
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง คร้ังที ่3/2563 

วนัพุธที ่10 มิถุนายน เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 8 ห้อง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง 

 
รายนามทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายอรุณ  วชิกิจ (แทน)  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 

2.  นายพุทธิกรณ์  วชิยัดิษฐ์ อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
3.  นางศิรินา  จิตรประทกัษ ์(แทน)    ประกนัสังคมจงัหวดัระยอง 
4.  นายมาโนช ปริสุทธิญาณ (แทน)   สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัระยอง 
5.  นายพิทกัษ ์ มณีรัสยากร (แทน)     พาณิชยจ์งัหวดัระยอง 
6.  นางชาลินี  สิทธิการ (แทน)        คลงัจงัหวดัระยอง  
7.  นายวรีพงษ ์ รุจนโชติ บจก.ไนเตรทไทย 

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 ระยองท่ีดินอตุสาหกรรม   รองประธานฝ่าย EEC)/ 
                    ผงัเมืองและโครงสร้าง    
    พื้นฐาน 
5.  นายสุริยน วนัเพญ็ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)   รองประธานฝ่าย 
       อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
       และส่ิงแวดลอ้ม  
6.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  รองประธานฝ่าย 

       อุตสาหกรรมพื้นฐาน/ 
       ปิโตรเคมีฯลฯ 

7.  นายวสุิทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.     รองประธานฝ่าย 
       หารายได/้สิทธิประ โยชน์ 
8. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์    บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม  รองประธานฝ่าย 
          แรงงานสัมพนัธ์                                            
9. นายเสนาะ  รอดระหงษ ์ บจก.แกลงแพค็ก้ิง วูด้    รองประธานฝ่าย 
       บริหารจดัการน ้า 
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10. นายแดน  ปรีชา       บมจ.ทีพีไอ โพลีน    เลขาธิการ 
11. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ       บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   ผูช่้วยเลขาธิการ 
12. นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   ปฏิคม 
13. นายวสันต ์ ธนญัชยัวฒันา 
     (แทน นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกลุ) บจก.เขม็เหล็ก    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
14. นายอดิศร วงัมูล 
     ( แทน น.ส.ปาริชาติ  อศัวกุล) บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 
15. นายศิริพนัธ์  อาจนนทล์า 
     (แทน นายธาร์นา  เสนี)  บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    กรรมการ 
16. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
17. นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   กรรมการ 
18. นายพิชิต ธีรชยัไพศาล บจก.วนิเทอมส์    กรรมการ 
19. น.ส.มยรีุ  สมนิล 
      (แทน น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ) บมจ.ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
20. นายวนิยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 
21. นายศุภทรรศ  สาพิมาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก กรรมการ 

22. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    กรรมการ  
23. นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ บจก.ตั้งฮะฮวด    กรรมการ 
 

กรรมการลาประชุม 
1. นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี   รองประธานฝ่าย SMEs 
2. นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน   รองประธานฝ่ายการศึกษา 
3. นายประวทิย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแล็กท ์อินดสัตรี    รองประธานฝ่าย 
        เกษตรแปรรูป 
4. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้      บจก.แอร์โรเฟลกซ์    เหรัญญิก 
5. ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค ์ บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่    กรรมการและท่ีปรึกษา
       ประธานสภาฯ ระยอง 
6.  นายวรีะชยั  เหล่าฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร์    นายทะเบียน 
7.  นายชยัวฒัน์  ทวพีิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
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8.  นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
9.  นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 
10. นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์   กรรมการ 
11. น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวสิัย บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  กรรมการ 
12. นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการ 
13. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 
14. น.ส.เสวติา  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   กรรมการ 
15. วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บจก.ยางสังเคราะห์ไทย   กรรมการ 
16. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   กรรมการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.ภชัราวรรณ พนัธ์สมุ บจก.บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค 
2. น.ส.แสงระว ี วริิยาเมธาโรจน์ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก 

3. นางสาวกทัลี ดอกไม ้ บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
4. นางพิศมยั  ศุภนนัตฤกษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดัระยอง 
5. น.ส.รัชนี  รัมมะไม สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดัระยอง  
6. นายชาติชยั  บวัดิษ สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดัระยอง 
7. นายอมรศกัด์ิ   สถาบนัสร้างชาติ 
8. น.ส.กญัญาพชัร์  สุนทรสวสัด์ิ สถาบนัสร้างชาติ 
9. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
       1.1 โครงการ “เช็คอินถ่ินระยอง”  
            คุณพิศมัย  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดัระยอง เชิญคณะกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยองร่วมโครงการ “เช็คอินถ่ินระยอง”  วนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.        
ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน่ 
ทีป่ระชุม รับทราบ 
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    1.2  หลกัสูตร “นกับริหารระดบัสูงเพื่อสร้างชาติ EEC”  
            คุณอมรศักดิ์   ผอ.หลักสูตรฯ  เชิญชวนคณะกรรมการสภาฯ ระยอง  ร่วมเรียน
หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อสร้างชาติ EEC”  ก าหนดการเรียนทุกวนัพฤหัสบดี เร่ิมเรียนวนัท่ี 9 
กรกฎาคม - 30 ตุลาคม 2563  ณ โรงแรมโนโวเทลสตาร์คอนเวนชัน่ จ.ระยอง ค่าลงทะเบียน 59,000 บาท โดย
ทางสถาบนัจะใหโ้ควตา้ภาคอุตสาหกรรม 20 ท่ีนัง่ 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

1.3  การจดัท าห้องความดนัลบเพื่อมอบใหก้บัโรงพยาบาลในจงัหวดัระยอง 

ประธาน  แจง้วา่   สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ไดท้  าการมอบห้องความดนัลบ 
ใหก้บัโรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลบา้นค่าย เม่ือวนัท่ี  19 พฤษภาคม 2563  โรงพยาบาลปลวกแดง และ
โรงพยาบาลนิคมพฒันา เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลมาบตาพุด และโรงพยาบาลบา้นฉาง เม่ือ
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563  และก าหนดมอบให้กบัโรงพยาบาลวงัจนัทร์  โรงพยาบาลเขาชะเมา และโรงพยาบาล
แกลง ในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2563  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ ร่วมกิจกรรมในวนัดงักล่าว 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

                 1.4  การจดัท าฐานขอ้มูล SMEs ตามนิยามใหม่  
   คุณสุรพล   กล่าวว่า ไดมี้การประชุมคณะท างานฝ่าย SMEs เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม
2563 เพื่อรวบรวมสมาชิกสภาฯ ระยอง  ท่ีเป็น SMEs ส าหรับการจดัท าฐานขอ้มูลในการช่วยเหลือสมาชิกใน
เบ้ืองตน้ 
   คุณวาริณี   กล่าวเสริมวา่ นิยามใหม่ของ SMEs จะพิจารณาจากรายไดแ้ละจ านวน
ลูกจา้งในภาคการผลิตและภาคบริการและการคา้ 
ภาคการผลติ 
ขนาดกลาง (Medium) - การจา้งงาน (คน) นอ้ยกวา่ 200 คน / รายได ้(ลา้นบาท) ต ่ากวา่ 500 ลา้นบาท 
ขนาดยอ่ม (Medium) - การจา้งงาน (คน) นอ้ยกวา่ 50 คน / รายได ้(ลา้นบาท) ต ่ากวา่ 100 ลา้นบาท 
รายยอ่ย (Micro) - การจา้งงาน (คน) นอ้ยกวา่ 5 คน / รายได ้(ลา้นบาท) ต ่ากวา่ 1.8 ลา้นบาท 
ภาคการบริการและการค้า 
ขนาดกลาง (Medium) - การจา้งงาน (คน) นอ้ยกวา่ 100 คน / รายได ้(ลา้นบาท) ต ่ากวา่ 300 ลา้นบาท 
ขนาดยอ่ม (Medium) - การจา้งงาน (คน) นอ้ยกวา่ 30 คน / รายได ้(ลา้นบาท) ต ่ากวา่ 50 ลา้นบาท 
รายยอ่ย (Micro) - การจา้งงาน (คน) นอ้ยกวา่ 5 คน / รายได ้(ลา้นบาท) ต ่ากวา่ 1.8 ลา้นบาท 
หมายเหตุ 
          ในกรณีท่ีเม่ือใชเ้กณฑ์หน่ึงแลว้เป็นวสิาหกิจขนาดยอ่ม แต่เม่ือใชอี้กเกณฑเ์ป็นวิสาหกิจขนาดกลาง ให้
ถือเกณฑท่ี์มากกวา่เป็นเกณฑ ์
 ส าหรับสมาชิกสภาฯ ระยอง  ท่ีเป็น SMEs ขนาดยอ่ม  มีจ  านวน 19 ราย ขนาดกลาง มีจ านวน 36 ราย   
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   ประธาน    สมาชิกรายใดประสบปัญหาขอให้แจง้ได้ท่ีสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั
ระยอง  เพื่อเสนอปัญหาให ้ส.อ.ท. ด าเนินการหาทางช่วยเหลือต่อไป 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

   1.5  ออกอากาศประเด็นการพฒันาอุตสาหกรรม Covid-19  
ประธาน     แจ้งว่า   ประเด็นออกอากาศได้มีการเสนอแนวทางการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมวา่ตอ้งมีการปรับตวัอยา่งไรเพื่อท่ีจะให้ธุรกิจผา่นพน้วิกฤตน้ีไปได ้มีพฤติกรรมการซ้ือ-ขาย 
ท่ีเปล่ียนไป เช่นการซ้ือ-ขาย ผา่นออนไลน์  เสนอให้ภาครัฐมีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เขา้กบั
สถานการณ์โควดิ-19 การพฒันาการปรับเปล่ียนดา้นเทคโนโลยี 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

    1.6  การประชุมคณะกรรมการแบบบูรณาการจงัหวดัระยอง (กบจ.) 
   ประธาน    แจ้งว่า  ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอต่อสภาพฒัน์  
จ  านวน 400 โครงการ  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเสนอในเร่ืองของสาธารณูปโภค  หากภาคอุตสาหกรรมมีความตอ้งการ
เสนอโครงการ ตอ้งเสนอผา่นภาครัฐ จึงมีความเห็นวา่สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยองน่าจะมีโครงการร่วมกบั
ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 

     1.7  ตูปั้นสุข 
   ประธาน  แจง้ว่า   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ส่งมอบตูปั้นสุขให้กบัสภา
อุตสาหกรรมจงัหวดัทัว่ประเทศ  โดยก าหนดระยะเวลา 1 เดือน สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยองจะน าตูปั้นสุข 
ไปติดตั้งท่ีโรงพยาบาลระยอง   
ทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
       2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 2/2563 

เลขาธิการ    ช้ีแจงรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2563 ใหท่ี้ประชุมทราบและรับรอง 
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่3  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
  3.1  รับรองงบการเงินประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 

คุณวาริณ ี  ช้ีแจงงบการเงินประจ าเดือนพฤษภาคม  2563 มียอดยกมา  ณ 30 เมษายน 
2563 จ านวน  2,243,005.58  บาท มีรายได ้ 90,240  บาท รายจ่าย 74,216.25 บาท  ดงันั้นมียอดคงเหลือยกไป 
ณ 31 พฤษภาคม 2563  จ านวน 2,259,029.32 บาท   
ทีป่ระชุม รับรอง 
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วาระที ่4  เร่ืองอืน่ ๆ 
 4.1  สถานการณ์น ้าในจงัหวดัระยอง 
  คุณเสนาะ  แจง้วา่ ปริมาณน ้ าในอ่างทั้ง 4 อ่างมี 90 ลบ.ม.เศษ  สัปดาห์ท่ีผา่นมามีฝน

ตกอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีน ้ าไหลเขา้อ่างทั้ง 4 อ่างมากพอสมควร ปีน้ีไม่น่ามีปัญหาแลว้ – สัปดาห์หน้า           
ผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง สั่งให้มีประชุมคณะกรรมการชุดน้ีอีกคร้ังเดียว หลงัจากนั้นให้ปรับคณะท างานให้
เล็กลง คงไวเ้ฉพาะบุคคล/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น เพื่อเตรียมวางแผนบริหารจดัการน ้ าให้พอใชใ้นปีหนา้ 
      สภาฯ ระยอง ประเมินวา่ปีน้ีน ้ าไม่น่าจะมีปัญหาแลว้ จึงหารือท่ีประชุมวา่เห็นควร
ใหมี้การปลดล็อค ผูว้า่ราชการจงัหวดั เห็นชอบให้ชลประทานพิจารณา ทางชลประทานไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่จะ
ปลดล็อควนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 น้ี 
ทีป่ระชุม รับทราบ   

    4.2   ก าหนดการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม 2563  
ประธาน แจง้วา่ ก าหนดการประชุมคร้ังท่ี 4/2563 ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เวลา  

13.30  น.  
ทีป่ระชุม รับทราบ 

เร่ืองแจ้งจากส่วนราชการและประเด็นข้อหารือของสภาฯ 
1. ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 

คุณพุทธิกรณ์    สรุปการลงทุนภาคอุตสาหกรรม จ.ระยอง ปี 2563 จ านวนโรงงาน
สะสม 2,193 ราย  เงินลงทุน 1,317,046 ลา้นบาท  แรงงาน 169,908 คน 

คาดการณ์สภาวะอุตสาหกรรมหลัง พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่  สถิติโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีเคร่ืองจกัรมากกว่า 50 แรงงาน จ านวนโรงงาน1,853 ราย  เงินลงทุน 1,297,496 ลา้นบาท  
แรงงาน 162,581 คน 

ประธาน      ความร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท.กับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการหา
สมาชิก ผูป้ระกอบการท่ีมาขอใบอนุญาตโรงงาน ให้ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั เชิญชวนสมคัรสมาชิก
สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั เพื่อเป็นการอ านวยการความสะดวกในการรับใบอนุญาต ไม่ทราบวา่ทางกระทรวง
อุตสาหกรรม ไดมี้การแจง้มายงัส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัหรือไม่ 

คุณพุฒิกรณ์    ยงัไม่มีการแจ้งเร่ืองมาท่ีส านักงาน อาจต้องหาเวทีในการเชิญ
ผูป้ระกอบการเขา้เป็นสมาชิกสภาฯ จงัหวดั 

คุณสุริยน ส าหรับในเร่ืองของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  จงัหวดัระยองอยู่ใน
ระดบั 4 ทั้ง 2 เขต ควรจะมีการประชุม เน่ืองจากไม่มีการประชุมมาเป็นเวลานานพอสมควร  เกรงว่าจงัหวดั
ระยองจะถูกลดระดบัลง 
 ทีป่ระชุม รับทราบ  
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2. ส านกังานประกนัสังคมจงัหวดัระยอง 
   คุณศิรนา   แจง้ว่า  แรงงานยื่นการว่างงาน (ลาออก,เลิกจา้ง) 13,263 ราย  ว่างงาน
สุดวิสัย 10,160 ราย เพิ่มจากเดิม 3 เท่า ประมาณกว่า 2,000 ราย  ท าให้การจ่ายเงินอาจล่าช้าไปบา้งเพราะ
เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนเท่าเดิม แต่ปริมาณงานมากข้ึน ณ ปัจจุบนัการจ่ายการวา่งงานจากเหตุสุดวิสัย ไดด้ าเนินการ
เป็นปัจจุบันแล้ว อาจจะมีแค่บางรายท่ีมีปัญหา ขอให้นายจ้างแจ้งรายช่ือลูกจ้างท่ียงัไม่ได้รับเงินให้กับ 
ส านกังานประกนัสังคม ดว้ย 
การจ่ายเงินตามกฎกระทรวง เม่ือ 17 เมษายน 2563 
ลาออกจ่าย               45 %  ของค่าจา้งไม่เกิน 15,000 บาท   90 วนั 
เลิกจา้งจ่าย               70 %  ของค่าจา้งไม่เกิน 15,000 บาท   200 วนั 
วา่งงานสุดวสิัยจ่าย   45 %  ของค่าจา้งไม่เกิน 15,000 บาท   90 วนั 
ทีป่ระชุม รับทราบ  

3.  ส านกังานคลงัจงัหวดัระยอง 
   คุณชาลินี  แจง้ว่า ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 จ านวนผูท้บทวนสิทธ์ิมาตรการ
เยยีวยาโควดิ-19 มีทั้งส้ิน 15,330 ราย  
บนัทึกขอ้มูลส าเร็จ 14,125 ราย 
ติดต่อไม่ได ้               809 ราย 
อยูต่่างจงัหวดั             152 ราย 
ยกเลิก                       357 ราย 
ทีป่ระชุม รับทราบ  

4.  ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัระยอง 
   คุณพิทักษ์    การจดทะเบียนธุรกิจ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 มีผูป้ระกอบธุรกิจ
ขอจดทะเบียนจดัตั้งใหม่ในจงัหวดัระยอง จ านวน 74 ราย เงินทุนรวม 115.41 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั 15 ราย ทุนจดทะเบียน 15.41 ลา้นบาท และบริษทัจ ากดั 59 ราย ทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท  
ทีป่ระชุม รับทราบ  

ปิดประชุมเวลา 16.00  น.  
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              (นางสาววาริณี  อานมณี)                                                         (นายแดน  ปรีชา) 
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