
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง คร้ังที ่1/2563 

วนัพุธที ่11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง 

รายนามคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุวทิย ์ ช่ืนปิยะวาจา บจก.สุธี ดิชเฮด แอนด ์เมทเทิลฟอร์ม  ประธานกิตติมศกัด์ิ 

2.  นายสุรพล  สุทธจินดา บจก.สุธี แทง็เกอร์ แอนด ์สเปเชียลทรัค  ประธานกิตติมศกัด์ิ 

3.  นายสงวน  แสงวงศกิ์จ บจก.สหกิจแกลง    ประธาน 

4.  นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล บจก.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม   กรรมการ 

5.  นายสุริยน วนัเพญ็ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)   กรรมการ 

6.  นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี   กรรมการ 

7.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  กรรมการ 

8.  นายวสุิทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.     กรรมการ  

9.  นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    กรรมการ 

10. นายยงยทุธ  เชษฐเ์ชาวลิต 

      (แทน นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกลุ) บจก.เขม็เหล็ก    กรรมการ  

11. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    กรรมการ  

12. นายศิริพนัธ์  อาจนนทล์า 

     (แทน นายธาร์นา  เสนี)  บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    กรรมการ 

13. นายแดน  ปรีชา       บมจ.ทีพีไอ โพลีน    กรรมการ 

14. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ       บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   กรรมการ 

15. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม  กรรมการ                                                 

16. นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ บจก.ตั้งฮะฮวด    กรรมการ 

17. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 

18. นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   กรรมการ 

19. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 

20. นายมนู  สมจิตร 

      (แทน นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู) บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการ 

21. นางมยรุา  สมนิล 

     (แทน น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ) บมจ.ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 

22. น.ส.เสวติา  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   กรรมการ 

23. นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน   กรรมการ 

24. วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บจก.ยางสังเคราะห์ไทย   กรรมการ 
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25. นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   กรรมการ 

26. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   กรรมการ 

27. นายวนิยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 

28. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 

29. นายศุภทรรศ  สาพิมาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 

1.  น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้      บจก.แอร์โรเฟลกซ์    กรรมการ 

2.  นายประวทิย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแล็กท ์อินดสัตรี     กรรมการ 

3.  ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค ์ บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่    กรรมการ 

4.  นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 

5.  นายชยัวฒัน์  ทวพีิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการ 

6.  นายวรีะชยั  เหล่าฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร์    กรรมการ 

7.  นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์   กรรมการ 

8.  น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวสิัย บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  กรรมการ 

9.  น.ส.ปาริชาติ  อศัวกุล บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 

10. นายพิชิต ธีรชยัไพศาล บจก.วนิเทอมส์    กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. น.ส.แสงระว ี วริิยาเมธาโรจน์     บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก 

2. น.ส.ภชัดาวรรณ  พนัธ์ุสมุ บจก.บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค 

3. นายทววีชั  เอ่ียมสุวรรณ์ บจก.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม 

4. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

  1.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง วาระปี 2563-2565 

ประธาน     แจง้ว่า  ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 

วาระปี 2563-2565  หากท่านใดมีความประสงค์แกไ้ข/เพิ่มเติม ขอให้แจง้เพื่อทาํการปรับตาํแหน่งตามความ

เหมาะสม 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง วาระปี 2563-2565 
 

1 นายสุวิทย ์ ช่ืนปิยะวาจา บจก.สุธี ดิชเฮด แอนด ์เมทเทิลฟอร์ม ประธานกิตติมศกัด์ิ 

2 นายสุรพล  สุทธจินดา บจก.สุธี แท็งเกอร์ แอนด ์สเปเชียลทรัค ประธานกิตติมศกัด์ิ 
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3 นายสงวน  แสงวงศกิ์จ บจก.สหกิจแกลง ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั

ระยอง    

4 นายสุริยน วนัเพญ็ บมจ.อเูบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

และส่ิงแวดลอ้ม 

5 นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี รองประธานฝ่ายยกระดบัวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 

6 นายสุนทร  คงสุนทรกิจกลุ บมจ.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดิน

อุตสาหกรรม 

รองประธานฝ่ายส่งเสริมเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก (EEC)/ผงัเมือง

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

7 นายวิสุทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท. รองประธานฝ่ายหารายได/้สิทธิ

ประโยชน/์กิจการเพ่ือสงัคม/สมาชิก/

และการท่องเท่ียว 

8 นายธาร์นา  เสนี  บจก.ไทยเอม็เอม็เอ รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน/

ปิโตรเคมี/พลงังาน/ยานยนต ์ฯลฯ 

9 นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ รองประธานฝ่ายการศึกษา 

10 นายประวิทย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแลก็ซ์ อินดสัตรี รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป 

11 นายฐานวฒัน ์บวรอนนัตโรจน์ บจก.สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม รองประธานฝ่ายแรงงานสมัพนัธ์ 

12 นายเสนาะ  รอดระหงษ ์ บจก.แกลงแพคก้ิง วูด๊ รองประธานฝ่ายบริหารจดัการนํ้าและ

สาธารณูปโภค 

13 นายแดน  ปรีชา บมจ.ทีพีไอ โพลีน เลขาธิการ 

14 ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส ผูช่้วยเลขาธิการ 

15 น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวิสยั บจก. ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  ผูช่้วยเลขาธิการ 

16 น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้ บจก.แอร์โรเฟลกซ์ เหรัญญิก 

17 นายวีระชยั  เหล่าฤทธิไกร บจก.สยามทิมเบอร์ นายทะเบียน 

18 นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร ปฎิคม 

19 นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล 

 

กรรมการและท่ีปรึกษาประธาน 

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 

20 ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค ์ บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่ กรรมการและท่ีปรึกษาประธาน 

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 

21 นายชยัวฒัน ์ ทวีพิริยะ บจก.ส.กิจชยั กรรมการและท่ีปรึกษาประธาน 

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
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22 นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เขม็เหลก็ กรรมการและท่ีปรึกษาประธาน 

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 

23 น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย กรรมการ 

24 น.ส.ปาริชาติ  อศัวกลุ บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ กรรมการ 

25 นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั กรรมการ 

26 นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน กรรมการ 

27 วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี   บจก.ยางสงัเคราะห์ไทย กรรมการ 

28 นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ บจก.ตั้งฮะฮวด กรรมการ 

29 น.ส.เสวิตา  ถ่ินสนัติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค กรรมการ 

30 น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ บมจ.ไทยคูน เวิลดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) กรรมการ 

31 นายพิชิต ธีรชยัไพศาล บจก.วินเทอมส์ กรรมการ 

32 นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร บมจ.ไออาร์พีซี กรรมการ 

33 นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช กรรมการ 

34 นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี กรรมการ 

35 นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์ กรรมการ 

36 นายสิริปพฒัน์  โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค กรรมการ 

37 นายศุภทรรศ  สาพิมาน  บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาค

ตะวนัออก 

กรรมการ 

38 นายกร  สุวรรณรัฐ  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  กรรมการ 

39 นายวินยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส กรรมการ 

 

คุณนพดล  แจง้วา่ เน่ืองจากคุณธาร์นา ตอ้งเดินทางไปปฏิบติังานท่ีประเทศเวียดนาม 

จึงขอปรับเปล่ียนตําแหน่งของคุณธาร์นา โดยคุณนพดล ขอรับตําแหน่งรองประธานฝ่ายการศึกษา              

แทนคุณปกครอง โดยใหคุ้ณปกครอง ดาํรงตาํแหน่งรองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานฯลฯ แทนคุณธาร์นา 

ประธาน   สําหรับการเรียนเชิญหน่วยงานราชการและเอกชน เป็นท่ีปรึกษาสภา

อุตสาหกรรม จ.ระยอง วาระปี 2563-2565 ขอใหเ้รียนเชิญหน่วยงานคงเดิมตามวาระปี 2561-2563  และขอเพิ่ม

อีก 3 ท่าน เพื่อเรียนเชิญเป็นท่ีประธานปรึกษากิตติมศกัด์ิสภอุตสาหกรรม จ.ระยอง วาระปี 2563-2565          

ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1. ผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง 

2. ผูว้า่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

3. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
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ทีป่ระชุม รับทราบ 

1.2  กาํหนดการประชุมประจาํเดือน ปี 2563    

คุณวาริณ ี แจง้วา่   กาํหนดการประชุมประจาํเดือนคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม 

จงัหวดัระยอง ในปี 2563 จะมีการประชุมในวนัพุธท่ี 2 ของเดือน ตามตารางดงัต่อไปน้ี 

การประชุมคร้ังท่ี  1/2563   วนัพุธท่ี 11 มีนาคม 2563 

การประชุมคร้ังท่ี  2/2563   วนัพุธท่ี  8 เมษายน 2563 

การประชุมคร้ังท่ี  3/2563   วนัพุธท่ี  13 พฤษภาคม 2563 

การประชุมคร้ังท่ี  4/2563   วนัพุธท่ี  10  มิถุนายน 2563 

การประชุมคร้ังท่ี  5/2563   วนัพุธท่ี   8 กรกฎาคม 2563 

การประชุมคร้ังท่ี  6/2563   วนัพุธท่ี   19  สิงหาคม 2563 

การประชุมคร้ังท่ี  7/2563   วนัพุธท่ี    9 กนัยายน 2563 

การประชุมคร้ังท่ี  8/2563   วนัพุธท่ี   7 ตุลาคม 2563 

การประชุมคร้ังท่ี  9/2563   วนัพุธท่ี  11 พฤศจิกายน 2563 

การประชุมคร้ังท่ี  10/2563  วนัพุธท่ี  9 ธนัวาคม 2563 

รูปแบบการประชุม 

คุณสุนทร   เสนอวา่ ควรเชิญท่ีปรึกษาเขา้ร่วมประชุมเฉพาะเร่ือง/เฉพาะหน่วยงาน 

คุณปกครอง เสนอใหมี้การประชุมเป็น 2 ช่วง คือประชุมคณะกรรมการสภาฯ 

ระยอง และต่อดว้ยประชุมประจาํเดือนสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

คุณสมยศ    เสนอใหมี้การประชุมรูปแบบเดิม 

ประธาน ขอลองใชรู้ปแบบการประชุม โดยเชิญส่วนราชการแจง้ในวาระ

ก่อนการประชุม แลว้ดูผลตอบรับอีกคร้ัง 

ทีป่ระชุม กาํหนดการประชุมรูปแบบเดิม โดยใหย้า้ยเร่ืองแจง้จากส่วนราชการมาไวก่้อนเร่ิมการประชุม    

คณะกรรมการสภาฯ ระยอง 

    1.3  การจดัทาํหลกัสูตรปี 2563  

   คุณวาริณ ี แจง้วา่ ในปี 2563 สภาฯ ระยอง  ไดมี้การจดัทาํหลกัสูตรจาํนวนทั้งส้ิน 12 

หลกัสูตร ดงัน้ี 
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   คุณสุรพล  กล่าววา่  ขอใหค้ณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ประสานงานต่อเร่ืองการจดั

อบรมหลกัสูตร โรงงานในโรงเรียน 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที ่2  เร่ืองเพือ่พจิารณา 

  2.1  รับรองงบการเงินประจาํเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2563 

คุณวาริณี   ช้ีแจงงบการเงินประจาํเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์  2563 มียอดยกมา  ณ  

31 ธนัวาคม  2563 จาํนวน  2,250,024.91  บาท มีรายได ้ 554,548  บาท รายจ่าย 424,285.47 บาท  ดงันั้นมียอด

คงเหลือยกไป ณ 29 กุมภาพนัธ์ 2563  จาํนวน 2,380,287.44 บาท 

ทีป่ระชุม รับรอง 

   2.2  ผูมี้อาํนาจลงนามสั่งจ่ายทางการเงิน  

ประธาน  แจ้งว่า เน่ืองจากได้มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการวาระ 2563-2565      

จึงขอยกเลิกผูมี้อาํนาจสั่งจ่ายชุดเดิม ดงัรายนามต่อไปน้ี 

  1. นายสุรพล  สุทธิจินดา   ประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

  2. นายปกครอง  ชาญโลหะ  รองประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

  3. นายแดน  ปรีชา   เลขาธิการ 

  4. นางสาวจรัญญา  บุญโนนแต ้  เหรัญญิก 

  5. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์  กรรมการ 
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  และขอเปล่ียนแปลงผูมี้อาํนาจลงนามในการทาํธุรกรรมทางการเงิน  

1. บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 536-2-03432-3 ช่ือบญัชี สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง   

2. บญัชีฝากประจาํ 12 เดือน เลขท่ี 536-3-06275-2  ช่ือบญัชี สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง  

3. บญัชีกระแสรายวนั  เลขท่ี 536-1-01356-7   ช่ือบญัชี สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง  

ดงัรายนามต่อไปน้ี 

ฝ่ายที ่1 

  1. นายสงวน  แสงวงศกิ์จ   ประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

  2. นางสาวจรัญญา  บุญโนนแต ้  เหรัญญิก 

ฝ่ายที ่2 

  1. นายนพดล  จนัทร์เรือง   รองประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

  2. นายวสุิทธ์ิ  หนูงาม   รองประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

  3. นายแดน  ปรีชา   เลขาธิการ 

เง่ือนไขการส่ังจ่าย  

1. ผูมี้อาํนาจลงนาม 2 ใน 5  

2. ฝ่ายท่ี 1 ลงนามร่วมกนัได ้

3. ฝ่ายท่ี 1 และฝ่ายท่ี 2 ลงนามร่วมกนัได ้

4. ฝ่ายท่ี 2 ลงนามร่วมกนัไม่ได ้

4. บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี เลขท่ี 536-2-82422-8  ช่ือบญัชี สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง  ขอยกเลิกผูมี้อาํนาจ

ลงนามในการทาํธุรกรรมทางการเงิน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1. นายสุรพล  สุทธิจินดา   ประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง  

2. นางสาวจรัญญา  บุญโนนแต ้  เหรัญญิก 

และขอเปล่ียนแปลงผูมี้อาํนาจลงนามในการทาํธุรกรรมทางการเงิน เป็น นายสงวน แสงวงศ์กิจ 

ประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ลงนามร่วมกบั  นางสาวจรัญญา  บุญโนนแต ้เหรัญญิก 

ทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบ   

    2.3  ผงัการดาํเนินงานคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง  

   ประธาน   แจ้งวา่  ขอใหค้ณะกรรมการร่วมพิจารณาผงัการดาํเนินงานคณะกรรมการ

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง หากท่านใดมีความประสงคจ์ะช่วยงานในดา้นใดขอใหแ้จง้เพื่อทาํการปรับผงั

ดงักล่าว 
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คุณสุริยน   ขอเพิ่มคณะทาํงานฝ่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและส่ิงแดลอ้ม ดงัน้ี 

1. คุณสุรินทร์  สินรัตน์ 

2. ประธานเพื่อนชุมชน 

3. คุณแสงจนัทร์  บ.ไออาร์พีซี 

   คุณนพดล    ขอเพิ่มคณะทาํงานฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐาน ฯลฯ ดงัน้ี 

1.คุณสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์

2. คุณศิริพนัธ์  อาจนนทล์า 

   คุณสุนทร  ขอเพิ่มคณะทาํงานฝ่ายส่งเสริมเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ผงั

เมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ดงัน้ี 

1. คุณรักษพ์ล  กงันอ้ย 

2. คุณวโิรจน์  รมเยศ 

   คุณประเทอืง  ขอเพิ่มคณะทาํงานฝ่าย (SME)  ดงัน้ี 

1. คุณสิริปพฒัน์  โอภาสประภากร 

   คุณวสุิทธ์ิ  ขอเพิ่มคณะทาํงานฝ่ายหารายไดฯ้ ดงัน้ี 

1. คุณกร  สุวรรณรัฐ 

   คุณฐานวฒัน์  ขอเพิ่มคณะทาํงานฝ่ายแรงงานสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

1. คุณกตญั�ู  โกมุทมาศ 

2. คุณเสนาะ  รอดระหงษ ์

   คุณเสนาะ  ขอเพิ่มคณะทาํงานฝ่ายบริหารจดัการนํ้า ดงัน้ี 

1. คุณวนิยั  แกว้อ่ิม 

2. คุณธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที ่3  เร่ืองอืน่ ๆ 

3.1  การจดัทาํเส้ือสูท/เส้ือคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 

  ประธาน  เสนอในท่ีประชุมให้จดัทาํสูทเฉพาะกรรมการท่านใหม่ โดยสภาฯ ระยอง 

จะออกค่าใช้จ่ายให้คร่ึงหน่ึง และกรรมการออกค่าใช้คร่ึงหน่ึง ส่วนโลโก้มอบหมายให้ ผจก.สภาฯ ระยอง  

ติดต่อสอบถามจาก ส.อ.ท. วา่ การจดัทาํโลโกแ้บบอาร์มแม่เหล็กมีค่าใชจ่้ายเท่าไหร่ 

  สําหรับการทาํเส้ือโปโลสภาฯ ระยอง  จะดาํเนินการติดต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ส่วนน้ี สาํหรับคณะกรรมการสภาฯ ระยอง 

  คุณสุรพล    เสนอว่า  ควรทําให้ ท่ีปรึกษาสภาฯ ระยอง และทําเพื่อจําหน่าย            

หากสมาชิกท่านใดตอ้งการ และใหใ้ชค้่าใชจ่้ายของสภาฯ ระยอง 

ทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบตามคุณสุรพล  เสนอ 
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3.2  การประชุม กกร.ระยอง 

   ประธาน แจง้วา่จะมีการประชุม กกร.ระยอง ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ หอการคา้ จ.ระยอง   สภาฯ ระยอง  ตอ้งดาํเนินการแจง้เปล่ียนคณะกรรมการ กกร.หรือไม่ อยา่งไร 

   คุณสุรพล   กล่าววา่ แต่เดิมแต่ละหน่วยงานจะมีกรรมการหน่วยงานละ 6 คน หาก

สภาฯ ระยอง  จะเพิ่มกรรมการน่าจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร  แต่หากมีการขอมติในท่ีประชุม ให้

ประธานสภาฯ ระยอง  เป็นผูต้ดัสินใจวา่จะใหท้่านใดเป็นผูล้งมติ 

ทีป่ระชุม มีติใหเ้พิ่มคณะกรรมการ กกร.ระยอง ดงัรายนามต่อไปน้ี 

  1.คุณสุรพล  สุทธจินดา  

  2. คุณสุวทิย ์ ช่ืนปิยะวาจา 

  3. คุณสงวน  แสงวงศกิ์จ 

  4. คุณสุนทร  คงสุนทรกิจกุล 

  5. คุณประเทือง  วงศซ้ิ์ม 

  6. คุณเสนาะ  รอดระหงษ ์

  7. คุณสุริยน  วนัเพญ็ 

  8. คุณปกครอง  ชาญโลหะ 

  9. คุณแดน  ปรีชา 

  10. คุณกร  สุวรรณรัฐ 

  11. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ 

ทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบ 

             3.2   กาํหนดการประชุมประจาํเดือนเมษายน 2563  

ประธาน แจง้วา่ กาํหนดการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 ในวนัท่ี 8 เมษายน 2563 เวลา  

13.30  น.  

ทีป่ระชุม มีมติรับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00  น.  
     
 
 

                                                                                                                       

 ลงช่ือ                                            ผูจ้ดัทาํรายงาน   ลงช่ือ                                            ผูต้รวจรายงาน                                    

              (นางสาววาริณี  อานมณี)                                                         (นายแดน  ปรีชา) 

    ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง       เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
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