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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง คร้ังท่ี 2/2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 น. 

ณ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

 

รายนามท่ีปรึกษาท่ีเขารวมประชุม 

1.  นายอรุณ  วิชกิจ (แทน)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

2.  นายวัฒนะ  วัฒนศักด์ิ (แทน)  ผูอํานวยการสถาบันฝมอืแรงงาน 17 ระยอง 

3.  นายชยัยง  โกศลวิทานันต       อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

4.  นางไพรงาม  ศิริผันแกว  คลังจังหวัดระยอง 

5.  น.ส.ปทมา  ชีวะภัทร (แทน)  ประกันสังคมจังหวัดระยอง 

6.  นายกร  สุวรรณรัฐ   บมจ.พีทีที่ โกลบอล เคมิคอล 

7. นายสุรินทร  สินรัตน   ประธาน ทสม. 

8. นายรักษพล  กังนอย   บจก.ดับบลิวเอชเอ ระยองที่ดินอุตสาหกรรม 

รายนามคณะกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1.  นายสุวิทย  ชื่นปยะวาจา บจก.สุธี ดิชเฮด แอนด เมทเทิลฟอรม ประธานกิตติมศักด์ิ 

2.  นายสุรพล  สุทธจินดา บจก.สุธี แท็งเกอร แอนด สเปเชียลทรัค ประธาน 

3.  นายทวีวัช  เอ่ียมสุวรรณ 

    (แทน  นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล) บจก.ดับบลิวเอชเอ ระยองที่ดินอุตสาหกรรม รองประธานฝาย EEC/ผังเมือง  

4.  นายประเทือง  วงศซิ้ม บจก.พาราอีสเทิรน อินดัสทรี  รองประธานฝาย SME 

5.  นายสรรวริศ  อุยวัฒนา 

     (แทน นายสรไนย  เลิศอักษร) บมจ.ปตท.    รองประธานฝายอุตสาหกรรม 

6.  นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เข็มเหล็ก   รองประธานฝายอุตสาหกรรม   

      เคร่ืองจักรกล 

7.  นายสงวน  แสงวงศกิจ บจก.สหกิจแกลง   รองประธานฝายแรงงานและ 

      สวัสดิการสังคม    

8. นางวิมล  บัวบุศย 

     (แทน นายธารนา  เสนี)  บจก.ไทยเอ็มเอ็มเอ   รองประธานฝายการศีกษา 

9.  นายนเรศ  กลิ่นบานหมอ 

     ( แทน นายสมยศ  ทองบัณฑิต) บจก.ไดโด สิทธิผล   รองประธานฝายอุตสาหกรรมยานยนต 

10. นายแดน  ปรีชา บมจ.ทีพีไอ โพลีน   เลขาธิการ      

11. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต บจก.แอรโรเฟลกซ   เหรัญญิก 
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12. นายฐานวัฒน บวรอนันตโรจน  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม นายทะเบยีน                                                    

13. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ บจก.เคอารอาร สตารช  กรรมการ 

14. นายพิชิต ธีรชัยไพศาล บจก.วินเทอมส   กรรมการ 

15. น.ส.ภัชราวรรณ  พันธุสมุ 

      ( แทน นายสิริปพัฒน โอภาสประภากร) บจก.เอสอารพี โพลีแพค  กรรมการ 

16. นายสมบูรณชัย  จินาพงศ บจก.ไทยเอ็มเอฟซี   กรรมการ 

17. นายรังสรรค  วงศวองช ู บจก.มาบตาพุด แทงค เทอรมินัล กรรมการ 

18. น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ บมจ.ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 

1.  นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร  ประธานกิตติมศักด์ิ 

2.  วาที่ ร.ต.สมถวัลย  บุญประภาศรี  บจก.ยางสังเคราะหไทย  รองประธานกิจกรรมพิเศษและ 

      ประชาสัมพันธ  

3.  นายสุริยน วันเพ็ญ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส (เอเชีย)  รองประธานฝายปโตรเคม ี

4. นายวีรพงษ  รุจนโชติ บจก.ไนเตรทไทย   รองประธานฝายสาธารณสุขและ    

                                          สิ่งแวดลอม 

5. นายกตัญู  โกมุทมาศ บจก.ดานิลี่    รองประธานฝายรัฐสัมพันธ 

6.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ รองประธานฝายพลังงาน 

7.  นายประวิทย  ถาวรชัยสิทธิ์ บจก.รีแล็กท อินดัสตรี   รองประธานฝายเกษตรและ 

      พาณิชยกรรม  

8.  ดร.วิรัช  ฉัตรดรงค บจก.ทีพีไอ ออลซีซั่น   รองประธานฝายนวัตกรรมและ 

      และเทคโนโลยี 

9.  นายกังวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร  ปฏิคม 

10. นายรัฐพล  อุณากัณฑพร บมจ.ไออารพีซี   กรรมการ 

11. นายชัยวัฒน  ทวีพิริยะ บจก.ส.กิจชัย    กรรมการ 

12.  นายวีระชัย  เหลาฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร   กรรมการ 

13. นายธงชัย หวังลัดดา บจก.อิมเมจเฟอรนิเจอร  กรรมการ 

14. นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิรท อินดัสตรีส  กรรมการ 

15. นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข บจก.รอยัล มอเตอรเวอรค  กรรมการ 

16. นายธีระศักด์ิ  ต้ังจิตเอ้ือบุญ บจก.ต้ังฮะฮวด   กรรมการ 

17. นายนพดล จันทรเรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน  กรรมการ 

รายนามผูเขารวมประชุม 

1. นายสิรภาส  โอภาสประภากร บจก.เอสอารพี โพลีแพค 
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2. นายรชต  ตาแกว บจก.ปทุมธานีคอนกรีต 

3. น.ส.อุบลวรรณ  กาญจนแสงทอง องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

4. น.ส.แสงระวี  วิริยาเมธาโรจน     บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 

5. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจัดการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

เปดประชุมเวลา 15.30 น. 

วาระท่ี 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

   1.1  คณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

ประธาน   แจงวา พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 (คุมครองการแขงขัน/ไม

คุมครองคูแขงขัน)  พ.ร.บ.วาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 (ควบคุมปริมาณใหมีเพียงพอและราคาไม

สูงเกินสมควร) 

สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560 

 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 

    1.2  โครงการตรวจสุขภาพประจําป  

   คุณสุวิทย     แจงวา  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  จัดทําโครงการตรวจ

สุขภาพประจําป โดยมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 4 จังหวัด นํารอง  ไดแก จ.ระยอง, จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม 

และจ.ราชบุรี   ซึ่งโครงการดังกลาวสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จะมีหนาที่รวบรวมสมาชิกที่มีความสนใจเขา

รวมโครงการ  เพื่อเปนการลดคาใชจายของบริษัทจากเดิมที่ไดมีการดําเนินการอยูแลว จึงขอเรียนเชิญสมาชิก

เขารวมโครงการดังกลาว โดยมอบหมายใหคุณวาริณี  ผจก.สภาฯ ระยอง  เปนผูรวบรวมขอมูล สงใหสภา
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สวนกลางภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562  และจะมีการคัดเลือกคณะทํางานจํานวน 4 คน เพื่อทําการเขาไป

คัดเลือกโรงพยาบาลที่เหมาะสมเขามาทําการ Bidding ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังที่ 1/2562 

ประธาน    ชี้แจงรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2562 ใหที่ประชุมทราบและรับรอง 

   คุณอรุณ      ขอแกไขรายงานการประชุมหนาที่ 2  จากนายอรุณ  รัชกิจ  เปนนายอรุณ  

วิชกิจ 

   เลขาธิการ   ขอใหใสเลขที่หนาในรายงานการประชุม   

ท่ีประชุม รับรอง 

วาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ือง 

                3.1  สรุปการจัดอบรมหลักสูตร จป.หัวหนางาน  (วันที่ 11- 12 มีนาคม 2562) 

   คุณวาริณี   สรุปผลการจัดอบรมหลักสูตร จป.หัวหนางาน   

รายรับ    

1. สมาชิก                      27 @ 1,605  43,335.00    

1. ผูประกอบการทั่วไป     3 @ 2,140  6,420.00    49,755.00  

รายจาย    

1. ราคาเหมา Course    32,100.00    

2  คาอาหารกลางวัน          4,200.00  

   (60 บาท x 35 คน x 2 วัน)      

3.  คาอาหารวาง            4,200.00    40,500.00  

   (30 บาท x 35 คน  x 4 มื้อ)    

                  รายรับมากกวารายจาย        9,255.00 

ท่ีประชุม รับทราบ 

               3.2  ความคืบหนาการจัดทําหลักสูตรการอบรมของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ป 2562 

   คุณวาริณี    ความคืบหนาการจัดทําหลักสูตรการอบรมของสภาอุตสาหกรรม จังหวัด

ระยอง ป 2562 ใหที่ประชุมทราบ ดังตอไปน้ี 
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ช่ือหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ 

รับ

จํานวน 
จํานวนผูสมัคร เกิน 

1 ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาและการ

ชวยเหลือผูประสบเหตุจากไฟฟา (ตามกฎหมาย) 

11-ต.ค.-62 ศูนยการเรียนรูไออารพีซี 30 50 20 

2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน 

18-ต.ค.-62 ศูนยการเรียนรูไออารพีซี 30 47 17 

3 จป.ระดับหัวหนางาน สมาชิก 1500 ทั่วไป 2000 11-12 มี.ค.62 สภาระยอง 30 59 29 

4 จป.ระดับบริหาร       สมาชิก 2000 ทั่วไป 2500 14-15 มี.ค.62 สภาระยอง 30 24  

5 จป.ระดับเทคนิค      สมาชิก 2500 ทั่วไป 3000 25-27 มี.ค.62 สภาระยอง (ยกเลิกคลาส) 30 10  

6 ผูควบคุมประจําหมอน้ํา สมาชิก 6000 ทั่วไป 7000 8-13 ก.ค. 62 อยูระหวางการพิจารณา 70 12  

7 การบํารุงรักษาดวยตนเอง     (TPM :Autonomous 

Maintenance) 

2-พ.ค.-62 สภาระยอง 30 36 6 

8 พนักงานควบคุมเคร่ืองจักรรถยกอยางปลอดภัย  17-20 มิ.ย.62 สพร 17 ระยอง 20 24 4 

9 เทคนิคการสอนงาน 22-25 เม.ย.62  สพร 17 ระยอง 20 34 14 

10 หลักของการเปนหัวหนางาน 21-24 พ.ค.62  สพร 17 ระยอง 20 39 19 

11 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน  6-17 พ.ค.62 สภาระยอง 20 32 12 

12 ภาษาจีนกลางเพ่ือการทํางาน 21-31 พ.ค.62  สภาระยอง 20 14  

13 การขันแนนเคร่ืองจักรและหนาแปลน                 (Bolt 

and gasket Design)  

3-ก.ย.-62 สภาระยอง 30 30  

14 มาตรฐานงานเขียนแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรและพิกัด

ความคลาดเคลื่อนงานสวม      DG &T (Geometric 

Drawing and Tolerance) 

10-ก.ย.-62 สภาระยอง 30 24  

15 หมอไอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม (Fire Tube Boiler) 17-ก.ย.-62 สภาระยอง 30 27  

16 พ้ืนฐานอุปกรณเคร่ืองมือวัดสําหรับผูปฏิบัติงานดาน

การผลิต (Basic Instrumentation for Operator) 

24-ก.ย.-62 สภาระยอง 30 21  

17 ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 3-6 มิ.ย.62 สพร 17 ระยอง 20 25 5 

18 การตรวจสอบงานเชื่อมชิ้นสวนยานยนต 18-22 มี.ค.62 สพร 17 ระยอง 20 9  

19 กาวทัน กฎหมายสิ่งแวดลอม  26 เม.ย.62  สภาระยอง 31 61 30 

20 ยุทธศาสตรชาติกับความรับผิดชอบตอสังคม  22 ก.ค.62 สภาระยอง 30 18  

21 ก ารพัฒนาอุตสาห ก รรมตามแ นวคิดก ารพัฒน า

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 23 ก.ค.63 สภาระยอง 30 8  

22 เทคนิคการจัดการปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม  24 ก.ค.64 สภาระยอง 30 31 1 

23 การรูจักเกี่ยวกับวัสดุอุตสาหกรรม 3 พ.ค.62  วิทยาลัยเทคนิคระยอง 30 19 1 

24 ECO Factory  28 มิ.ย.62  สภาระยอง 30 14  

25 กฎหมายแรงงานสัมพันธ 20 ส.ค.62  สภาระยอง 34 76 33 

26 จป.ระดับหัวหนางาน สมาชิก 1500 ทั่วไป 2000 รอบ 2 25-26 มี.ค.62 สภาระยอง 30 29  

       

 ขอมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562      
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 หลักสูตรท่ีไดรับความสนใจมาก 5 ลําดับ  

1. กฎหมายแรงงานสัมพันธ 

2. กาวทัน กฎหมายสิ่งแวดลอม  

3. จป.ระดับหัวหนางาน สมาชิก 1500 ทั่วไป 2000 

4. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกบัไฟฟาและการชวยเหลือผูประสบเหตุจากไฟฟา (ตามกฎหมาย) 

5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน 

หลักสูตรท่ีไดรับความสนใจนอย 5 ลําดับ  

1.  การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

2.  การตรวจสอบงานเชื่อมชิ้นสวนยานยนต 

3.  จป.ระดับเทคนิค       

4.  ผูควบคุมประจําหมอนํ้า  

5.  ภาษาจีนกลางเพื่อการทํางาน 

   คุณอรุณ   เสนอวา  หลักสูตรที่มีผูใหความสนใจเปนจํานวนมาก  สามารถเปลี่ยน

สถานที่การอบรม เชน หองประชุม อบจ. เพือ่ใหไดเขารับการอบรมทุกทานและเปนการประหยัดคาวิทยากร 

   ประธาน   เน่ืองจากหลักสูตรการอบรมบางหลักสูตรมีผูใหความสนใจเปนอยางมาก 

และบางหลักสูตรผูใหความสนใจเปนจํานวนนอย จึงจะมีการนัดประชมุกับคณะทํางานอีกคร้ัง เพื่อหาแนวทาง

เพื่อรองรับและวิธีการแกไขปญหาตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1   รับรองงบการเงินประจําเดือนธันวาคม 2561 

   เหรัญญิก   ชี้แจงงบการเงินประจําเดือนมกราคม-กุมภาพันธ  2562 มียอดยกมา  ณ  

31 ธันวาคม  2561 จํานวน  2,451,318.69  บาท มีรายได  774,799  บาท รายจาย 900,577.01 บาท  ดังน้ันมียอด

คงเหลือยกไป ณ 28 กุมภาพันธ 2562  จํานวน 2,325,540.68 บาท 

   คุณสุวิทย    แจงวา   คาใชจายในการจัดงานปใหมสูงกวาทุกป  ขอใหมีการ

เปรียบเทียบคาใชจายการจัดงานปใหม  ระหวาง ป 61 และ 62  เพื่อนํามาบริหารการจัดการในปตอไป 

ท่ีประชุม รับรอง  

   4.2  ขออนุมัติการสนับสนุนการแขงขันกอลฟกลุมเพื่อน 25 และการแขงขันกอลฟสื่อมวลชน    

                       สัมพันธ  

   ประธาน   แจงวา  ไดรับการขอสนับสนุนการแขงขันกอลฟกลุมเพื่อน 25 ในวันที่ 10 

พฤษภาคม 2562 ณ สนามระยองกรีนวัลเลย และการแขงขันกอลฟสื่อมวลชนสัมพันธ ในวันที่ 29 มีนาคม 

2562 ณ สยามกอลฟราชนาวีพลูตาหลวง  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา    
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ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการสนับสนุนกอลฟทั้ง 2 หนวยงาน  

วาระท่ี 5  เร่ืองอื่น ๆ 

   5.1  ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุน 

   คุณจรัญญา   เชิญชวนสมาชิกรวมทัศนศึกษาดูงาน ระหวางวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 

2562  ณ เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีปุน  

ท่ีประชุม รับทราบ 

                5.2  สถานการณนํ้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร 

คุณประเทือง  แจงวา ขณะน้ีสถานการณนํ้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร เร่ิม

จะมีปญหา โดยภาคเกษตรประสบปญหานํ้าไมพรอมใช 

 ประธาน   ขอใหนําเสนอประเด็นดังกลาว เขาที่ประชุม กกร.ระยอง ในวันที่ 20 

มีนาคม 62 ณ สภาฯ ระยอง 

ท่ีประชุม รับทราบ 

                 3.2  กําหนดการประชุม ประจําเดือนเมษายน 2562  

ประธาน แจงวา กําหนดการประชุมคร้ังที่ 3/2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 

13.30  น.  

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

เร่ืองแจงจากสวนราชการและประเด็นขอหารือของสภาฯ 

1.  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 

   คุณไพรงาม     ขอความรวมมือภาคอุตสาหกรรม ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อ

นํามาวิเคราะหเศรษฐกิจการคลังในจังหวัดระยอง 

ท่ีประชุม รับทราบ 

2. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 17 ระยอง 

   ผอ.วัฒนะ    ขอเชิญสถานประกอบการรวมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหัวหนางาน” 

ในวันที่ 22 มีนาคม  2562 และวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 17 ระยอง 

ท่ีประชุม รับทราบ 

3. สํานักงานประกนัสังคมจังหวัดระยอง 

   คุณปทมา   แจงวา  สนง.ประกันสังคมจังหวัด ขอเชิญผูประกอบการสัมมนา “การ

ปฏิบัติงานของประกันสังคมจังหวัด” ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 , วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2562 และวันที่ 29 

มีนาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเดนซิต้ี ระยอง 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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ประชุมเวลา 15.30  น.  
     
 
 

                                                                                                                        

 ลงชื่อ                                            ผูจัดทํารายงาน   ลงชื่อ                                            ผูตรวจรายงาน                                    

              (นางสาววาริณี  อานมณี)                                                         (นายแดน  ปรีชา) 

    ผูจัดการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง       เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 
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