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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง คร้ังท่ี 3/2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น. 

ณ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

 

รายนามท่ีปรึกษาท่ีเขารวมประชุม 

1.  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลยวัฒน  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

2.  นายอรุณ  วิชกิจ (แทน)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

3.  นายวัฒนะ  วัฒนศักด์ิ (แทน)  ผูอํานวยการสถาบันฝมอืแรงงาน 17 ระยอง 

4.  น.ส.ชัญญนิษฐ  บุญสุวรรณ (แทน)      อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

5.  นางจินตนา  รักสุจริตวงศ  คลังจังหวัดระยอง 

6.  นางวรัญญา  ถนอมพันธุ  พาณิชยจังหวัดระยอง 

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

8.  นายกร  สุวรรณรัฐ   บมจ.พีทีที่ โกลบอล เคมิคอล 

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.  นายคมกฤช  โลหเพ็ชร 

     (แทน นายสรไนย  เลิศอักษร) บมจ.ปตท.    รองประธานฝายอุตสาหกรรม 

6.  นางวิมล  บัวบุศย 

     (แทน นายธารนา  เสนี)  บจก.ไทยเอ็มเอ็มเอ   รองประธานฝายการศีกษา 

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

      ประชาสัมพันธ  

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

9.  นายวีรพงษ  รุจนโชติ บจก.ไนเตรทไทย   รองประธานฝายสาธารณสุขและ    

                                          สิ่งแวดลอม 

10. นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ รองประธานฝายพลังงาน 

11. นายฐานวัฒน บวรอนันตโรจน  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม นายทะเบยีน                                                    

12. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ บจก.เคอารอาร สตารช  กรรมการ 
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13. น.ส.ชนกพรรณ  นิลสนธิ 

      ( แทน นายสมบูรณชัย  จินาพงศ) บจก.ไทยเอ็มเอฟซี   กรรมการ 

14. นางมยุรา  สมนิล 

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

15. นายธีระศักด์ิ  ต้ังจิตเอ้ือบุญ บจก.ต้ังฮะฮวด   กรรมการ 

16. นายนพดล จันทรเรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน  กรรมการ 

17. นายสิรภาส  โอภาสประภากร บจก.เอสอารพี โพลีแพค  กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 

1.  นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร  ประธานกิตติมศักด์ิ 

2.  นายกตัญู  โกมุทมาศ บจก.ดานิลี่    รองประธานฝายรัฐสัมพันธ 

3.  นายประวิทย  ถาวรชัยสิทธิ์ บจก.รีแล็กท อินดัสตรี   รองประธานฝายเกษตรและ 

      พาณิชยกรรม  

4.  ดร.วิรัช  ฉัตรดรงค บจก.ทีพีไอ ออลซีซั่น   รองประธานฝายนวัตกรรมและ 

      และเทคโนโลยี 

5.  นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เข็มเหล็ก   รองประธานฝายอุตสาหกรรม   

      เคร่ืองจักรกล 

6.  นายสงวน  แสงวงศกิจ บจก.สหกิจแกลง   รองประธานฝายแรงงานและ 

7.  นายสมยศ  ทองบัณฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล   รองประธานฝายอุตสาหกรรมยานยนต 

      สวัสดิการสังคม    

8.  นายแดน  ปรีชา บมจ.ทีพีไอ โพลีน   เลขาธิการ      

9.  น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต บจก.แอรโรเฟลกซ   เหรัญญิก 

10. นายกังวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร  ปฏิคม 

11. นายรัฐพล  อุณากัณฑพร บมจ.ไออารพีซี   กรรมการ 

12. นายชัยวัฒน  ทวีพิริยะ บจก.ส.กิจชัย    กรรมการ 

13. นายวีระชัย  เหลาฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร   กรรมการ 

14. นายธงชัย หวังลัดดา บจก.อิมเมจเฟอรนิเจอร  กรรมการ 

15. นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิรท อินดัสตรีส  กรรมการ 

16. นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข บจก.รอยัล มอเตอรเวอรค  กรรมการ 

17. นายรังสรรค  วงศวองชู บจก.มาบตาพุด แทงค เทอรมินัล กรรมการ 

18. นายพิชิต ธีรชัยไพศาล บจก.วินเทอมส   กรรมการ 

รายนามผูเขารวมประชุม 

1. นายรชต  ตาแกว บจก.ปทุมธานีคอนกรีต 
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2. น.ส.อุบลวรรณ  กาญจนแสงทอง องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

3. น.ส.เมธินี  ธรรมทชาติ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

4. นายสรรวริศ  อุยวัฒนา บมจ.ปตท. 

5. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจัดการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

เปดประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระท่ี 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

   1.1  ประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

     ประธาน    แจงวา   การประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 

2562 ณ หองแปซิฟก 1 โรงแรมเดอไทด รีสอรท บางแสน จังหวัดชลบุรี  ที่ประชุมไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติ

การภาคตะวันออก ตามยุทธศาสตร ส.อ.ท.ป 2562 (เม.ย.62-ก.พ.63 ) ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางความเขมแข็งเครือขายอุตสาหกรรมไทย 

1.1  จัดต้ัง กกร.จังหวัดใหครบทุกจังหวัด (8จว.) 

1.2  จัดต้ัง กกร.กลุมจังหวัด (2กลุม) 

1.3  จัดต้ังศูนยถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม  

        1.3.1 ต้ังศูนยอุตสาหกรรมชลบุรี (OK) 

        1.3.2 จัดต้ังศูนยอุตสาหกรรมเพิ่ม (ปราจีนบุรี) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย 

2.1  สนับสนุนใหเกิดกองทุน Innovation found 

2.2  ต้ังศูนย Big Data ภาคตะวันออก (ชลบุรี) 

2.3  Smart Agro  

      - สนับสนุนมังคุดอินทรีย เพื่อใหเกิดการแปรรูปและสงออก  

      - สนับสนุนไมกฤษณาใหไดรับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและสรางเทคโนโลยีใหกับเกษตรกร  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยกระดับ SME/ สงเสริม Made in Thailand 

3.1 แกไขปญหาผังเมือง           ในนิคมอุตสาหกรรมใหมีการจัด SME Zone 

                                            รอบนอกนิคมอุตสาหกรรมใหเปน Negative list ในพื้นที่สีเขียวสําหรับ SME 

3.2 ถายทอด Innovation  และ Technology         สงเสริมใหเกิด Innovation Fund และการต้ังศูนยอุตสาหกรรม 

3.3 จัดต้ังผูประกอบการพี่เลี้ยง SME ในแตละกลุมอุตสาหกรรม        สนับสนุนใหมีพี่เลี้ยงเพื่อถายทอดองค      

                                                                                                 ความรู ใหกับ SME                                                                                          

3.4 สงเสริมสินคา Made in Thailand ใหไดมาตรฐาน             ผลักดันใหเกิดศูนยตรวจสอบและใหการรับรอง    

                                                                                                 ตามมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑสินคาไทย 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : เสริมสรางธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 

4.1  สงเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน  

4.2  ระบบบัญชีเดียว 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : ยกระดับทักษะความรู และคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย 

5.1   Pay by skill.. How to ? 

5.2   ใหความรวมมือกับสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรใหตรงกับความตองการของผูประกอบการ 

5.3   ใหความรวมมือกับสหกิจศึกษา 

ท่ีประชุม รับทราบ 

              1.2  โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Early-Stage)    

  คุณวาริณี    แจงวา สถาบันอุตสาหกรรมการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย รวมกับสภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง  จัดอบรมโครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Early-Stage)   

สําหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน SME  ระหวาง วันที่ 22-24 พฤษภาคม  2562 ณ หองสรอยเพชร 1 โรงแรม

โกลเดนซิต้ี อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  โดยสถาบันสนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมดังกลาว 180,000 บาท 

ท่ีประชุม รับทราบ   

วาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังที่ 2/2562 

ประธาน    ชี้แจงรายงานการประชุม คร้ังที่ 2 /2562 ใหที่ประชุมทราบและรับรอง      

ท่ีประชุม รับรอง  

วาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ือง 

                3.1  สรุปการจัดอบรมหลักสูตร จป.บริหาร และ จป.หัวหนางาน   

   คุณวาริณี   สรุปผลการจัดอบรมหลักสูตร จป.บริหาร 

รายรับ    

1. สมาชิก                  19 @ 2,140  40,660.00    

1. ผูประกอบการทั่วไป       5 @ 2,675  13,375.00    54,035.00  

รายจาย    

1. ราคาเหมา Course  37,450.00    

2  คาอาหารกลางวัน    (60 บาท x 35 คน x 2 วัน)  4,200.00    

3.  คาอาหารวาง        (30 บาท x 30 คน  x 4 มื้อ)  3,600.00    45,250.00  

      รายรับมากกวารายจาย         8,785.00  

 

จป.หัวหนางาน 
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รายรับ    

1. สมาชิก                 16 @ 1,605  25,680.00    

1. ผูประกอบการทั่วไป    10 @ 2,140  21,400.00   47,080.00  

รายจาย    

1. ราคาเหมา Course  32,100.00    

2  คาอาหารกลางวัน    (60 บาท x 35 คน x 2 วัน)  4,200.00    

3.  คาอาหารวาง        (30 บาท x 30 คน  x 4 มื้อ)  3,600.00    39,900.00  

                 รายรับมากกวารายจาย        7,180.00 

ท่ีประชุม รับทราบ 

               3.2  ความคืบหนาการจัดทําหลักสูตรการอบรมของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ป 2562 

   คุณวาริณี    รายงานความคืบหนาการจัดทําหลกัสูตรการอบรมของสภาอุตสาหกรรม 

จังหวัดระยอง ป 2562 ใหที่ประชุมทราบ ดังตอไปน้ี  
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   และจากการที่ไดมีการประชุมคณะทํางานหลักสูตรสภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง มีมติ

ใหเปดรับผูเขารวมอบรมทุกทาน 

   คุณสุริยน   เสนอใหมีการทํา Presentation เพื่อแนะนําสภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง  

ใหกับผูรวมอบรมรับทราบ 

   ประธาน    ขอใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลของผูเขาอบรมทุกหลักสูตร 

ท่ีประชุม รับทราบ 

  3.3 หลักสูตร "นักบริหารยุคใหมจังหวัดระยอง” 

   รองมนตรี  แจงวา   จากการประชุมคณะทํางาน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ประชุม

สรุปไดดังน้ี 

1. มอบหมายใหทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (มจพ. ระยอง) 

จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเน้ือหาหลักสูตร 

2. มอบหมายใหทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (มจพ. ระยอง) เปน

ตัวแทนชวยคัดกรองคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 

3. ขอใหทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง    (มจพ. ระยอง) เขามาชวย

บริหารโครงการฯ และกํากับมาตรฐานของการฝกอบรม 

4. ขอใหทางโรงแรมโกลเดน ซิต้ี ระยอง ชวยจัดทําแผนประมาณราคาคาใชจายของสถานที่ศึกษาในหองเรียน

ตามกรอบระยะเวลาศึกษา 

5. พิจารณาผูมอบใบประกาศสําหรับผูสําเร็จหลักสูตร"นักบริหารยุคใหมจังหวัดระยอง" 
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   ประธาน        สภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง  จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรใน

วันที่ 25 เมษายน 2562 หลังจากน้ันจะนําเสนอหลักสูตรฯใหจังหวัดระยองพิจารณาอนุมัติหลักสูตรฯเพื่อ

ดําเนินการตอไป 

ท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการโดยรอการทบทวน และการรับรองหลักสูตร รวมทั้งการคํานวณตนทุน

คาใชจายของหลักสูตรฯ จาก มจพ.   

วาระท่ี 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

   4.1  การมอบประกาศเกียรติคุณใหแกผูสนับสนุนการปรับปรุงหองอบรมชั้น 4 

           สภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง 

   ประธาน   ขอใหที่ประชุมพิจารณาการมอบประกาศเกียรติคุณใหแก

ผูสนับสนุนการปรับปรุงหองอบรมชั้น 4   และจะมอบเปนโล หรือใบประกาศ 

ท่ีประชุม เห็นชอบมอบเปนใบประกาศ และควรมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกบัวิทยากรผูสอน        

                           หลักสูตรตางๆดวย 

                4.2  นําเสนอประเด็นเพื่อเขาสู กกร.จ.ระยอง 

    ประธาน        แจงวา ในการดําเนินงานของ กกร.จ.ระยอง หากทานใดมี

ความประสงคนําเสนอเร่ืองเขา กกร.ฯ จะตองผานมติของสภาฯ ระยอง กอน จึงจะยื่นเร่ืองเขา กกร.ฯ วา เร่ือง

น้ัน ๆ เปนมติ หรือประเด็นของสภาฯ ระยอง 

ท่ีประชุม รับทราบ 

4.3   รับรองงบการเงินประจําเดือนมีนาคม 2562 

   คุณวาริณี   ชี้แจงงบการเงนิประจําเดือนมีนาคม  2562 มียอดยกมา  ณ  28 กุมภาพันธ 

2562  จํานวน 2,304,750.58 บาท  มีรายได  173,485  บาท รายจาย 208,924.17 บาท  ดังน้ันมียอดคงเหลือยก

ไป ณ 31 มีนาคม 2562  จํานวน 2,269,311.41บาท 

ท่ีประชุม รับรอง  

 

วาระท่ี 5  เร่ืองอื่น ๆ 

   5.1  ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุน 

   คุณจรัญญา   เชิญชวนสมาชิกรวมทัศนศึกษาดูงาน ระหวางวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 

2562  ณ เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีปุน  

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

                5.2  สถานการณนํ้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร 
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คุณประเทือง  แจงวา ขณะน้ีสถานการณนํ้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร เร่ิม

จะมีปญหา โดยภาคเกษตรประสบปญหานํ้าไมพอใช 

 ประธาน   ขอใหนําเสนอประเด็นดังกลาว เขาที่ประชุม กกร.ระยอง ในวันที่ 20 

มีนาคม 62 ณ สภาฯ ระยอง 

ท่ีประชุม รับทราบ 

                 3.2  กําหนดการประชุม ประจําเดือนพฤษภาคม 2562  

ประธาน     แจงวา  กําหนดการประชุมคร้ังที่ 4/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 

13.30  น.  

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

เร่ืองแจงจากสวนราชการและประเด็นขอหารือของสภาฯ 

1.  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

   คุณชัญญนิษฐ      นําเสนอ Application สินคาอุตสาหกรรมชุมใหที่ประชุมไดรับ

ทราบ 

ท่ีประชุม รับทราบ และมีขอเสนอแนะใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธและให     

                          ขอมูลแก ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน ใหเสนอขออนุญาตการนําผลิตภัณฑเขาสูระบบให  

                          กวางขวางและหลากหลายมากขึ้น เน่ืองจากจังหวัดระยอง มีผลิตภัณฑเปนจํานวนมาก 

2.  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 

   คุณจินตนา     ขอความรวมมือภาคอุตสาหกรรม ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อนํามา

วิเคราะหเศรษฐกิจการคลังในจังหวัดระยอง 

   ประธาน     เสนอใหมีการนัดประชุมที่เกี่ยวของ  

ท่ีประชุม รับทราบ 

3.  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง 

   คุณปทมา   - ประชาสัมพันธเชิญชวนผูประกอบการ รวมโครงการเผยแพรความรู

งานประกันสังคมโดยมีโครงการ 1 โครงการ จํานวน 10 รุน รางวัลรุนละ 20,000 บาท ทานใดสนใจทํา

โครงการสามารถเสนอโครงการเขามาไดที่ฝายบริหารทั่วไปของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง และ

เชิญชวนผูประกอบการใชอินเทอรเน็ตในการสงขอมูลเงินสมทบและการสงขอมูลผูประกันตนซึ่งเปนระบบ 

E-Service 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

4.  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง 
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   คุณวรัญญา  แจงวา ผูประกอบการขอจดทะเบียนนิติบุคคล จ.ระยอง ภายในเดือน 

มีนาคม 2562 มีจํานวนผูขอจดทะเบียนฯใหมทั้งหมด 139 ราย ทุนจดทะเบียน รวม 201,500,000 บาท 

          ฝากเร่ืองพืช-ผลไมเศรษฐกิจในชวงเดือน เม.ย.น้ี เชน  ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง

อยากใหชวยกันรณรงคการบริโภคทุเรียนใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายไดใหแกจังหวัดฯ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

5.  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระยอง 

   คุณวีระกิตต     ขอเชิญผูประกอบการ รวมสัมมนา “กฎหมายคุมครองแรงงาน” ใน

วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเดน ซิต้ี 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ประชุมเวลา 15.30  น.  
     
 
 

                                                                                                                        

 ลงชื่อ                                            ผูจัดทํารายงาน   ลงชื่อ                                            ผูตรวจรายงาน                                    

              (นางสาววาริณี  อานมณี)                                                         (นายแดน  ปรีชา) 

    ผูจัดการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง       เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 
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