ปที่ 13 ฉบับที่ 213 ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

มุง สรางวัฒนธรรมความปลอดภัย
SSI-TCRSSควารางวัลระดับชาติ
SSI จัดรันฟอรเฟรน

• ผู้ว่าการ รฟท. ติดตามเร่งรัด
โครงการเชือ่ มระบบการขนส่งทางราง
รองรับอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน

หนุนพนง.สุขภาพดี
มอบทุนบุตร50ทุน
เอสเอสไอส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ
พนักงาน และครอบครัวพนักงาน
จัดกิจกรรม “SSI Run For Friends”
นำาเงินรายได้จากค่าสมัครวิ่ง และ
เงินสนับสนุนโครงการจากบริษัท
มอบเป็นทุ น การศึ ก ษาให้แก่บุต ร
พนักงานที่เรียนดี เพื่อสร้างขวัญ
และกำ า ลั ง ใจให้ บุ ต รพนั ก งานที่ มี
ความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนดีอย่าง
ต่อเนื่อง รวมจำานวนทุนการศึกษา
ทัง้ สิน้ 50 ทุน ผูบ้ ริหารเผย กิจกรรมนี้
ถือเป็นการขยายต่อการมีสุขภาพที่
แข็งแรงให้พนักงาน พร้อมเสริมแรง
กำาลังใจที่ดีให้ครอบครัวพนักงาน
เอสเอสไออีกด้วย
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 25 - 26
มิถนุ ายน 2565 ทีผ่ า่ นมา บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
หรื อ เอสเอสไอ จั ด กิ จ กรรม SSI
Run For Friends ครั้งที่ 6 เพื่อสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพที่ ดี ใ ห้ กั บ พนั ก งาน
และครอบครั ว ของพนั ก งาน ทั้ ง
ยังนำารายได้จากค่าสมัครวิ่ง และ
เงินสนับสนุนโครงการจากบริษัท
มอบเป็นทุ น การศึ ก ษาให้แก่บุต ร
พนักงานที่เรียนดี และมีความตั้งใจ
อ่านต่อ น.3
ศึกษาเล่าเรียน
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นายนิ รุ ฒ มณี พั น ธ ผู ว า การรถไฟแห ง
ประเทศไทย พรอมดวย นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จํากัด (มหาชน) นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว
กรรมการผูจัดการ บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด และคณะผูบ ริหารลงพืน้ ทีด่ งู านกอสรางยาน
สถานีรถไฟนาผักขวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
จุดเชือ่ มตอประแจ และทางแยกสถานี โครงการ SSI’s
Distribution Hub (ดานเหนือ) และ โครงการ SSI’s
Logistic Terminal (ดานใต) ซึง่ โครงการดังกลาว
เชื่อมโยงระบบการขนสงทางรางรองรับอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ชวยลดปญหาการจราจร
การขนสงทางบกและเสริมศักยภาพระบบคมนาคม
การขนสงตอเนื่อง (รถ เรือ รถไฟ) ใหกับกลุม
อุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนี้ยังสนับสนุน
ใหมศี นู ยกระจายสินคา การใชประโยชนขนสงทางราง
และ Container Yard (CY) สถานีนาผักขวง กอใหเกิด
การขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค และเตรียม
พรอมเปนประตูเชือ่ มตอ EEC&SEC ของประเทศอีกดวย

มุง่ เน้นความปลอดภัยในการทำางาน
เป็นหลัก 2 บริษทั กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า
รับรางวัลความปลอดภัย ระดับ
ประเทศ ประจำาปี 2565 จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน SSI รับรางวัล
เกียรติบตั ร (ทอง) ส่วน TCRSS คว้า
ประเภทรางวัลเกียรติบตั ร (แพลทินมั )
ผูบ้ ริหารกำาชับพนักงานทุกคนต้อง
ปฏิบัติหน้าที่
อ่านต่อ น.2

อ่านต่อ น.3

รวมสานแนวทางประมงบางสะพานยัง่ ยืน
เหล็กสหวิรยิ า-ประมงพืน้ บานจัดทิง้ ซัง้ กอ
เล็ ง เห็ น ความสำ า คั ญ ด้ า นสิ่ ง - กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าร่วมเครือข่าย สัตว์นำ้า ภายใต้โครงการพัฒนา
แวดล้อมชุมชน หนุนภูมิปัญญา ประมงพืน้ บ้านอำาเภอบางสะพาน เครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้าน
ชาวบ้ า น เพิ่ ม ปริ ม าณสั ต ว์ นำ้ า จัดกิจกรรมทิง้ ซัง้ กอเพือ่ เพิม่ ปริมาณ บางสะพาน
อ่านต่อ น.2

• เหล็กสหวิรยิ า หนุนกิจกรรม “วัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจําป 2565

กลุม เหล็กสหวิรยิ า รวมสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับจัดกิจกรรม “รวมพลังแผนดินเอาชนะภัย
ยาเสพติด เนือ่ งในวันตอตานยาเสพติดโลก” ประจํา
ป 2565 ซึง่ จัดโดยเครือขายกองทุนแมของแผนดิน
จังหวัดประจวบฯ โดยมีนายวัชรินทร จันทรเดช
ประธานคณะกรรมการเครือขายกองทุนแมของ
แผนดินจังหวัดประจวบฯ นายฉัตรธวัช คงสมัคร
ผูใ หญบา นหมูท ี่ 9 บานทางสาย ตําบลธงชัย อําเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมรับมอบ
กิจกรรมในครัง้ นีเ้ กิดขึน้ จากมติคณะกรรมการ
หมูบานเครือขายกองทุนแมของแผนดิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เพื่อรณรงค ปองกัน แกไข ลด ละ
เลิก ยาเสพติดในหมูบ า น/ชุมชน โดยจัดกิจกรรมรูป
แบบเวทีเสวนา การขับเคลือ่ นแนวทางปองกัน แกไข
ปญหายาเสพติดของหมูบ า น/ชุมชน ซึง่ ไดรบั เกียรติ
จากวาที่พันตรีอดิศักดิ์ นอยสุวรรณ รอง ผวจ.
ประจวบคีรีขันธ ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด

2 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ
คว้ารางวัล

ต่อจากหน้า 1

ด้วยความไม่ประมาท พร้อมเดินทางวางแผนงาน
ด้านความปลอดภัยฯ ร่วมกับบริษทั ในกลุม่ เหล็ก
สหวิรยิ า มุง่ แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุจากการ
ทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประกาศ
ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการทำ � งาน ประจำ � ปี
2565 โดยคณะอนุกรรมการประกวดฯ พิจารณา
ตัดสินผลการคัดเลือกให้บริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ (โรงงาน
บางสะพาน) ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ประจำ�ปี 2565
ระดับประเทศ” ประเภทรางวัลเกียรติบัตร(ทอง)
เป็นปีที่ 3 นับเป็นความภาคภูมิใจและสร้างชื่อ
เสียงให้กบั องค์กร พร้อมสร้างกำ�ลังใจให้พนักงาน
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยแบบต่อเนื่องด้วย
		 นายบุญทวี บุญญอารักษ์ หัวหน้าสำ�นัก
จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กล่าวว่า
“รางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากบริษัทได้มุ่งเน้น
การดำ�เนินการบริหารและพัฒนางานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ประมงยั่งยืน

ต่อจากหน้า 1

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน 150 คน บริเวณ
ชายหาดคลองปากปิด ตำ�บลพงศ์ประศาสน์ นา
ยอำ�เภอยํา้ อาชีพประมงเป็นวิถชี วี ติ ทีป่ ฏิบตั กิ นั มา
นาน บางสะพานโชคดีที่หน่วยงานในพื้นที่ให้การ
สนับสนุน ด้านเหล็กสหวิรยิ าพร้อมเดินหน้ารับผิด
ชอบสังคมอย่างยั่งยืน
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่ม
เหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-TCS-WCE-BSBM) ร่วม
กิจกรรมทิ้งซั้งกอเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์นํ้า ภาย
ใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้าน
บางสะพาน บริเวณชายหาดคลองปากปิด ตำ�บล
พงศ์ประศาสน์ เพือ่ ส่งเสริมการป้องกันการทำ�การ
ประมงของเรือขนาดใหญ่มาทำ�การประมงในเขต
หวงห้าม พร้อมร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยการทิ้งซั้งกอสร้างบ้านปลา ซึ่งใช้อุปกรณ์จับ
สัตว์นาํ้ ชายฝัง่ ตามวิถพี นื้ บ้านของกลุม่ ประมงพืน้
บ้านบางสะพาน โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ
แย้มพราย นายอำ�เภอบางสะพาน เป็นประธาน
ในพิธี นายบุญทวี บุญญอารักษ์ ผู้บริหารกลุ่ม
เหล็กสหวิริยา กล่าวเปิดกิจกรรมฯ ประมงอำ�เภอ
บางสะพาน นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน
ประธานเครื อ ข่ า ยกลุ่ ม ประมงพื้ น บ้ า น และ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวนทั้งสิ้น 150 คน
สำ � หรั บ “ซั้ ง กอ” ปะการั ง เที ย มพื้ น บ้ า น เป็ น
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อย่ า งหนึ่ ง ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรทางทะเล โดยการนำ�วัสดุธรรมชาติ
และวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ในท้องถิ่นมาสร้างเป็น
แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยสำ�หรับสัตว์นาํ้ ในเขตชายฝัง่ ทะเล
วัสดุที่นำ�มาทำ�ปะการังเทียม เป็นการนำ�ลำ�ไม้ไผ่
และทางมะพร้าวสด ในพื้นที่ที่มีอยู่เป็นจำ�นวน
มากมาปักลงในถัง ก่อนเทปูนลงไปเพื่อให้มีนํ้า
หนักมากพอที่ทิ้งตัวลงสู่ก้นอ่าวได้ กลายเป็นก
ลุ่มปะการัง ใกล้ชายฝั่ง และห่างจากปะการังที่มี
ตามธรรมชาติ
		 นายเลิศยศ แย้มพราย ประธานในพิธี
กล่าวเปิดงานว่า “บางสะพานโชคดีที่พื้นที่มีภาค

ประจำ�วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ทำ�งาน ซึ่งต้องการให้พนักงานเกิดตระหนักและ
เห็นถึงความสำ�คัญในการดูแลตนเองและเพื่อน
ร่วมงานให้ทำ�งานอย่างปลอดภัยผ่านโครงการ
ต่างๆ เช่น การรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุจากการทำ�งาน
(Zero Accident Campaign) โครงการจิตอาสาสร้าง
วินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
(BBS) การตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงาน (Safety
Patrol) การเฝ้าระวังสุขภาพพนักงานอันเนื่องจาก
การสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการทำ�งาน โดยมีคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้ อ มในการทำ � งานกำ � กั บ ดู แ ล ตรวจสอบ
ความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการในการ
ปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ภายใต้
การสนับสนุนอย่างดีจากทุกหน่วยงานในองค์กร
พร้อมมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการหามาตรการต่างๆ ที่
จะช่วยทำ�ให้มีค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้น
หยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำ�งาน (LTIFR)
ลดต่�ำ ลงให้เข้าใกล้ศนู ย์หรือเท่ากับศูนย์ และไม่มี
พนักงานป่วยเป็นโรคอันเนื่องมาจากการทำ�งาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2564 เอสเอสไอมีค่าอัตรา
ความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้าน
ชัว่ โมงการทำ�งานเท่ากับศูนย์ตดิ ต่อกันเป็นปีที่ 3”
		 “ขอให้ พ นั ก งานทุ ก คนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย
ความไม่ประมาท และเดินหน้าสร้างความปลอดภัย
ในการทำ�งานแบบนีต้ อ่ ไป โดยในปี 2565 ผูบ้ ริหาร
กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมวางแผนงานด้านความ
ปลอดภั ย ในการทำ � งาน มุ่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาและ
ลดอุ บั ติ เ หตุ จ ากการทำ � งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้

สอดคล้องกันด้วยครับ”
		 “ผูส้ อ่ื ข่าว” กล่าวต่อว่า ยังมีบริษทั เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) โรงงานบางสะพาน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ประจำ�ปี 2565 ประเภท
รางวัลเกียรติบัตร (แพลทินัม) เป็นปีที่ 16 อีกด้วย
		 สำ�หรับรางวัลระดับประเทศดังกล่าว แบ่ง
ออกเป็น เกียรติบัตรระดับประเทศ และโล่รางวัล
ระดับประเทศ ดังนี้
1. เกียรติบัตรระดับประเทศ (ระดับทอง) สถาน
ประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 1 - 4
2. เกียรติบัตรระดับประเทศ (ระดับเพชร) สถาน
ประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 5 - 9
3. เกียรติบัตรระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม)
สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 10 - 26
4. เกียรติบตั รระดับประเทศ สำ�หรับ คณะกรรมการ
ความปลอดภัยในการทำ�งาน (คปอ.) ดีเด่นระดับ
ประเทศ หน่วยงานความปลอดภัย ดีเด่นระดับ
ประเทศ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทำ�งาน (จป.) ทุกระดับดีเด่นระดับประเทศ
		 นอกจากนี้ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
(องค์การมหาชน) หรือ สสปท.ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน ได้ ม อบรางวั ล ให้ กั บ สถานประกอบ
กิจการทีไ่ ด้รบั รางวัลผ่านกิจกรรม “การรณรงค์ลด
สถิติอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้เป็นศูนย์ ประจำ�
ปี 2565” (Zero Accident Campaign 2022) โดยมี 2

บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้รับรางวัลกิจกรรม
ดังกล่าว ได้แก่ บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) (TCRSS) รับรางวัลระดับทอง จำ�นวนปีที่
สะสม 1 ปี รวมเป็น 10,323,354 ชั่วโมงการทำ�งาน
และบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
(SSI) รับรางวัลระดับเงิน จำ�นวนปีทสี่ ะสม 3 ปี รวม
เป็น 8,000,179 ชั่วโมงการทำ�งาน เพื่อส่งเสริมให้
สถานประกอบกิจการมีความมุง่ มัน่ ในการป้องกัน
การเกิดอุบตั เิ หตุจากการทำ�งาน บนพืน้ ฐานแนวคิด
ที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำ�งาน
สามารถป้องกันได้ โดยการลดสถิติการประสบ
อันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่าน
การวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานอย่างต่อ
เนื่อง อันส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย
เพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
		 ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้
กำ�หนดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับ
แพลทินัม โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน
2565 ทีผ่ า่ นมา ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
		 ส่วนพิธกี ารมอบรางวัลสถานประกอบกิจการฯ
ที่ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในระดับอื่นๆ
สถาบันฯ จะดำ�เนินการแจ้งวิธกี ารและกำ�หนดการ
รับมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการต่อไป

เกษตร ยาง ปาล์ม มะพร้าว สับปะรด ภาคปศุสตั ว์
ภาคประมง และภาคอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง หลาย
กิจกรรมทีเ่ ราทำ�กันในพืน้ ทีจ่ ะมีความร่วมมือภาค
รัฐ ภาคเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจเข้ามามีบทบาท
ร่วมสนับสนุนโดยตลอด วันนี้เราได้เห็นความ
ร่วมมือภาครัฐด้านนโยบายสำ�คัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่จะส่งเสริมชุมชนอาชีพของ
ประมงรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชนประมงตามกฏ
หมาย รวมทั้งให้การสนับสนุนองค์กรอาชีพของ
ประมงพืน้ บ้านไม่วา่ จะเป็นการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ในพื้นที่ การทิ้งซั้งกอถือเป็นการอนุรักษ์แหล่ง
อาศัยสัตว์นํ้าหรือเป็นปะการังอย่างนึง

วิธีการพัฒนาอาชีพอย่างมั่นคง และได้รู้ถึงการ
พัฒนาอาชีพการพัฒนาคุณภาพประมงเอง ที่
สำ�คัญพื้นที่ทำ�ประมงแห่งนี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพราะฉะนั้นนอกจากมีอาชีพจากการหารายได้
จากสัตว์นํ้าแล้ว ยังส่งเสริมอาชีพด้านการท่อง
เที่ยวท้องถิ่นได้อีกด้วย”
		 ด้านนายบุญทวี บุญญอารักษ์ ผู้บริหาร
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า กล่าวว่า “กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าให้
ความสำ�คัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดการดำ�เนินธุรกิจใน
พื้นที่อำ�เภอบางสะพาน ซึ่งกิจกรรมทิ้งซั้งกอหรือ

		 กิจกรรมวันนี้เป็นการร่วมทำ�ประโยชน์ใน
เรื่องของการพัฒนาอาชีพ และรายได้ในภาคของ
เกษตรด้านการประมงซึ่งเป็นประมงทางทะเลที่
มีความเข้มแข็งกับประมงชุมชนบางสะพาน โดย
อาชีพประมงนี้เป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติกันมาอย่าง
ยาวนาน แต่นอกจากองค์ความรู้ที่มีด้วยตนเอง
อีกส่วนนึงที่จะพึงมีคือการสนับสนุนและมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ด้วย พร้อมกันนี้ เราจะได้รู้วิธีการจับสัตว์นํ้า รู้

วางซั้งกอเป็นกิจกรรมที่ชุมชนให้การยอมรับ ใช้
ภูมิปัญญาชาวบ้านในการเพิ่มปริมาณสัตว์นํ้า
เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นาํ้ และเป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์นํ้าขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเสมือนการทำ�ปะการัง
เทียมให้ปลาวางไข่ ได้เพาะสัตว์นํ้าวัยอ่อน ทั้งยัง
ป้องกันการทำ�การประมงของเรือขนาดใหญ่มา
ทำ�การประมงในเขตหวงห้ามได้อีกทางหนึ่งด้วย
และกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ร่วมกับประมงอำ�เภอ
บางสะพานสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่ม

ประมงพื้นบ้านขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างกลุ่ม ช่วยเหลือเกื้อกูลและพัฒนาเครือ
ข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน ที่จะเป็นผู้
กำ�หนดทิศทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มประมง
พื้นบ้านบางสะพานอย่างยั่งยืน”
		 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 กลุ่ม
เหล็กสหวิริยา ยังร่วมสนับสนุนโครงการรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประจำ�ปี 2565 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในพื้นที่บางสะพาน อาทิ หน่วยงานสาธารณสุข
และสิ่ ง แวดล้ อ ม สำ � นั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง กลุ่มประมงพื้นบ้านอำ�เภอ
บางสะพาน รวมถึงบริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด
ร่วมกิจกรรมทิ้งซั้งกอสร้างบ้านปลา และฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายฝัง่ ให้มคี วาม
อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนอีกด้วย
		 นายอภิปัทม์ รุ่งโรจน์ ผู้จัดการส่วนชุมชน
สั ม พั น ธ์ สำ � นั ก การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และสื่ อ สาร
กลุ่ม เอสเอสไอ กล่าวว่า “เอสเอสไอ เล็งเห็น
ความสำ�คัญและสนับสนุนกิจกรรมงานชุมชนทั้ง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มาโดย
ตลอด กิจกรรมการทิ้งซั้งกอครั้งนี้ นอกจากได้รับ
ความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในพื้นที่แล้ว ยังเกิดความร่วมมือของ
ประชาชนทีม่ บี ทบาทร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด้วย ซึ่งทำ�ให้การดำ�เนินกิจกรรมครั้งนี้ผ่านไปได้
ด้วยดีครับ”
		 ด้านนางสาวศิริพร แก้วแหลม เจ้าหน้าที่
มวลชนสัมพันธ์ ท่าเรือประจวบฯ ให้สัมภาษณ์
ว่า “ท่าเรือประจวบฯ พร้อมเดินหน้าสนับสนุน
กิจกรรมที่ทำ�ประโยชน์คืนให้กับสังคมมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการทำ�ซั้งกอสร้างบ้านปลาในครั้งนี้
เป็นการรวมตัวกันเพื่อทำ�ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลใกล้ฝั่ง และยังเป็นความร่วมมือ
ที่ ดี ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานราชการ เอกชน และ
ประชาชน ในพื้นที่สำ�หรับการทำ�กิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน ลดการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย
รุกเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่หลบภัยสัตว์นํ้า
วัยอ่อนอีกด้วย

ประจำ�วันที่ 1 กรกฎ�คม 2565

รันฟอรเฟรน

ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ต่อจากหน้า 1

ทำาให้มผี ลการเรียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่
กำาหนดไว้ของโครงการ ซึ่งจะมีคณะกรรมการ
คัดเลือกของโครงการเป็นผู้ตัดสินการรับทุน
ดังกล่าว โดยจากการจัดกิจกรรมรวม 6 ครั้ง
มีพนักงานเข้าร่วมจำานวน 180 คน
สำ า หรั บ รู ป แบบการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
เป็นการวิ่งแบบไม่กำาหนดสถานที่ สามารถ
วิ่งที่ไหนก็ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องงดการ
จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มคนจำานวน
มาก ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำาส่งผลวิ่ง
ลงในเฟสบุคกลุ่ม SSI-Employee Relation and
Welfare ในวันที่กำาหนดของกิจกรรมเท่านั้น
ส่วนเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนของกิจกรรม
“SSI Run For Friends” มีรายละเอียดดังนี้ 1)
ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา 1 - 3 จำานวน
10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ผลการเรียน (เกรด
เฉลีย่ ) 3.50 ขึน้ ไป 2) ทุนการศึกษาระดับประถม
ศึกษา 4 - 6 จำานวน 15 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
ผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) 3.40 ขึ้นไป 3) ทุน
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1 - 3 จำานวน
15 ทุน ทุนละ 1,500 บาท ผลการเรียน (เกรด
เฉลี่ย) 3.20 ขึ้นไป และ 4) ทุนการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 4-6 จำานวน 10 ทุน ทุนละ 1,500
บาท ผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) 3.00 ขึ้นไป
นายมนิ น ทร์ อิ น ทร์ พ รหม ผู้ ช่ ว ย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ กล่าวว่า “โครงการ SSI Run For
Friends ได้จดั ขึน้ ตัง้ แต่ในปี 2019 เป็นโครงการ
ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้กับพนักงาน
โดยการหันมาออกกำาลังกายด้วยการวิ่ง และ
ขยายต่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงให้กับครอบ
ครัวพนักงานเอสเอสไอด้วย ซึ่งเงินรายได้จาก
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะนำาเข้ากองทุน
“เพือ่ นช่วยเพือ่ น” เอสเอสไอ และมอบเป็นทุน
การศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี และผ่าน
เกณฑ์พิจารณาจากคณะกรรมการโครงการฯ

กิจกรรม สำาหรับการ
แข่งขันวิง่ มีทง้ั หมด
3 ระยะ ได้แก่ ระยะ
2/4 และ 6 กิโลเมตร
ทุ ก ท่ า นที่ วิ่ ง ครบ
ระยะ 2 กิโลเมตร
จะได้ รั บ นำ้ า ดื่ ม 1
แพ็ค วิ่งครบระยะ
4 กิโลเมตร จะได้
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รับไข่ไก่ จำานวน 1 แผง และวิ่งครบระยะ 6
โควิด-19 จึงต้องงดการจัดกิจกรรมที่มีการ กิโลเมตร จะได้รับข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำานวน
รวมตัวเป็นกลุ่มคนจำานวนมาก และเปลี่ยน 1 ถุง จะวิง่ ทีไ่ หนก็ได้ ไม่มจี าำ กัดเส้นทางการวิง่
รูปแบบการวิ่งมาเป็น ”วิ่งที่ไหนก็ได้” โดย
นำาส่งผลวิ่งลงในเฟสบุคกลุ่ม SSI-Employee
Relation and Welfare
และการวิ่งทุกครั้งจะมีของรางวัลแจก
ในแต่ละกิโลเมตรที่วิ่งได้ เช่น ครบระยะ 2
กิโลเมตรได้รับนำ้าดื่ม ครบระยะ 4 กิโลเมตรได้
รับไข่ไก่ หรือวิ่งระยะ 6 กิโลเมตรขึ้นไป ได้รับ
เป็นข้าวสาร แต่สงิ่ นีเ้ ป็นเพียงผลพลอยได้จาก
การเข้าร่วมวิ่ง แท้จริงแล้วการจัดโครงการนี้
เพื่ออยากให้พนักงานและครอบครัวพนักงาน
ใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น”
นางสาวนาคมั ล ลิ ก า นาคจั น ทร์
ผูจ้ ดั การส่วนงานสวัสดิการสัมพันธ์ (ERL) ผูร้ บั
ผิดชอบโครงการ กล่าวว่า “ในปีนี้ได้ปรับรูป
แบบการวิ่งมาเป็นวิ่งที่ไหนก็ได้ และนำาส่งผล
วิง่ ทีเ่ ฟสบุคกลุม่ ของกิจกกรรม โดยเปิดโอกาส สวัสดีครับ ผมเด็กชายเหล็กมวน วันนี้เรากลับมา
ให้พนักงาน และครอบครัวพนักงานเอสเอสไอ พบกันในบทความ “เหล็กรักษโลก” กันอีกเชนเคย
ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ มีคา่ สมัครวิง่ เพียง ครับ เมือ่ ครัง้ ทีแ่ ลวผมไดพาพีไ่ ปรูจ กั กับความสําคัญ
คนละ 60 บาท เพื่อเป็นการเข้าร่วมกิจกรรม และประเภทของฉลากเขียวกันมาแลว วันนี้ผมจะพา
พีๆ่ ทุกทานไปทําความรูจ กั กับฉลากสิง่ แวดลอมของ
อุตสาหกรรมเหล็กของผมกันครับ อยากรูแ ลวใชมยั้
ครับวาผลิตภัณฑเหล็กของเอสเอสไอนั้นไดรับการ
รับรองฉลากสิง่ แวดลอมประเภทไหนและมีผลิตภัณฑ
ไหนบางนะที่ผานการรับรองฉลากสิ่งแวดลอม ถา
อยากรูแลว...อยารอชาตามผมมาเลยคราบบ
จากความเดิมเมื่อตอนที่แลว ผมไดเกริ่นถึง
ความสําคัญและประเภทของฉลากเขียวหรือฉลาก
สิ่งแวดลอมของไทยกันไปแลว ซึ่งแตละประเภทก็
จะมีการประเมินและตรวจสอบมาตรฐานทางดาน
สิ่งแวดลอมที่แตกตางกันออกไปครับ และในวันนี้
ครับผมจะมาเลาถึงฉลากสิ่งแวดลอมของโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล็กของผมกัน
แน น อนครั บ โรงงานเอสเอสไอของผม ใน
ฐานะหนึ่งในผูผลิตเหล็กของประเทศก็ไดใหความ
 อบต.แม่รําพึง - ประมงพื้นบานจัดรักษสิ่งแวดลอมทิ้งซั้งกอ
สําคัญกับเรื่องนี้ไมแพไปกับเรื่องการดําเนินธุรกิจ
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าสนับสนุนและร่วมกิจกรรม “กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า” ร่วมกิจกรรม
เลยนะครั บ เพื่ อ ให มั่ น ใจว า ผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก ของ
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมทิ้งซั้ง (ซั้งกอ) จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง ร่วมกับกลุ่ม
เรานั้นนอกจากจะมีคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ
ประมงพื้นบ้านบ้านปากคลอง อำาเภอบางสะพาน โดยซั้งกอดังกล่าวทำาขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ
แลว ผลิตภัณฑของเรายังมีความเปนมิตรตอสิ่ง
ที่สามารถย่อยสลายในนำ้าได้ เพื่อให้เป็นแหล่งหลบภัยแหล่งอนุบาลสัตว์นำ้าวัยอ่อนและเป็น
แวดลอม มีกระบวนการผลิตและคุณสมบัติความ
ที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้าให้สามารถเจริญเติบโต รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนร่วมกันรักษา
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานฉลากทาง
ทรัพยากรชายฝั่งและความมั่นคงทางอาหารให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความยั่งยืนให้กับ
ดานสิ่งแวดลอมประเภทที่ 2 ISO14021 ซึ่งเปน
ชุมชนบางสะพาน โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำาเภอบางสะพาน เป็นประธานในการเปิด
ฉลากที่โรงงานจะเปนผูบงบอกความเปนมิตรตอ
โครงการครัง้ นี้ ณ บ้านปากคลอง หมูท่ ี่ 5 ตำาบลแม่ราำ พึง อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
สิ่ ง แวดล อ มหรื อ แสดงค า ทางสิ่ ง แวดล อ มของ
ในกิจกรรมดังกล่าวกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าร่วมสนับสนุนงบประมาณ และนำา้ ดืม่ โดยมี นายประสิทธิ์
ผลิตภัณฑดวยตนเอง หรือเรียกเปนภาษาอังกฤษ
ภู่งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง เป็นผู้รับมอบ

โดยจะนำารายได้จากค่าสมัครมอบเป็นทุนการ
ศึกษาให้แก่บุตรพนักงานด้วย”
ทั้ ง นี้ โครงการ SSI Run For Friends
กำาหนดให้วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เป็นวันมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่บตุ รพนักงานทีเ่ รียนดี เพือ่
สร้างขวัญและกำาลังให้บุตรพนักงานที่ความ
ตั้ ง ใจศึ ก ษาเล่ า เรี ย นดี ต่ อ ไป หากต้ อ งการ
สอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม
ได้ ที่ บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จำ า กั ด
(มหาชน) โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ฝ่าย
พนักงานสัมพันธ์เอสเอสไอ (ERL) เบอร์โทร.
0-3269-1403-5 ตลอดเวลาทำาการ

วา “Self-declared Environmental Claims”
เราจะสังเกตไดจากสัญลักษณ “SSI Green”
ที่ บง บอกว า ผลิ ต ภั ณ ฑ ประเภทนี้ ผา นเกณฑ ก าร
ประเมินตามขอกําหนดของฉลากสิง่ แวดลอมประเภท
ที่ 2 เรียบรอยแลวครับ
เอสเอสไอของผมเองมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ า น
มาตรฐานฉลากสิ่งแวดลอมถึง 11 ประเภท ซึ่ง
ประกอบดวย เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน เหล็กแผน
รีดรอนชนิดมวนประเภทลางผิวและเคลือบนํ้ามัน
เหล็กแผนมวนชุปสังกะสีดวยกรรมวิธีทางไฟฟา
เหล็กแผนดํา เหล็กเสน เหล็กแปปดํา เหล็กแปปกัลวา
ไนซ เหล็กตัวซี AirBeam AirPEB และ AirPurlin ซึ่ง
ทั้ง 11 ผลิตภัณฑนั้นจะตองผานเกณฑการประเมิน
อยางนอยหนึ่งเกณฑ ซึ่งเกณฑทั้ง 11 หัวขอนั้น
จะประกอบไปดวยอะไรบางนั้น อุบ!!! ผมจะขอเก็บ
ไวกอนแลวจะนํามาทยอยเลาใหพี่ๆ ฟงในครั้งถัดไป
นะครับ
เห็นแลวใชมั้ยครับวา อุตสาหกรรมเหล็กของ
เราไมไดมาเลนๆ เรารักษโลกอยางจริงจัง รวมถึง
ใหความสําคัญกับดานสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน
เปนอยางมากเลยนะครับ และสําหรับในครั้งหนา
ผมจะมาเลาถึงทีม่ าและความหมายของสัญลักษณ
SSI Green ใหพี่ๆ ฟงนะครับ อยาเพิ่งเบื่อผมไปซะ
กอนนะครับ และสําหรับวันนีผ้ มตองขอตัวลาไปกอน
แลวพบกับผมเด็กชายเหล็กมวน พรอมสาระดีๆ ใน
บทความ “เหล็กรักษโลก ในครั้งหนานะครับ และ
เพื่อไมใหพลาดสาระความรูและขาวสารดีๆ แบบนี้
พี่ๆ อยาลืมกดติดตามเพจ #SSIGroupThisWeek
กันนะครับ สวัสดีคราบบบ

4 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 กรกฎ�คม 2565


“ท่าเรือประจวบ”หนุนงานรักษสวล.บานปากปด ทิ้งซั้งกอสรางบานปลาปรับภูมิทัศนชายฝงทะเล บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ “PPC” บริษัทในกลุ่มเหล็ก

สหวิริยา สนับสนุนโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำาปี 2565 กิจกรรมการทำาซั้งกอสร้างบ้านปลา
สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์นำ้า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายฝั่งให้
มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่บางสะพาน อาทิ หน่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำานักปลัดองค์การองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง กลุ่มประมงพื้นบ้านอำาเภอบางสะพาน
รวมถึงบริษทั ท่าเรือประจวบ จำากัด หน่วยงานภาคเอกชนทีป่ ระกอบกิจการท่าเรือนำา้ ลึกในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำาเภอบางสะพาน เป็นประธาน
ในพิธี นายประสิทธิ์ ภู่งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง กล่าวเปิดโครงการรักษ์
สิ่งแวดล้อมทิ้งซั้ง (ซั้งกอ) และมี นายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ฝ่ายปฏิบตั กิ ารท่าเรือ บริษทั ท่าเรือประจวบ จำากัด นำาพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรม จำานวนทั้งสิ้น 50 คน
นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านปากคลอง ปรับ
ภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเล เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ในอยู่ด้วยกันได้ในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ศาลาประจำาหมู่บ้านบ้านปากคลอง หมู่ที่ 5 ตำาบล
แม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ก.ค. 65

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรวิจัยและพัฒนาวัสดุ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลหะการ/วัสดุ (2 อัตรา)
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลหะการ/วัสดุ/อุตสาหการ
(1 อัตรา)
- วิศวกรฝายผลิต วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/อุตสาหการ (1 อัตรา)

• พนักงานตรวจสอบคุณภาพ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล/ชางยนต/ชางเชื่อม
• พนักงานขับเครน จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาชางอุตสาหกรรม
• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม (ยกเวนชางกอสราง)
• พนักงานจางเหมา 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)

• Engineer Production (วิศวกรสวนงานการผลิต) จํานวน 1 อัตรา
(ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล

• Electrical Equipment Engineer (วิศวกรไฟฟา) จํานวน 1 อัตรา
(ประจําโรงงาน)

วุฒปิ ริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรไฟฟา อิเล็กทรอนิกส สือ่ สาร และคอมพิวเตอร

• QA Engineer จํานวน 1 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล/อุตสาหการ) หรือ
เทียบเทา (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)

• Project Engineer จํานวน 2 อัตรา

วุฒปิ ริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเครือ่ งกล/ไฟฟา/โยธา/อุตสาหการ
(มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)

• Sales Engineer จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒปิ ริญญาตรี หรือปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสายงานวิศวกรรมศาสตร

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหน่งผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
3. ผู้สมัครพนักงานประจําต้องผ่านการคัดเลือก ได้แก่ การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

• Digital Marketing จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒปิ ริญญาตรี ดานบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจทิ ลั วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

• Civil Service จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางกอสราง/โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• Human Resources Assistant Manager จํานวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร นิติศาสตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• ชางเทคนิค จํานวน 5 อัตรา

วุฒิ ปวส. เครื่องกล ชางโลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (มีประสบการณดานซอมบํารุง
จะพิจารณาเปนพิเศษ)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

• พนักงานขับเครน จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 - ปวช. ขึ้นไป สาขาชางอุตสาหกรรม
• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม (ยกเวนชางกอสราง)

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)

• ผูจ ดั การฝายพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาสตร
วิเคราะหโครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี

• กลาสี / สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผานการ
อบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• ชางนํ้ามัน / สรั่งชางกล จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ม.6 - ปวส. มีเอกสารการอบรม STCW การอบรมความปลอดภัยในกรณีฉกุ เฉิน
ตามที่กรมเจาทากําหนด

• ตนเรือ-กัปตันเรือ จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวช. - ปวส.สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน
(มีประสบการณเปนตนเรือ หรือกัปตันเรือ TUG ไมนอ ยกวา 2 ป หรือมีประสบการณ
ในการทํางานบนเรือ TUG ไมนอยกวา 3 ป) มีเอกสารคนประจําเรือตามที่กรม
เจาทากําหนด

• พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)

• ชางซอมบํารุงไฟฟา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา

ทํางาน (ถ้ามี) การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ทแี่ ต่ละบริษทั กําหนด
4. พนักงานจ้างเหมา 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 : 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

