
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง คร้ังที ่5/2563 

วนัพุธที ่18 สิงหาคม 2563  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 8 ห้อง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง 

 
รายนามทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายมนตรี  ชนะชยัวบิูลวฒัน์ (แทน)  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
2.  นายมาโนช  ปริสุทธิพุทธิญาณ (แทน)   สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัระยอง 
3.  นางเบญจวรรณ  พนัธ์ธรรม (แทน)  คลงัจงัหวดัระยอง 
4.  นางจินตนา  งามสนอง (แทน)  ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 
5.  นายภิรมย ์อนัล ้าเลิศ  (แทน)  ผูอ้  านวยการส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
6.  นายพิชยั  ถ่ินสันติสุข  บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค 
7.  นายวรีพงษ ์ รุจนโชติ  บจก.ไนเตรทไทย 
8.  นายกตญัญู  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.  นายเสนาะ  รอดระหงษ ์ บจก.แกลงแพค็ก้ิง วูด้    รองประธานฝ่าย 
       บริหารจดัการน ้า 
7.  นายสุริยน วนัเพญ็ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)   รองประธานฝ่าย 
       อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
       และส่ิงแวดลอ้ม  
8.  นายแดน  ปรีชา       บมจ.ทีพีไอ โพลีน    เลขาธิการ 
9.  ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ       บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   ผูช่้วยเลขาธิการ 
10. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้      บจก.แอร์โรเฟลกซ์    เหรัญญิก 
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11. นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   ปฏิคม 
12. นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
13. นายอุดมเดช  บูรพภ์าค  
    ( แทน ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค์) บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่    กรรมการและท่ีปรึกษา
       ประธานสภาฯ ระยอง 
14. นายพิชิต ธีรชยัไพศาล บจก.วนิเทอมส์    กรรมการ 
15. นายอดิศร วงัมูล 
     ( แทน น.ส.ปาริชาติ  อศัวกุล) บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 
16. น.ส.ภชัราวรรณ พนัธ์สมุ  
     ( แทน นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร) บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   กรรมการ 
17. น.ส.มยรีุ  สมนิล 
      (แทน น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ) บมจ.ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
18. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   กรรมการ 
19. นายวนิยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 
20. น.ส.แสงระว ี วริิยาเมธาโรจน์ 
      ( แทน นายศุภทรรศ  สาพิมาน) บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก กรรมการ 
21. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 
22. น.ส.เสวติา  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   กรรมการ 
23. นายมนู  สมจิตร 
      ( แทน นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู) บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 
1.  นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี   รองประธานฝ่าย SMEs 
2.  นายวสุิทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.     รองประธานฝ่าย 
       หารายได/้สิทธิประ โยชน์ 
3.  นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม  รองประธานฝ่าย 
          แรงงานสัมพนัธ์                                            
4. นายประวทิย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแล็กท ์อินดสัตรี    รองประธานฝ่าย 
        เกษตรแปรรูป 
5.  นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน   รองประธานฝ่ายการศึกษา 
6.  นายวรีะชยั  เหล่าฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร์    นายทะเบียน 
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7.  นายชยัวฒัน์  ทวพีิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
8.  นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เขม็เหล็ก    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
9. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
10. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    กรรมการ  
11. นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ บจก.ตั้งฮะฮวด    กรรมการ 
12.  นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 
13. นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์   กรรมการ 
14. น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวสิัย บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  กรรมการ 
15. วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บจก.ยางสังเคราะห์ไทย   กรรมการ 
16. นายธาร์นา  เสนี  บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.อาภาภรณ์   ชยัแกว้ขวญั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
2. นางสาวกทัลี ดอกไม ้ บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
3. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
       1.1  ขอ้เสนอสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง เสนอ ครม.สัญจร 

      ประธาน  แจง้วา่ สภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง  ไดมี้การจดัท าขอ้เสนอต่อ ครม.สัญจร 
ดงัน้ี 

ข้อเสนอทัว่ไป 
1. ขอให้พิจารณาลดการส่งเงินสมทบประกนัสังคม ฝ่ายนายจา้ง จาก 5 %   เหลือ 2 %  และฝ่ายลูกจา้ง 

จาก 5 %   เหลือ 2 %  เพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายของฝ่ายนายจา้งและช่วยเหลือฝ่ายลูกจา้ง จนถึง 31 
ธนัวาคม 2563  หรือจนกวา่สถานการณ์เศรษฐกิจจะดีข้ึน 

2. ขอใหพ้ิจารณาขยายระยะเวลากรณีการวา่งงานมาตรา 33 ก าหนดชดเชยแรงงาน 62 % ในกรณีวา่งงาน
ดว้ยเหตุสุดวสิัย  เน่ืองจากปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนม้ลดการใชแ้รงงานตามโรงงานต่าง ๆ หาก
เกิดการปิดตวัหรือลดก าลงัการผลิต ใหข้ยายเวลาถึง 31 ธนัวาคม 2563   

3. ขอขยายระยะเวลาการลดค่าไฟฟ้า 3 - 5 % ทุกภาคส่วน จนถึง 31 ธนัวาคม 2563   
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ข้อเสนอโครงสร้างพืน้ฐาน 

1. ขอใหพ้ิจาณา เร่งรัดโครงการต่าง ๆ ของส านกัชลประทานท่ี 9 และคณะกรรมการเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก (EEC)  เพื่อแกปั้ญหาภยัแลง้ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้อีก 

2. ขอให้พิจาณาสนับสนุนแผนงานโครงการของแขวงทางหลวงระยอง และแขวงทางหลวงชนบท
ระยอง  

ข้อเสนอการค้าการลงทุน 
1. ขอให้พิจารณาปรับปรุงแนวทางการให้สินเช่ือเพื่อช่วยเหลือกลุ่ม SME และสามารถให้ SME  เขา้ถึง

แหล่งเงินทุนไดง่้ายข้ึน 
2. ขอใหพ้ิจารณาส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ีอีก 
3. ขอให้พิจารณาสนบัสนุนการคา้ลกัษณะ “ไทยช่วยไทย” ให้เกิดภายในประเทศ โดยให้ผูท้  าโครงการ

ต่างใชว้ตัถุดิบท่ีผลิตในประเทศไม่ต ่ากวา่ 40 % ของแต่ละโครงการ 

ข้อเสนอด้านการท่องเทีย่ว 
1. ขอให้พิจาณาสร้าง land mark เพิ่มเติมท่ีหาดแหลมแม่พิมพ ์จ.ระยอง โดยการสร้างสะพานทางเดิน 

ขา้มไปเกาะข้ีปลา ระยะทางประมาณ 500 เมตร และปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบ  โดยอยูในแนว
เส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิศ ระยะท่ี 2 เพื่อการท่องเท่ียว ส าหรับดึงดูดนกัท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นความตอ้งการ
ของชุมชนในพื้นท่ี 

ข้อเสนอด้านการเกษตร 
1. ขอให้พิจารณาเร่งรัดโครงการวางท่อส่งน ้ าไปพื้นท่ีเกษตรให้ทัว่ถึงทั้งจงัหวดั  เพื่อเพิ่มผลผลิตและ

รายไดแ้ก่ภาคเกษตรกรรม  อีกทั้งลดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
ข้อเสนอด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ 

1. ขอให้พิจารณาการจดัสรรงบประมาณลงสู่จงัหวดั ให้สอดคลอ้งกบัจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง และ
รายได้ GDP ท่ีเกิดจาก จ.ระยอง  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนด้านสาธารณูปโภค ,  การศึกษา,  
สาธารณสุข  เช่น เพิ่มงบประมาณและบุคลากรใหก้บัโรงพยาบาล เพื่อรองรับการพฒันาในพื้นท่ี EEC 
ฯลฯ 

2. ขอให้พิจารณางบประมาณเพิ่มเติมแก่ อปท.ในพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้ง 18 เขต 15 จงัหวดั 
เพื่อใหชุ้มชน และภาคอุตสาหกรรม อยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

ข้อเสนอด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1. ขอใหพ้ิจารณาใหสิ้ทธิประโยชน์จากภาครัฐ แก่ผูป้ระกอบการท่ีไดก้ารรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ แต่ละระดบัจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
2. ขอให้พิจารณาสนบัสนุนศูนยก์  าจดัขยะอุตสาหกรรมครบวงจร ส าหรับพื้นท่ี EEC เพื่อลดค่าใชจ่้าย

ของผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม 
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3. ขอใหพ้ิจารณาจดัตั้งคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม จ.ระยอง เพื่อก ากบัดูแลและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ี

เกิดข้ึนในจงัหวดัระยอง 
4. ขอให้พิจารณาจดัตั้ง “กองทุนส่ิงแวดล้อม” ในพื้นท่ี จ.ระยอง เพื่อแกไ้ขปัญหาและเยียวยาผูไ้ด้รับ

ผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน  
เลขาธิการ   เสนอใหเ้พิ่ม การสร้างมูลค่าสินคา้ทางการเกษตรของจงัหวดัระยอง 

     รองมนตรี  เสนอเพิ่มเติมดงัน้ี 
1. การจด GI (Geographical Indications) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้ทางการเกษตรของจงัหวดัระยอง 
2. การวจิยัและพฒันาผลผลิตทางการเกษตร และน าผลการวจิยัมาเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมใหผ้ลิตเพิ่มข้ึน 
3. การจดัประชุมหารือ ท า Workshop ร่วมกนั โดยการเชิญผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้อยากเสนอความคิดเห็น 
    แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ซ่ึงกนัและกนั 
4. Innovation การคิดอะไรท่ีแตกต่าง เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ์ 
 ทีป่ระชุม รับทราบ 

    1.2  การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
                       สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
            ประธาน      แจง้วา่ ตามท่ีไดมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 และการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เม่ือวนัพุธท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3 ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ท่ีผ่านมานั้น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการ
ก าหนดการประชุม กส. เพื่อท าการพิจารณาคดัเลือกต าแหน่งคณะบริหารต่าง ๆ ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563  
คาดการณ์ว่า คุณสุพนัธ์ุ  มลคลสุธี   จะด ารงต าแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 
2563-2565 ต่อไป 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

1.3  กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 
ประธาน   สรุปกิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 ดงัน้ี 

1 ก.ค.2563 ประชุมคณะอนุกรรมการน ้าดาลเขต 9 (ระยอง) คร้ังท่ี 17/2563 (คุณประเทอืง) 
14 ก.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม ผา่นระบบ zoom 
           (คุณประวิทย์) 
15 ก.ค.2563 ประชุมเชิงปฏิบติัการ ในการทบทวนแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ประธาน) 
7 ก.ค.2563 อบรมถ่ายทอดองคค์วามรู้และศึกษาดูงานโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัระยอง  

(คุณสุวทิย์) 
20 ก.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดั    
        ระยอง (กรอ.จงัหวดัระยอง) (ประธานพร้อมคณะกรรมการ) 
23 ก.ค.2563 ร่วมงานแถลงข่าว "โครงการพกัระยองอุ่นใจ รับฟรีความคุม้ครองโควดิ-19" (ประธาน) 
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24 ก.ค.2563 ประชุมการประเมินความสนใจเบ้ืองตน้ของภาคเอกชนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือม 3 

สนามบิน ระยะท่ี 2 ส่วนต่อขยายจงัหวดัระยอง-จนัทบุรี ตราด (คุณสุนทร) 
29 ก.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการและท่ีปรึกษา บริษทัประชารัฐรักษามคัคีระยอง (วสิาหกิจเพื่อสังคม) 

จ ากดั (คุณเสนาะ) 
29 ก.ค.2563 ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ส่งเสริมตลาดดีเมืองระยอง (คุณกร) 
30 ก.ค.2563 ประชุมกรมการจงัหวดั หวัหนา้ส่วนราชการและหวัหนา้หน่วยงานประจ าจงัหวดั (คุณสุริยน) 
31 ก.ค.253 ประชุมเพื่อทบทวนแผนพฒันาจงัหวดัระยอง พ.ศ.2561-2565 (ประธาน) 
31 ก.ค.2563 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานของเครือจ่ายบริการภายใตโ้ครงการพฒันาระบบสนบัสนุน 

SMEs แบบบูรณาการในระดบัทอ้งถ่ิน  (Rismep) จงัหวดัระยอง (คุณวาริณี) 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

                           1.4  การอบรมสัมมนาดา้นการอนุรักษพ์ลงังานภายใตโ้ครงการวจิยัและพฒันา Immersive   
                                  Technology เพื่อพฒันาบุคลากรดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน โดยสถาบนัพลงังานเพื่อ     
                                  อุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (21 ต.ค.63) 

   ประธาน  แจง้ว่า  โดยสถาบนัพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  มีก าหนดจดัสัมมนาดา้นการอนุรักษพ์ลงังานภายใตโ้ครงการวจิยัและพฒันา Immersive   
Technology เพื่อพฒันาบุคลากรดา้นการอนุรักษ์พลงังาน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี ้
เป้าหมาย 100 คน 
ทีป่ระชุม รับทราบ 
  1.5  การพฒันาอุตสาหกรรมยาง จ.ระยอง 
   คุณสุริยน   แจ้งว่า คณะวิจัย มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการิจัย 
“การศึกษานโยบายท่ีเหมาะสมในการพฒันาอุตสาหกรรมยาง ท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค และ
เสถียรภาพราคายางอยา่งย ัง่ยนื”  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งร่วมประชุมในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 เวลา 
9.00 – 12.00 น. ณ  สภาฯ ระยอง 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
       2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 4/2563 

เลขาธิการ    ช้ีแจงรายงานการประชุม คร้ังท่ี 4/2563 ใหท่ี้ประชุมทราบและรับรอง 
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ือง 
3.1 การจดัการแข่งขนักอลฟ์สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 

 



 

-7- 
   คุณปกครอง  แจ้งว่า ก าหนดการจดัการแข่งขนักอล์ฟสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั
ระยอง ในวนัพฤหสับดีท่ี  29 ตุลาคม 2563  ณ สนามพฒันากอลฟ์ คลบั แอนด ์รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
รางวลั Hole In One ทองค ามูลค่า 50,000 บาท พาร์ 3 ทุกหลุม รวม 200,000 บาท 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที ่4  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
  4.1  รับรองงบการเงินประจ าเดือนมิถุนายน 2563 

เหรัญญกิ   ช้ีแจงงบการเงินประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 มียอดยกมา  ณ 30 มิถุนายน 
2563   จ  านวน  2,266,517.06  บาท มีรายได ้ 139,865.55  บาท รายจ่าย 149,200.15 บาท  ดงันั้นมียอดคงเหลือ
ยกไป ณ  31 กรกฎาคม 2563  จ านวน 2,257,182.46 บาท   
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1  สรุปรายรับ-รายจ่าย การอบรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ระดบัหวัหนา้งาน  
  คุณวาริณ ี    สรุปรายรับ-รายจ่าย การอบรม จป. ระดบัหวัหนา้งาน  

รายรับ    
1. สมาชิก                 21 @ 1,500     31,500.00    
2. ผูป้ระกอบการทัว่ไป    5 @ 2,000   10,000.00  41,500.00  

รายจ่าย    
1. ราคาเหมา Course     30,000.00    
2  ค่าอาหารกลางวนั    (50 บาท x 30 คน x 2 วนั)  3,000.00    
3.  ค่าอาหารวา่ง              1,980.00   34,980.00  
                  รายรับมากกว่ารายจ่าย       6,520.00 

ทีป่ระชุม รับทราบ   
    5.2   ก าหนดการประชุมประจ าเดือนกนัยายน 2563  

ประธาน แจง้วา่ ก าหนดการประชุมคร้ังท่ี 6/2563 ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 เวลา  
13.30  น. ณ หอ้งประชุมชั้น 8 อบจ.ระยอง 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

เร่ืองแจ้งจากส่วนราชการและประเด็นข้อหารือของสภาฯ 
1.  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
     รองมนตรี    แจง้วา่  อบจ.ระยอง จะมีการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ : การสร้างโอกาส 
การพฒันาศกัยภาพ ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียวในจงัหวดัระยอง ในวนัพุธท่ี 2 กนัยายน 2563 
เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ หอ้งเกาะแกว้ 1-3 อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
ทีป่ระชุม รับทราบ 
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2. ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

คุณภิรมย์        ประชาสัมพนัธ์ขอเชิญชวนสภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง ร่วมประชุม
รับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 ต่อการก าหนดเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพชีวิต ของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด ส่วนขยายคร้ังท่ี 1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ส าหรับโครงการ Smart Park จะเร่ิมด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2563 
 ทีป่ระชุม รับทราบ  

3.  ส านกังานคลงัจงัหวดัระยอง 
   คุณเบญจวรรณ   รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม ดงัน้ี 
ภาคเกษตร ผลผลิตภาคเกษตรหดตวัอยู่ท่ีร้อยละ -23.1 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัเม่ือปีก่อน เป็นผลมา

จากผลผลิตไมท่ี้ออกสู่ตลาดลดลง 
ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตวัอยูท่ี่ร้อยละ -18.1 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัเม่ือปีก่อน เป็น

ผลมาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมท่ีลดลง ในขณะท่ีทุนจดทะเบียน
ภาคอุตสาหกรรมและจ านวนอุตสาหกรรม ขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 1.8 และ 4.3 ตามล าดบั 

ภาคบริการ ผลผลิตภาคบริการหดตวัอยูท่ี่ร้อยละ -84.0  เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัเม่ือปีก่อน แต่ปรับตวัดี
ข้ึนจากเดือนก่อน ซ่ึงมาจากนโยบายของรัฐท่ีจดักิจกรรมต่าง ๆ ข้ึนในจงัหวดัระยอง 

ทีป่ระชุม รับทราบ  

4.  สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 
   คุณจินตนา    ขอเชิญชวนผูป้ระกอบการส่งพนักงานประเมินความรู้ความสามรถ
ดา้นไฟฟ้า เพื่อขอหนงัสือรับรองการท างานตามกฎหมายบงัคบัใช ้ณ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 
ทีป่ระชุม รับทราบ  

ปิดประชุมเวลา 16.00  น.  
 
 

                                                                                                                       
 ลงช่ือ                                            ผูจ้ดัท ารายงาน   ลงช่ือ                                            ผูต้รวจรายงาน                                    
              (นางสาววาริณี  อานมณี)                                                         (นายแดน  ปรีชา) 
    ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง       เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
 
 


