลิ ต สำ า เร็ จ มาจาก
โรงงานติดตัง้ มาพร้อมชุดต่อประกอบ ช่วยลดระยะเวลา
ในการก่อสร้าง ลดต้นทุน และเพิม่ พืน้ ทีใ่ ช้สอยได้มากขึน้
และสำาหรับบริเวณหัวเสา (จุดต่อตัวผู้) ได้มีการ
ออกแบบจุดต่อเพือ่ รองรับพืน้ คอนกรีตอัดแรง พร้อมทัง้
ยังเป็นตัวนำาร่องสำาหรับการต่อเสาโครงสร้างสำาหรับ
ชั้นต่อไปด้วย โดยจะทำาให้สามารถก่อนสร้างได้รวดเร็ว
ส่วนบริเวณโคนเสา (จุดต่อตัวเมีย) จะมีการทำาจุดต่อไว้
เช่นเดียวกัน ซึง่ จุดต่อชุดนีเ้ ราจะเรียกว่า อุปกรณ์ยดึ โคน
เสา ที่จะมีหน้าที่ในการประคองเสา ในระหว่างขั้นตอน
ของการประกอบติดตั้ง และยังสามารถใช้ในการปรับ
ระดับ และความตรงดิ่งของเสาได้อีกด้วย
จากการคิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว คณะนักวิจยั
และพัฒนานวัตกรรมของ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
หรือ “SSI” ยังไม่หยุดคิดค้นพัฒนาเพียงเท่านี้ วันนี้
น้องโยธาจะเล่าให้ฟง ถึงการพัฒนานวัตกรรม
ระบบจุดต่อสำาหรับประกอบเข้ากับเสาท่อเหล็ก
รูปพรรณกลวงรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม (Hollow Steel
Section หรือ HSS) เพื่อรองรับระบบพื้นอัด
แรงหรือที่เรียกกันติดปากว่าพื้นโพสต์เทนชั่น
(post tensioned ﬂoor) สำาหรับงานอาคาร
ซึง่ เราเรียกนวัตกรรมนีว้ า่ PostConnex นัน่ เอง

รับรางวัล

ต่อจากหน้า 1

พร้อมส่งเสริมองค์กรให้เป็นต้นแบบทีด่ ไี ปพร้อมกัน
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า สำานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน ประจำาปี 2564 เพือ่ เชิดชูเกียรติให้กบั สถาน
ประกอบการ และส่งเสริม
ให้เป็นสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบกับสถานประกอบ
กิจการอื่นๆ นำาไปใช้เป็น
แบบอย่างในการพั ฒ นา
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น โดยได้
รับเกียรติจาก นายสมภพ
คงรอด สวั ส ดิ ก ารและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ ผู้ แ ทน
นายสุชาติ ชมกลิน่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำา
ปี 2564 ณ สำานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)
โดยสำานักแรงงานสัมพันธ์ ดำาเนินโครงการส่งเสริม
สถานประกอบกิจการ ให้มรี ะบบการบริหารจัดการ
ที่ ดี ด้ า นแรงงานสั ม พั น ธ์ แ ละสวั ส ดิ ก ารแรงงาน
ประจำาปี พ.ศ. 2564 โดยแต่งตัง้ คณะทำางานพิจารณา
หลั ก เกณฑ์ แ ละตั ด สิ น เป็ น ผู้ ป ระกาศผลการ
พิจารณาตัดสินรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำา
ปี 2564 ทั้งนี้ มีสี่บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้รับ

พี่ๆ วิศวกรโยธาทุกท่านน่าจะทราบกันดีว่า โดย
หลักการทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นที่ก่อสร้างด้วย
ระบบโพสต์เทนชั่น (post tension) นี้มีข้อดีอยู่หลาย
ประการ เช่น
1) ทำาให้ความหนาพื้นลดลง และทำา clear span ให้ยาว
ขึ้น เมื่อเทียบกับระบบการก่อสร้างด้วยเสาและคานแบบ
ดั้งเดิม เพราะการอัดแรง เป็นเสมือนการใส่ “แรงสวน”
ต้านทานแรงในแนวดิ่ง
2) เนื่องจากความหนาพื้นลดลง ส่งผลให้ floor to
ﬂoor height ลดลง สามารถสร้างอาคารให้มีจำานวน
ชั้นที่มากขึ้น และ
3) พื้นโพสต์เทนชั่นเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในงาน
ก่อสร้างอาคาร มีราคาค่าก่อสร้างไม่สงู มากนัก มีผใู้ ห้
บริการออกแบบและก่อสร้างเป็นจำานวนมาก
ส่วนปญหาของระบบพืน้ โพสต์เทนชัน่ (post tension) กับเสาคอนกรีตเสริมแรง (Reinforced concrete
gravity column) ร่วมกับผนังคอนกรีตเสริมเหล็กใน
แนวดิ่ง (RC Shear Wall) ที่มีขนาดเสาค่อนข้างใหญ่
ทำาให้สนิ้ เปลืองพืน้ ที่ หากสามารถออกแบบและก่อสร้าง
ให้เสาโครงสร้างที่รับน้ำาหนักในแนวดิ่ง (gravity column) นี้มีขนาดที่เล็กลง เจ้าของโครงการจะสามารถ
ขายพื้นที่ได้มากขึ้นตามไปด้วย
อย่างไรก็ดี หากขนาดมิติของเสามีขนาดเล็ก
จะส่งผลต่อกำาลังรับแรงเฉือนทะลุ หรือ punching
shear ของพื้นโพสต์เทนชั่นที่ลดน้อยลง การนำาสลัก
รับแรงเฉือน หรือ shear stud มาใช้ ย่อมช่วยเพิ่มกำาลัง
punching shear ได้แต่กเ็ ป็นการเพิม่ ต้นทุนการก่อสร้าง
นะคร้าบ
และจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้น ทำาให้คณะ
นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ บมจ.สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี หรือ “SSI” มีแนวคิดในการนำาเสาท่อเหล็กรูป
พรรณกลวงรูปทรงสี่เหลี่ยม (Hollow Steel Section
หรือ HSS) มาพัฒนานวัตกรรมซึ่งมีข้อดีคือ
1.) สามารถรับแรงอัดได้อย่างสมมาตรทั้ง 2 แกน ไม่มี
แกนอ่อน (weak axis) ที่เด่นชัดอันจะส่งผลต่อการดุ้ง
โก่งเดาะรอบแกนอ่อน ต่างจาก H beam ที่มีแกนอ่อนที่
ชัดเจน ซึ่งทำาให้สูญเสียกำาลังรับแรงอัด หากเกรดวัสดุ
และเงือ่ นไขโดยรวม (boundary condition) เหมือนๆ กัน

2.) เส้นรอบรูปต่อพื้นที่หน้าตัดน้อย ส่งผลต่อความ
ประหยัด สีเคลือบปองกันสนิม สีกันไฟ หรือ กระทั่งการ
ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
3.) ต้นทุนไม่สงู มากนัก เมือ่ เทียบกับเหล็กรูปพรรณหน้า
ตัดประกอบ (welded steel section) เนือ่ งจากสามารถ
ลดขั้นตอนและต้นทุนในการเชื่อมประกอบ (built-up)
ได้ หากขนาดท่อเหล็ก HSS ไม่ใหญ่เกินกว่าขนาดปกติ
ที่ผู้ผลิตท่อเหล็กดำาเนินการผลิตตามปกติทั่วไป และ
สามารถจัดการตัดตามความยาวตามที่ต้องการได้
4.) มีขนาดมิติที่เล็กกว่าเสาคอนกรีตเสริมเหล็กค่อน
ข้างมาก ทำาให้อาคารโล่ง โปร่ง จัดพื้นที่ใช้สอยได้ง่าย
อำานวยให้พื้นที่ใช้สอยสุทธิเพิ่มสูงขึ้น เจ้าของอาคาร
สามารถสร้างรายได้จากการปล่อยเช้าพื้นที่ หรือการ
ขายพื้นที่ได้มากขึ้น
และด้วยเสา HSS มีขนาดเล็ก นวัตกรรมนี้จึง
จำาเป็นต้องมีการจัดเตรียม “แผ่นปดหัวเสา” หรือ cap
plate เพื่อเป็นการเพิ่มกำาลังรับแรงเฉือนทะลุของพื้น
โพสต์เทนชัน่ ซึง่ อาจต้องมี อุปกรณ์ อืน่ ๆ มาประกอบ เพือ่
ถ่ายแรงจาก cap plate เข้าสูเ่ สาทีร่ องรับพืน้ อำานวยให้
สามารถประกอบเสาท่อนล่างและท่อนบนไปพร้อมๆ กัน

อีกทัง้ ยังอำานวยต่อการปรับระดับตำาแหน่ง และความดิง่
ของเสาท่อนบนได้อย่างสะดวกต่อไป
ทัง้ นี้ การพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวต้องทำาการ
ศึกษาเพิม่ เติม ผ่านการวิจยั และทดสอบในห้องปฏิบตั กิ าร
ควบคูไ่ ปกับการทำาแบบจำาลอง Finite Element Analysis
เชิงลึก เพื่อปรับแบบจำาลองให้ใกล้เคียงผลการทดสอบ
และคาดการณ์ผลไปยังจุดต่อที่มีขนาดแปรเปลี่ยนไป
เป็นอย่างไรบ้างครับ สำาหรับการพัฒนาเทคโนโลยี
ก่อสร้างและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กของ SSI
PostConnex น้องโยธาว่าถึงแม้นวัตกรรมนี้ยังต้อง
ศึกษาเพิม่ เติมและต้องทำาการวิจยั ทดสอบของ
พี่ๆ นักวิจัยอีกหลายๆ ครั้ง ก็มีความน่าสนใจ
มากเลยทีเดียว สามารถช่วยลดต้นทุนการ
ก่อสร้างได้ ประกอบติดตั้งสะดวกที่หน้างาน
ทั้งนี้น้องโยธาขอเป็นกำาลังใจให้การวิจัยของ
การพัฒนานวัตกรรมนี้ประสบความสำาเร็จ
เร็วๆ นะครับ ครั้งหน้าน้องโยธาจะนำาความรู้
ด้ า นนวั ต กรรมเหล็ ก อะไรมาเล่ า ให้ ฟ ง รอ
ติดตามตอน
ต่อไปนะคร้าบ

รางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย
• บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ปีที่ 19 มีนางสาวนาคมัลลิกา นาคจันทร์ หัวหน้า
อาวุโสฝายพนักงานสัมพันธ์ (บางสะพาน) เข้ารับมอบ
• บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด ได้รับรางวัล
เกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 16 ซึ่งมี

อาวุโสฝายพนักงานสัมพันธ์ (บางสะพาน) “SSI”
กล่าวว่า “เอสเอสไอ ถือพนักงานเป็นทรัพยากร
ที่สำาคัญขององค์กร ตระหนักถึงการพัฒนาระบบ
แรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง และมุง่ ดำาเนินงานบริหารจัดการด้านแรงงาน
และสวัสดิการเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีก
ทั้งยังส่งเสริมองค์กรให้เป็นสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบที่ดีไปพร้อมกันด้วย”
เช่นเดียวกับนางสาวสุกัญญา เดชทุงคา

นางสาวสุกัญญา เดชทุ่งคา ผู้จัดการสำานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (บางสะพาน) เข้ารอบมอบ
• บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) ได้รบั
รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 15
โดยนายวุฒิศักดิ์ เหง่าคีรี ผู้จัดการส่วนทรัพยากร
บุคคลและธุรการ (บางสะพาน) และนายธวัชปกษี
ประธานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ (บางสะพาน) เป็นตัวแทนเข้ารับมอบ
• บริ ษั ท บี . เอส.เมทั ล จำ า กั ด (สาขา 1) ได้ รั บ
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 11 มี
นายราเชนทร์ มณีสว่าง กรรมการผูจ้ ดั การ เข้ารับมอบ
นางสาวนาคมัลลิกา นาคจันทร หัวหน้า

ผู้ จั ด การสำ า นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล “WCE”
ให้สัมภาษณ์ว่า “รางวัลเกียรติยศนี้ สะท้อนถึง
นโยบายขององค์กรที่ให้ความสำาคัญกับบุคลากร
มาอย่างต่อเนือ่ ง WCE เชือ่ ว่าพนักงานคือทรัพยากร
ทีม่ คี ณ
ุ ค่า ทุกคนมีความสำาคัญต่อความสำาเร็จของ
องค์กร จึงมุง่ เน้นเรือ่ งการพัฒนาความสามารถของ
พนักงาน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึง
การจัดสวัสดิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
พนักงาน และต่อเนื่องถึงนโยบายในระยะยาวของ
บริษัทที่ยังมุ่งเน้นให้พนักงานและองค์กรเติบโตไป
ด้วยกัน”
ด้าน นายวุฒิศักดิ์ เหงาคีรี ผู้จัดการส่วน
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ (บางสะพาน) “TCRSS”
บอกว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจ ที่บริษัท

เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่น ซึ่งนับต่อเนื่องเป็นปีที่
15 บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานให้ดีอย่างต่อเนื่อง
และขอขอบคุณพนักงานทีม่ สี ว่ นร่วมในความสำาเร็จ
ครั้งนี้ด้วยครับ”
และนายธวัชปกษี ประธานคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ “TCRSS” ให้
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า “TCR ยังคงดำาเนินการ
ตามนโยบายองค์กร เพือ่ รักษามาตรฐานของรางวัล
ระดั บ ประเทศอย่ า งต่ อ
เนื่อง ซึ่งรางวัลนี้เกิดจาก
ผลของความร่ ว มมื อ กั น
ทั้ ง คณะผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงานทุกคน ช่วยกัน
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
ข้ อ ผิ ด พลาดต่ า งๆ จึ ง
ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
ต่อเนื่องได้”
พร้อมกันนี้บริษัทใน
กลุ่มเหล็กสหวิริยายังได้รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ประจำาปี 2564
ได้แก่ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
หรือเอสเอสไอ (โรงงานบางสะพาน) รับรางวัลสถาน
ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ประเภทรางวัลเกียรติบัตร(ทอง) 2 ปีติดต่อกัน และ
บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) โรงงาน
บางสะพาน รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน ประเภทรางวัลเกียรติบัตร
(แพลทินัม) 15 ปีติดต่อกัน อีกด้วย

4 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2564
เร่งด่วน (Antigen test kit) ชนิดนี้เป็นการตรวจ
คัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้งานควรตรวจสอบวันหมดอายุของชุด
ทดสอบก่อนทุกครัง้ ไม่ควรเปดหรือฉีกซองทีบ่ รรจุ
Antigen Test Kit จนกว่าจะถึงขั้นตอนการทดสอบ
ผล ส่วนวิธีการอ่านผลตรวจและแปรผลทดสอบ
ประกอบไปด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่

ซึง่ ชุดตรวจอาจมีปญ
 หาแนะนำาให้ทาำ การทดสอบ
ซำ้าอีกครั้ง
นายธีระวุฒิ ลอมพงษพิพัฒน ประธาน
คณะทำางานเฉพาะกิจรองรับสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “เอสเอสไอ” กล่าว
ว่า “เอสเอสไอ ตั้งการ์ดมาตรการเข้มด้านการ
ปองกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 อย่าง
เคร่งครัด นับตั้งแต่ออกมาตรการคุมเข้มรับมือ
Covid-19 กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าปฎิบตั ติ ามมาตรการ
ปองกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไป
ด้ ว ย ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การและประชาสั ม พั น ธ์
เกี่ยวกับโควิด-19 มีมาตรการคัดกรองผู้ติดต่อพนักงาน 100% การเว้นระยะห่างทางสังคม-สวม
ใส่ ห น้ า กากอนามั ย จั ด
ทำาความสะอาด-ฆ่าเชื้อ
สำ า นั ก งานและรถรั บ ส่ ง
พนักงาน งดให้พนักงาน
เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง
ทุ ก กรณี หากเกิ ด กรณี
เสี่ยงให้พนักงานหยุดเฝา
ระวั ง 14 วั น งดการจั ด

1) ผลบวก หมายถึงติดเชื้อโควิด-19 ชุดตรวจ
มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเป็นผู้ตรวจหาเชื้อ
จะปรากฏแถบสี
แดง ทั้งที่แถบทดสอบ (T) และ
โควิ ด -19 ณ ศาลารอรถหน้ า โรงงาน จากผล
การทดสอบการตรวจหาเชื้ อโควิด -19 ทั้ง สอง แถบควบคุม (C)
2) ผลลบ หมายถึงไม่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งชุด
พื้นที่ (กรุงเทพฯ - บางสะพาน) ปรากฏผลเป็น
ตรวจจะปรากฏเฉพาะแถบควบคุม (C)
ลบ 100%
3) ผลทีใ่ ช้งานไม่ได้ จะไม่ปรากฏแถบสีขนึ้ เลย
สำาหรับการตรวจด้วยชุดตรวจโควิด-19 แบบ

นำ า พนั ก งานทั้ ง สำ า นั ก งานพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ และ
โรงงานบางสะพาน ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19
เพือ่ สวัสดิภาพทีด่ ขี องพนักงานและลดความเสีย่ ง
การติดเชือ้ โควิดตามมาตรการควบคุมการระบาด
ของโรคในสถานประกอบการ หรือมาตรการ
Bubble and Seal ของหน่วยงานรัฐในช่วงสถานการณ์

กิ จ กรรมที่ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น จำ า นวนมาก ปฏิ บั ติ
ตามมาตรการกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั้ง
พนักงานทำางานที่บ้าน (Work Form Home) และ
พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ สำ า นั ก งาน เพื่ อ ความ
ปลอดภัยของพนักงานและลดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19”

ตรวจโควิด

ต่อจากหน้า 1

ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการตรวจหา
แอนติเจนด้วยการใช้ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่ง
ด่วน หรือที่เรียกว่า “Antigen test kit” ด้วยการ
Swab เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางจมูก ซึ่งใช้
ชุดตรวจที่ได้รับการลงทะเบียนจากสำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) โดยเอสเอสไอ
สำานักงานพื้นที่กรุงเทพ
มหานคร มี เ จ้ า หน้ า ที่
พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ
อาคารประภาวิทย์ และ
โรงงานพื้นที่บางสะพาน

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน พ.ย. 64

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• ชางซอมบํารุงไฟฟา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวส. สาขาไฟฟากําลัง
• 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 เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• Sales Engineer จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• Employee Relations and General Affairs จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒปิ ริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ หรือสาขาอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของ
(มีประสบการณในสายงานทรัพยากรบุคคล และธุรการ 5 ปขึ้นไป)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 - ปวช. ทุกสาขา
• พนักงานควบคุมปนจั่น (ขับเครน) จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางกล ชางยนต และชางอุตสาหกรรม

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)

• ตนเรือ / กัปตันเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ (มีเอกสาร
คนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับและมีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศ)

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

• กลาสี / สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

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

• พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
ไมจํากัดวุฒิการศึกษา และมีใบขับขี่

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (TCS)

• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) ระบบไอที วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร (1 อัตรา)
- 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)

• หัวหนาแผนกซอมบํารุงไฟฟา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา
• พนักงานปฏิบัติการ (แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกควบคุมคอยล)
จํานวน 5 อัตรา

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

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)

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

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑทแี่ 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 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

