
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง คร้ังที ่4/2563 

วนัพุธที ่8 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 8 ห้อง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง 

 
รายนามทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายมนตรี  ชนะชยัวบิูลวฒัน์ (แทน)  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
2.  น.ส.ชญัญนิษฐ ์ บุญสุวรรณ (แทน) อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
3.  นางศิรินา  จิตรประทกัษ ์(แทน)     ประกนัสังคมจงัหวดัระยอง 
4.  นายอุบล  รอดทอง (แทน)    สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัระยอง 
5.  นายธีระยทุธ์  สุวรรณรงค์ (แทน)   พาณิชยจ์งัหวดัระยอง 
6.  นางเบญจวรรณ  พนัธ์ธรรม (แทน)  คลงัจงัหวดัระยอง 
7.  นายเฉลิมชาติ  กองแสง (แทน)  หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัระยอง  
8.  นายวรีพงษ ์ รุจนโชติ  บจก.ไนเตรทไทย 
9.  นายกตญัํู  โกมุทมาศ  บจก.ดานีล่ี 

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.  นายทววีชั  เอ่ียมสุวรรณ์ 
    (แทน นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล) บจก.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอตุสาหกรรม   รองประธานฝ่าย EEC)/ 
                    ผงัเมืองและโครงสร้าง    
    พื้นฐาน 
5.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  รองประธานฝ่าย 

       อุตสาหกรรมพื้นฐาน/ 
       ปิโตรเคมีฯลฯ 

6.  นายวสุิทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.     รองประธานฝ่าย 
       หารายได/้สิทธิประ โยชน์ 
7.  นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม  รองประธานฝ่าย 
          แรงงานสัมพนัธ์                                            
8.  นายเสนาะ  รอดระหงษ ์ บจก.แกลงแพค็ก้ิง วูด้    รองประธานฝ่าย 
       บริหารจดัการนํ้า 
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9.  นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน   รองประธานฝ่ายการศึกษา 
10. นายแดน  ปรีชา       บมจ.ทีพีไอ โพลีน    เลขาธิการ 
11. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ       บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   ผูช่้วยเลขาธิการ 
12. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้      บจก.แอร์โรเฟลกซ์    เหรัญญิก 
13. นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   ปฏิคม 
14. นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
15. นายอดิศร วงัมูล 
     ( แทน น.ส.ปาริชาติ  อศัวกุล) บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 
16. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
17. น.ส.ภชัราวรรณ พนัธ์สมุ บจก.บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค 
     ( แทน นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร) บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   กรรมการ 
18. น.ส.มยรีุ  สมนิล 
      (แทน น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ) บมจ.ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
19. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   กรรมการ 
20. นายวนิยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 
21. นายศุภทรรศ  สาพิมาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก กรรมการ 
22. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    กรรมการ  
23. นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ บจก.ตั้งฮะฮวด    กรรมการ 
24. นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการ 
25. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 
 

กรรมการลาประชุม 
1.  นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี   รองประธานฝ่าย SMEs 
2.  นายสุริยน วนัเพญ็ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)   รองประธานฝ่าย 
       อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
       และส่ิงแวดลอ้ม  
3. นายประวทิย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแล็กท ์อินดสัตรี    รองประธานฝ่าย 
        เกษตรแปรรูป 
4. ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค ์ บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่    กรรมการและท่ีปรึกษา
       ประธานสภาฯ ระยอง 
5.  นายวรีะชยั  เหล่าฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร์    นายทะเบียน 
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6.  นายชยัวฒัน์  ทวพีิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการและท่ีปรึกษา 
7.  นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เขม็เหล็ก    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
8.  นายพิชิต ธีรชยัไพศาล บจก.วนิเทอมส์    กรรมการ 
9.  นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 
10. นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์   กรรมการ 
11. น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวสิัย บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  กรรมการ 
12. น.ส.เสวติา  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   กรรมการ 
13. วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บจก.ยางสังเคราะห์ไทย   กรรมการ 
14. นายธาร์นา  เสนี  บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชาดิศ  ตรัสโฆษิต บจก.ไทยเปเปอร์มิลล์ 
2. นางสาวกทัลี ดอกไม ้ บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
3. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
       1.1  การจดัทาํห้องความดนัลบเพื่อมอบใหก้บัโรงพยาบาลในจงัหวดัระยอง 9 แห่ง 
      ประธาน  แจง้วา่ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2563 สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ร่วมกบั 
บริษทั เอสอาร์พี โพลีแพค จาํกดั บริษทั สหกิจแกลง จาํกดั และบริษทั ส.กิจชยั จาํกดั มอบตูค้วามดนัลบให ้
รพ.วงัจนัทร์ รพ.เขาชะเมา และ รพ.แกลง  ซ่ึงขณะน้ีสภาฯ ระยอง  ไดท้าํการมอบตูค้วามดนัลบครบทุก
โรงพยาบาล รวม 11 ตู ้
ทีป่ระชุม รับทราบ 

    1.2  โครงการตูปั้นสุข 
            ประธาน    แจง้วา่   สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดจ้ดัส่งมอบตูปั้นสุขให้สภา
อุตสาหกรรมทุกจงัหวดั โดยกาํหนดระยะเวลาการบริหารจดัการ 1 เดือน  ในส่วนของสภาฯ ระยอง กาํหนด 12 
มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลระยอง 
รายนามผู้บริจาคส่ิงของตู้ปันสุข 
1.  บจก.สหกิจแกลง    หนา้กากผา้  2,400 ช้ิน 
2.  บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   นํ้าด่ืม   2,000 ขวด 
3.  ดร.ธิติยา    มิตรเมฆ    เจลแอลกอฮอล ์  50 หลอด 
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4.  คุณเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์   สเปรยแ์อลกอฮอล ์ 120 ขวด 
5.  คุณสุรพล  สุทธจินดา    ขา้วสาร    180 ถุง  
6.  คุณสุวทิย ์ ช่ืนปิยะวาจา   เจลลา้งมือ   120 หลอด  
       กระดาษทิชชู่   288 ห่อ  
7.  บมจ.ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) หนา้กากอนามยั   1,000 ช้ิน  
      นํ้าด่ืม    600 ขวด  
8.  บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   นํ้าด่ืม    1,000 ขวด  
      นม    1,000 กล่อง  
      เจลแอลกอฮอล ์   500 หลอด  
      Face Shield   500 อนั  
      หนา้กากผา้   300 ช้ิน 
รายนามผู้บริจาคงบประมาณสนับสนุนตู้ปันสุข 
1.  บมจ.ไออาร์พีซี    5,000.00   
2.  บจก.รีเบิร์ท     5,000.00   
3.  บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส  5,000.00   
4.  กลุ่ม บ.อูเบะ (ประเทศไทย)   5,000.00   
5.  บจก.บีอาร์เอก็ซ์จี    2,000.00   
6.  คุณสุนทร  คงสุนทรกิจกุล   2,000.00   
7.  คุณวรีะพล  พวงพิทยาวฒิุ   2,000.00   
8.  คุณเสนาะ  รอดระหงษ ์   2,000.00   
9.  คุณพิชยั  ถ่ินสันติสุข    2,000.00   
10. คุณเสวติา  ถ่ินสันติสุข   1,000.00   
11. คุณธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ   1,000.00   
       รวม                32,000 บาท 

สรุปรายรับ - รายจ่าย ตู้ปันสุข ระหว่างวนัที ่12 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2563 
รายรับ เงินสด  ณ 15 มิ.ย.63       32,000.00  
รายจ่าย วนัท่ี 12 มิ.ย.63    5,030.00   
    สบู่/ยาสีฟัน/ผา้อนามยั/แชมพ ู   
    นํ้ายาลา้งจาน/ผงซกัฟอก/นม   
 วนัท่ี 15 มิ.ย.63       128.75   
     ถุงบรรจุสาํหรับบรรจุหนา้กากผา้ 
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 วนัท่ี 18 มิ.ย.63   
    สบู่//ผา้อนามยั/แชมพ ู   4,397.25   
    นํ้ายาลา้งจาน/ผงซกัฟอก/นม   
                 ยอดรวม        9,556.00   
ยอดคงเหลอื  ณ 18 มิ.ย.63                              22,444.00  
ทีป่ระชุม รับทราบ 

1.3  การประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประธาน  แจง้ว่า   วนัท่ี 29 มิ.ย.63 นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรม 

จงัหวดัระยอง ร่วมประชุมกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Passion (802) ชั้น8 อาคาร
ปฏิบติัการเทคโนโลยเีชิงสร้างสรรค ์ สรุปดงัน้ี 
1. โครงการอุตสาหกรรมเติมนํ้าใตดิ้น จะมีการประชุมผา่น Zoom ในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
2.  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการหารือกบักรมบญัชีกลาง ไดก้าํหนดมาตรการเมคอินไทยแลนด ์

เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ โดยมอบสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผูรั้บผิดชอบสินคา้ท่ีผลิตใน
ประเทศไทย สภาฯ ระยอง  ได้มอบหมายคุณสุรพล  สุทธจินดา  ประธานกิตติมศกัด์ิสภาอุตสาหกรรม
จงัหวดัระยอง ร่วมเป็นคณะทาํงานในการผูรั้บรองสินคา้นั้น   

3.  กาํหนดการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วาระปี 2563-2563 ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ณ ไบเทคบางนา   

ทีป่ระชุม รับทราบ 

                 1.4  โครงการตรวจสุขภาพ 
   ประธาน  แจง้วา่  จากการท่ีสภาฯ ระยอง  เขา้ร่วมโครงการตรวจสุขภาพ ปี 2563 
มีสมาชิกเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 9 บริษทั จาํนวนคน 3,157 คน  สภาฯ ระยอง  ไดรั้บค่าดาํเนินการเป็นเงิน
จาํนวน 106,660.55 บาท 
       สาํหรับโครงการตรวจสุขภาพ ปี 2563 มีสมาชิกเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 10 บริษทั 
จาํนวนคน 3,445 คน 
    นายมนตรี    เสนอใหมี้การนาํผลการสาํรวจกลุ่มประชากรแฝงของจงัหวดัระยอง 
เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์กบัโครงการต่อไป 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

   1.5  การจดัอบรมหลกัสูตร “การขนัแน่นเคร่ืองจกัและหนา้แปลน” 
คุณวาริณ ี แจง้วา่  กาํหนดการจดัอบรมหลกัสูตร “การขนัแน่นเคร่ืองจกัและหนา้

แปลน” วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ สภาฯ ระยอง  มีผูเ้ขา้รับการอบรม 15 คน 
ทีป่ระชุม รับทราบ 
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    1.6  การจดัอบรมหลกัสูตร “เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัหวัหนา้งาน”  
   คุณวาริณี  แจง้ว่า  กาํหนดการจดัอบรมหลกัสูตร “เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัระดบั
หวัหนา้งาน” ระหวา่งวนัท่ี 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ณ สภาฯ ระยอง มีผูเ้ขา้รับการอบรม 27 คน 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

    1.7  การประชุมการผลิตนกัศึกษา ปวส.เพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัระยอง  
   คุณนพดล  แจง้วา่  เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563  ไดเ้ขา้ร่วมประชุมการผลิตนกัศึกษา 
ปวส. เพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัระยอง ณ มพจ.วทิยาเขตระยอง  สรุปไดด้งัน้ี 
-   เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (บา้นค่าย) กบัวิทยาลยั  

เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
-   ใหภ้าคอุตสาหกรรมเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่การคดัเลือกเด็กมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
-   การกาํหนดหลกัสูตรและส่งพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานเป็นครูช่วยสอน 
-   การรับนกัศึกษาฝึกงาน 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
       2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 3/2563 

เลขาธิการ    ช้ีแจงรายงานการประชุม คร้ังท่ี 3/2563 ใหท่ี้ประชุมทราบและรับรอง 
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่3  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
                3.1  การจดัการแข่งขนักอลฟ์สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
   ประธาน     เน่ืองจากขณะน้ีสถานการณ์โควิด – 19 เร่ิมคล่ีคลาย จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจาณาการจดัการแข่งขนักอลฟ์สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง  
   คุณสุวทิย์     เสนอใหมี้การจดัการแข่งขนั 
   คุณสุรพล     ควรจะมีการปรับลดราคา และจาํนวนทีมอาจไม่ถึง 40 ทีม อยา่งนอ้ยมี
รายไดเ้ขา้มาบริหารสภาฯ ระยอง 
   คุณวสุิทธ์ิ    รับประสานงานและจะนาํเสนอในท่ีประชุมคร้ังต่อไป     
ทีป่ระชุม มีมติเห็นควรใหจ้ดัการแข่งขนักอลฟ์ และมอบหมายใหคุ้ณวสุิทธ์ิ  รองประธานฝ่ายหารายได ้ 

เป็นผูด้าํเนินการ 

  3.2  รับรองงบการเงินประจาํเดือนมิถุนายน 2563 
เหรัญญิก   ช้ีแจงงบการเงินประจาํเดือนมิถุนายน  2563 มียอดยกมา  ณ 31 พฤษภาคม 2563 จาํนวน  
2,273,941.26  บาท มีรายได้  72,375.88  บาท รายจ่าย 80,004.62 บาท  ดงันั้นมียอดคงเหลือยกไป ณ 30 
มิถุนายน 2563  จาํนวน 2,266,312.52 บาท   
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ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่4  เร่ืองอืน่ ๆ 
 4.1  โครงการอบรมหลกัสูตรระยะสั้น  
  เหรัญญิก    ขอเพิ่มเติมหลกัสูตรของ ม.ราชภฏัราชนครินทร์ ซ่ึงเร่ิมอบรมระหว่าง

เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 มีทั้งส้ิน 4 หลกัสูตร (ไม่มีค่าใชจ่้าย) รายละเอียดจะส่งใหท้างกลุ่มไลน์ต่อไป 
ทีป่ระชุม รับทราบ   

    4.2   กาํหนดการประชุมประจาํเดือนสิงหาคม 2563  
ประธาน แจง้วา่ กาํหนดการประชุมคร้ังท่ี 5/2563 ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 เวลา  

13.30  น.  
ทีป่ระชุม รับทราบ 

เร่ืองแจ้งจากส่วนราชการและประเด็นข้อหารือของสภาฯ 
1.  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
     คุณมนตรี   ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมเร่ืองโครงการเงินกูข้องรัฐบาลท่ีมีวงเงิน 400,000
ลา้นบาท คาดวา่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยองจะไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณราว 1,000 ลา้นบาท ซ่ึง
โครงการในภาพรวมสภาพฒัน์เป็นหน่วยนาํเสนอต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีในวนัน้ี นอกจากนั้นนายมนตรี
ฯ ยงัมีขอ้เสนอแนะใหส้ภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยองดาํเนินการดงัน้ี 
1.  มีการแชร์ทรัพยากรดา้นการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ระหวา่งหน่วยงานต่าง ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ 
    ภาคเอกชน 
2.  มีการเพิ่มโอกาสให ้SMEsในจงัหวดัระยองให้เขา้ถึงแหล่งเงินกูไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
3.  ใหจ้ดัทาํสถิติการจา้งงาน/การเลิกจา้งงาน/การเยยีวยาของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมของจงัหวดัระยอง 
4. ใหมี้การถอดบทเรียนปัญหาภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในปีน้ีเพื่อเตรียมการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นปีหนา้เพื่อ 
     ลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการ 
5.  สาํหรับปัญหานํ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัระยอง จงัหวดัระยองควรเสนอโครงการระบบสูบนํ้ากลบัจากอ่าง 
      เก็บนํ้าหนองปลาไหลกลบัไปยงัอ่างเก็บนํ้าประแสร์ และโครงการสูบนํ้ากลบัจากพื้นท่ีนํ้าท่วมตาํบลทบัมา 
      กลบัไปยงัสถานีสูบนํ้าอาํเภอบา้นค่าย ซ่ึงมีระบบสูบนํ้ากลบัไปยงัอ่างเก็บนํ้าหนองปลาไหลแลว้ 
6.  สาํหรับการเพิ่มปริมาณนํ้าตน้ทุนในพื้นท่ีจงัหวดัระยองควรมีการนาํนํ้าใตดิ้นมาใชป้ระโยชน์อยา่งทัว่ถึง 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

2. สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
คุณชัญญนิษฐ์       แจ้งว่า โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการสะสม ณ 30 

มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 2,431 ราย เงินลงทุน 1,417,305.33 ลา้นบาท  คนงาน 178,802 คน 
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คาดการณ์สภาวะอุตสาหกรรมหลัง พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่  สถิติโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีมีเคร่ืองจกัรมากกว่า 50 แรงมา้  มีจาํนวนโรงงาน 1,853 ราย เงินลงทุน 1,297,496 ลา้นบาท  
คนงาน 162,581 คน 
 ทีป่ระชุม รับทราบ  

3. สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัระยอง 
   คุณศิรินา    สรุปรายงานผูข้อรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 8 
กรกฎาคม 2563 
ระยอง 
จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์ทดแทนวา่งงาน   20,126 ราย   
จาํนวนเงินท่ีจ่าย    240,090,952.05 บาท 
สาขาปลวกแดง 
จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์ทดแทนวา่งงาน   3,980 ราย   
จาํนวนเงินท่ีจ่าย    32,101,559.50 บาท 

   กฎกระทรวงกาํหนดอตัราค่าทาํศพในกรณีท่ีผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่
ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทาํงาน พ.ศ.25363  ให้กาํหนดเป็นเงินจาํนวน 50,000 บาท โดยเร่ิม
บงัคบัใช ้2 กรกฎาคม 2563 
ทีป่ระชุม รับทราบ  

4.  สาํนกังานคลงัจงัหวดัระยอง 
   คุณเบญจวรรณ   รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน ดงัน้ี 
1. ภาวะเศรษฐกจิของจังหวดัระยอง ในเดือนมิถุนายน 2563  

ดัชนีความเช่ือมั่นทางเศรษฐกจิ ยงัคงหดตวั เป็นผลมาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ สอดคลอ้งกบั
กาํลงัซ้ือของภาคประชาชนในภาพรวมท่ีหดตวั เป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวั ประชาชนจึงเน้นใช้
จ่ายเท่าท่ีจาํเป็น 

ดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการ เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน จากราคานํ้ามนัท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึน 
ดัชนีความเช่ือมั่นต่อเศรษฐกิจภาพรวมในอีก 6 เดือนข้างหน้า  คาดว่า จะขยายตวัจากภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการ ภายหลงัจากการผ่อนปรนมาตรการคลายล็อคดาวน์ และมาตรการกระตุ้นการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศ ซ่ึงยงัมีปัจจยัเส่ียงตอ้งตอ้งเฝ้าระวงัติดตาม คือ ปัญหาโรคระบาด โควิด-19 และภาวะ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 
2.  แนวโน้มเศรษฐกจิไทย ในปี 2563 

คาดวา่จะปรับตวัลดลง เน่ืองจาก 
1. การปรับตวัลดลงรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลกท่ีลดลง 
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2. การลดลงรุนแรงของจาํนวนและรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวขาวต่างประเทศ 
3. เง่ือนไขและขอ้จาํกดัท่ีเกิดจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ในประเทศ 
4. ปัญหาภยัแลง้ท่ียงัคงมีอยู ่

เม่ือวนัท่ี 4 ก.ค. 2563 กระทรวงการคลงัไดโ้อนเงินเยยีวยาใหก้บัผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ  คนละ 3,000 บาท  
เงื่อนไขการได้รับเงินเยยีวยา 3,000 บาท คือ   

1. ตอ้งไม่เป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 ของประกนัสังคม 
2. ไม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐ 
3. ไม่เคยไดรั้บเงินเยยีวยาโควิด-19 จากโครงการอ่ืน ของภาครัฐ เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกนั, 

โครงการเยยีวยาเกษตรกร, โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ซ่ึงผูท่ี้มีบตัรฯ แต่ไม่ไดรั้บการโอน
เงินเขา้บตัร คือ กลุ่มเปราะบาง  ไดแ้ก่ 
1. ผูสู้งอาย ุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 
2. ผูพ้ิการ ท่ีลงทะเบียนผูพ้ิการกบักระทรวงพฒันาสังคมฯ 
3. มารดาท่ีมีบุตรแรกเกิด (อายไุม่เกิน  6 ปีบริบูรณ์) 

       เงินเยียวยาสําหรับกลุ่มเปราะบาง จะโอนเขา้บญัชีท่ีได้รับเงินสวสัดิการท่ีได้รับจากสวสัดิการราย
เดือน จาํนวน 3,000 บาท ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 น้ี 
3.  ลงทะเบียนโครงการเทีย่วปันสุข www.เราเท่ียวดว้ยกนั.com    ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 15 ก.ค. 63 สิทธิท่ีผูล้งทะเบียน 
    จะไดรั้บคือ ช่วยค่าท่ีพกั-ตัว๋เคร่ืองบิน รัฐช่วย 40%  พร้อมรับ E-Voucher คืนละ 600 บาท ผา่นแอปเป๋าตงั       
    สาํหรับเป็นค่าอาหารและการท่องเท่ียว คุณสมบติัของผูล้งทะเบียน คือ ประชาชนท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป ณ วนั 
    ลงทะเบียน ลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 06.00 – 15. 00 น. (เดินทางจริงตั้งแต่วนัท่ี 18 ก.ค. – 31 ต.ค. 2563)  
ทีป่ระชุม รับทราบ  

5.  สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัระยอง 
   คุณธีระยุทธ์ิ    การจดทะเบียนธุรกิจ ประจาํเดือนมิถุนายน 2563 มีผูป้ระกอบธุรกิจ
ขอจดทะเบียนจดัตั้งใหม่ในจงัหวดัระยอง จาํนวน 100 ราย เงินทุนรวม 153.30 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น ห้าง
หุน้ส่วนจาํกดั 21 ราย ทุนจดทะเบียน 15 ลา้นบาท และบริษทัจาํกดั 79 ราย ทุนจดทะเบียน 138.30 ลา้นบาท  
ทีป่ระชุม รับทราบ  

ปิดประชุมเวลา 16.00  น.  
 
 

                                                                                                                       
 ลงช่ือ                                            ผูจ้ดัทาํรายงาน   ลงช่ือ                                            ผูต้รวจรายงาน                                    
              (นางสาววาริณี  อานมณี)                                                         (นายแดน  ปรีชา) 
    ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง       เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
 


