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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง คร้ังท่ี 5/2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 มิถุนายน  เวลา 13.30 น. 

ณ บริษัท ไดโด สิทธิผล จํากัด 

 

รายนามท่ีปรึกษาท่ีเขารวมประชุม 

1.  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลยวัฒน  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

2.  นายอรุณ  วิชกิจ (แทน)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

3.  น.ส.วรรณวิศา  มาลัยศรี (แทน)      อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

4.  นายวีระกิตต  พูลสวัสด์ิ (แทน)  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระยอง 

5.  นายธีระยุทธ  สุวรรณรงค (แทน) พาณิชยจังหวัดระยอง 

6.  นายกร  สุวรรณรัฐ   บมจ.พีทีที่ โกลบอล เคมิคอล 

7.  น.ส.แสงระวี  วิริยาเมธาโรจน (แทน)   ผช.กรรมการผูอํานวยการใหญ (สายปฏิบัติการ) 

     บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก  

8.  นายเสนาะ  รอดระหงษ 

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.  นายสรรวริศ  อุยวัฒนา 

     (แทน นายสรไนย  เลิศอักษร) บมจ.ปตท.    รองประธานฝายอุตสาหกรรม 

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

6.  นายวีรพงษ  รุจนโชติ บจก.ไนเตรทไทย   รองประธานฝายสาธารณสุขและ    

                                          สิ่งแวดลอม 

7.  นายกตัญู  โกมุทมาศ บจก.ดานิลี่    รองประธานฝายรัฐสัมพันธ 

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

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

10. นายธีระศักด์ิ  ต้ังจิตเอ้ือบุญ บจก.ต้ังฮะฮวด   กรรมการ 

11. นายพิชิต  ธีรชัยไพศาล บจก.วินเทอมส   กรรมการ 

12. นายรัฐพล  อุณากัณฑพร บมจ.ไออารพีซี   กรรมการ 

13. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ บจก.เคอารอาร สตารช  กรรมการ 
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14. นายสมบูรณชัย  จินาพงศ บจก.ไทยเอ็มเอฟซี   กรรมการ 

15. นายสิรภาส  โอภาสประภากร บจก.เอสอารพี โพลีแพค  กรรมการ 

16. นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข บจก.รอยัล มอเตอรเวอรค  กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 

1.  นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร  ประธานกิตติมศักด์ิ 

2.  นายประเทือง  วงศซิ้ม บจก.พาราอีสเทิรน อินดัสทรี  รองประธานฝาย SME 

3.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ รองประธานฝายพลังงาน 

4.  นายสงวน  แสงวงศกิจ บจก.สหกิจแกลง   รองประธานฝายแรงงานและ 

5.  นายประวิทย  ถาวรชัยสิทธิ์ บจก.รีแล็กท อินดัสตรี   รองประธานฝายเกษตรและ 

      พาณิชยกรรม  

6.  ดร.วิรัช  ฉัตรดรงค บจก.ทีพีไอ ออลซีซั่น   รองประธานฝายนวัตกรรมและ 

      และเทคโนโลยี 

7.  นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เข็มเหล็ก   รองประธานฝายอุตสาหกรรม   

      เคร่ืองจักรกล 

8.  นายสมยศ  ทองบัณฑติ บจก.ไดโด สิทธิผล   รองประธานฝายอุตสาหกรรมยานยนต 

      สวัสดิการสังคม    

9.  นายธารนา  เสนี  บจก.ไทยเอ็มเอ็มเอ   รองประธานฝายการศีกษา 

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

      ประชาสัมพันธ  

11. นายแดน  ปรีชา บมจ.ทีพีไอ โพลีน   เลขาธิการ      

12. นายฐานวัฒน บวรอนันตโรจน  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม นายทะเบยีน  

13. นายกังวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร  ปฏิคม 

14. นายนพดล จันทรเรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน  กรรมการ 

15. นายรังสรรค  วงศวองชู บจก.มาบตาพุด แทงค เทอรมินัล กรรมการ                                             

16. นายชัยวัฒน  ทวีพิริยะ บจก.ส.กิจชัย    กรรมการ 

17. นายวีระชัย  เหลาฤทธิไกร    บจก.สยามทมิเบอร   กรรมการ 

18. นายธงชัย หวังลัดดา บจก.อิมเมจเฟอรนิเจอร  กรรมการ 

19. นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิรท อินดัสตรีส  กรรมการ 

รายนามผูเขารวมประชุม 

1. น.ส.อุบลวรรณ  กาญจนแสงทอง องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

2. น.ส.เตชิตา  ภูมิปญญาวรกุล องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

3. น.ส.ภัทราวรรณ  พันธุสมุ บจก.เอสอารพี โพลีแพค 
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4. นางมยุรา  สมนิล บมจ.ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) 

5. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจัดการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

เปดประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระท่ี 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1 การประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) 

ประธาน    แจงวา สภาฯ ระยอง  ไดมีการนําเสนอประเด็นในเร่ือง “การแกไขปญหา

การจราจรบริเวณสี่แยกตะพง” ซึ่งคุณปกครอง  ชาญโลหะ ไดนําเสนอปญหาดังกลาวในที่ประชุม กรอ. 

ท่ีประชุม รับทราบ               

1.2  ประชุมสายงานสงเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

     ประธาน    แจงวา เร่ืองการจัดเก็บคาสมาชิกของจังหวัด  จากที่มีแนวทางวา ส.อ.ท.

จะเปนผูดําเนินการของจังหวัดรวมกับสมาชิกสวนกลาง น้ัน สภาฯ ระยองไมเห็นดวย เพราะสภาฯ ระยองมี

กิจกรรมตางๆ คืนใหกับสมาชิกจํานวนมาก และคาบํารุง 4,000 บาท จึงเปนอัตราที่เหมาะสมกับพื้นที่และ

กิจกรรมตางๆ อยูแลว 

           ในที่ประชุมทางสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และภาคใต ไมเห็นดวยใน

ประเด็นใหจัดเก็บเทากัน โดยขอให จัดเก็บในอัตราเดิมของแตละจังหวัด สวนภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไมไดหารือกันเร่ืองน้ี แตมีทาทีไมเห็นดวย มีเพียงแตภาคกลางที่เห็นดวย ดังน้ัน

ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จึงใหแตละภาคหาขอสรุปและนํามาแจงในที่ประชุมคร้ังตอไป 

           สวนเร่ืองโครงการตรวจสุขภาพ มีสมาชิกเขารวมโครงการ 14 บริษัท จํานวน 10,841 

คน หลังจากที่มีการ Bidding สมาชิกสนใจรวมโครงการ 6 บริษัท จํานวน 3,308 คน เน่ืองจากบางบริษัทติด

สัญญากับทางโรงพยาบาลเดิม และบางบริษัทไดมกีารตรวจสุขภาพไปกอนหนาน้ีแลว  

บริษัทไดมีการตรวจสุขภาพไปกอนหนาน้ีแลว 

ท่ีประชุม รับทราบ  

   1.3  กองทุนไฟฟา  

   คุณพิชัย   แจงวา กองทุนพัฒนาไฟฟา ไดเปดประกาศรับขอเสนอโครงการกองทุน

พัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการ ตามมาตรา 97(5) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปดลงทะเบียนผานระบบ Online 

ต้ังแตวันน้ี - 30 มิ.ย.62  

ท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังที่ 4/2562 

ประธาน    ชี้แจงรายงานการประชุม คร้ังที่ 4 /2562 ใหที่ประชุมทราบและรับรอง      

ท่ีประชุม รับรอง  
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วาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ือง 

               3.1  การจัดทําหลักสูตรการอบรมของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ป 2562 

   คุณวาริณี    รายงานความคืบหนาการจัดทําหลกัสูตรการอบรมของสภาอุตสาหกรรม 

จังหวัดระยอง ป 2562 ใหที่ประชุมทราบ ดังตอไปน้ี  

หลักสูตรที่ 10   "หลักการเปนหัวหนางาน" ระหวางวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 มีผูเขาอบรมจํานวน 30 คน 

วิทยากร อ.พลกฤต  โสลาพากุล ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 17 ระยอง 

หลักสูตรที่ 11   “ภาษาจีนกลางเพื่อการทํางาน”  ระหวางวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2562 มีผูเขาอบรมจํานวน 25 

คน วิทยากร อ.นนทิยา สงาสินธุ ณ หองอบรมชั้น 4 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง    

หลักสูตรที่ 12   “ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร” ระหวางวันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2562 จํานวนผูเขาอบรม 20 คน  

ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 17 ระยอง วิทยากร อ.วัฒนะ รัตนโชคชัยสกุล 

ท่ีประชุม รับทราบ 

     3.2 หลักสูตร "นักบริหารยุคใหมจังหวัดระยอง” 

   รองมนตรี  แจงวา    ไดมีการเพิ่มเติมในสวนสุดทายขอ 10 ในสวนของรายชื่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารยุคใหม ที่มี ผูวาราชการจังหวัดระยอง เปนที่ปรึกษา และนายก อบจ.

ระยอง เปนประธาน โดยมีอํานาจหนาที่ 3 ขอ ดังน้ี 1.บริหารหลักสูตรนักบริหารยุคใหม จังหวัดระยอง 

(นม.รย.) ใหมีประสิทธิภาพ  2. แตงต้ังผูอํานวยการหลักสูตร (Course Director) และเลขานุการ 3.รายงานผล

ตอผูวาราชการจังหวัดระยอง 

ท่ีประชุม   รับทราบ   

วาระท่ี 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.2   รับรองงบการเงินประจําเดือนพฤษภาคม 2562 

   เหรัญญิก   ชี้แจงงบการเงินประจําเดือนพฤษภาคม  2562 มียอดยกมา  ณ  30 

เมษายน 2562  จํานวน 1,909,137.28 บาท  มีรายได  35,432.50  บาท รายจาย 170,970.12 บาท  ดังน้ันมียอด

คงเหลือยกไป ณ 31 พฤษภาคม  2562  จํานวน 1,773,599.66 บาท 

ท่ีประชุม รับรอง  

วาระท่ี 5  เร่ืองอื่น ๆ 

   5.1  เมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

   คุณสุริยน  แจงวา  ไดถูกบรรจุเขาอยูในยุทธศาสตรชาติ มี 15 จังหวัด 18 พื้นที่จะมี

การ Audit ในชวงประมาณเดือนกรกฎาคม หรือสิงหาคม ซึ่งจะมี 5 มิติ 20 ดาน 41 ตัวชี้วัด และเปน KPI ของ

ผูวาราชการจังหวัดระยอง จากการตรวจเมื่อปที่แลวจังหวัดระยองไดระดับ 1 ในปน้ีจังหวัดระยองคาดหวังจะ

ไดระดับที่ 2 

ท่ีประชุม รับรอง  



5 

 

              5.2  กําหนดการประชุม ประจําเดือนกรกฎาคม 2562  

ประธาน     แจงวา  กําหนดการประชุมคร้ังที่ 6/2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

ท่ีประชุม รับทราบ 

เร่ืองแจงจากสวนราชการและประเด็นขอหารือของสภาฯ 

1.  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

   คุณวรรณวิศา      แจงวา  ณ 31 พฤษภาคม 2562  มีจํานวนโรงงานทั้งสื้น 2,969 

โรงงาน  เงินลงทุนรวม 1,406,518.101 ลานบาท จํานวนคนงาน 177,519 คน 

ท่ีประชุม รับทราบ  

2.  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

คุณอรุณ    ไดชี้แจง เร่ืองการติดต้ังหลังคาโซลาเซลล วา นายก อบจ.ระยอง ไดให

ความสนใจ และใหคํานวณคาใชจายวาตองใชงบเทาไหร เพื่อนําเสนอ นายก อบจ.ระยอง ตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 

3.  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระยอง 

 คุณวีระกิตต  ประชาสัมพันธ เร่ืองสถานประกอบการ กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานเปดบริการระบบการใหบริการผานเว็บไซต (E-Service) ระบบรายงานตามกฎหมายความปลอดภัยใน

การทํางาน และระบบรายงานสภาพการจางและสภาพการทํางาน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสถาน

ประกอบการ 

ท่ีประชุม รับทราบ  

4.  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง 

   คุณธีระยุทธ    แจงวา การจดทะเบียนธุรกิจประจําเดือนพฤษภาคม 2532 มี

ผูประกอบการขอจดทะเบียนต้ังใหม จํานวน 105 ราย เงินทุนรวม 234,050,000 บาท  แบงออกเปนหาง

หุนสวนจํากัด 20 ราย ทุนจดทะเบียน 19,850,000 บาท และบริษัทจํากัด 85 ราย ทุนจดทะเบียน 214,200,000 

บาท 

ท่ีประชุม รับทราบ  

ประชุมเวลา 15.30  น. 
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