
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง คร้ังที ่6/2563 

วนัพุธที ่9 กนัยายน 2563  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 8 ห้อง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง 

 
รายนามทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายมนตรี  ชนะชยัวบิูลวฒัน์ (แทน)  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
2.  นางปรียาพร  บุญโกสุม (แทน)    สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัระยอง 
3.  นางสาวชาลินี  สิทธิการ (แทน)   คลงัจงัหวดัระยอง 
4.  นายพิทกัษ ์ มณีรัสยากร (แทน)  พาณิชยจ์งัหวดัระยอง 
5.  น.ส.ปัทมา  ชีวะภทัร์  (แทน)  ประกนัสังคมจงัหวดัระยอง 
6.  น.ส.มณีรัตน์  สาเกษ  (แทน)  อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
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.  นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี   รองประธานฝ่าย SMEs 
          แรงงานสัมพนัธ์                                            
6.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  รองประธานฝ่าย 

       อุตสาหกรรมพื้นฐาน/ 
       ปิโตรเคมีฯลฯ 

7.  นายเสนาะ  รอดระหงษ ์ บจก.แกลงแพค็ก้ิง วูด้    รองประธานฝ่าย 
       บริหารจดัการน ้า 
8.  นายสุริยน วนัเพญ็ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)   รองประธานฝ่าย 
       อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
       และส่ิงแวดลอ้ม  
9.  ดร.วสุิทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.     รองประธานฝ่าย 
       หารายได/้สิทธิประ โยชน์ 
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10. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม  รองประธานฝ่าย 
       แรงงานสัมพนัธ์ 
11. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ       บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   ผูช่้วยเลขาธิการ 
12. นายอุดมเดช  บูรพภ์าค  
      ( แทน ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค)์ บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่    กรรมการและท่ีปรึกษา
       ประธานสภาฯ ระยอง 
13. นายพิชิต ธีรชยัไพศาล บจก.วนิเทอมส์    กรรมการ 
14. น.ส.ภชัราวรรณ พนัธ์สมุ  
     ( แทน นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร) บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   กรรมการ 
15. นายธวชัชยั  ทองภูสวรรค ์
      (แทน น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ) บมจ.ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
16. นายวนิยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 
17. น.ส.แสงระว ี วริิยาเมธาโรจน์ 
      ( แทน นายศุภทรรศ  สาพิมาน) บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก กรรมการ 
18.  นายยศชน  ก่ิงวงษา 
       ( แทน นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร) บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 
19. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
20. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    กรรมการ  

กรรมการลาประชุม 
1. นายประวทิย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแล็กท ์อินดสัตรี    รองประธานฝ่าย 
        เกษตรแปรรูป 
2.  นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน   รองประธานฝ่ายการศึกษา 
3.  นายแดน  ปรีชา       บมจ.ทีพีไอ โพลีน    เลขาธิการ 
4.  น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้      บจก.แอร์โรเฟลกซ์    เหรัญญิก 
5.  นายวรีะชยั  เหล่าฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร์    นายทะเบียน 
6.  นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   ปฏิคม 
7.  นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
8.  นายชยัวฒัน์  ทวพีิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
9.  นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เขม็เหล็ก    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
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10. นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ บจก.ตั้งฮะฮวด    กรรมการ 
11. นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์   กรรมการ 
12. น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวสิัย บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  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. นายธาร์นา  เสนี  บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    กรรมการ 
17. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   กรรมการ 
18. นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการ 
19. น.ส.ปาริชาติ  อศัวกุล บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.อาภาภรณ์   ชยัแกว้ขวญั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
2. นายชาดิศ  ตรัสโฆษิต บจก.ไทยเปเปอร์มิลล ์
3. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
       1.1  ผลการประชุม ครม.สัฐจร 25 ส.ค.63 

      ประธาน  แจง้ผลการประชุม ครม.สัฐจร ดงัน้ี 
1. ดา้นการท่องเท่ียวและการเกษตร  จ  านวน 4 โครงการ 
2. ดา้นบริหารจดัการน ้าและส่ิงแวดลอ้ม  
    - บริหารการจดัการน ้า  จ  านวน10 โครงการ 
    - การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 2 โครงการ 
3. ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต  จ  านวน 3 โครงการ 
4. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 3 โครงการ 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

    1.2  การตรวจประเมินอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นท่ีไออาร์พีซี  และพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ          
   คุณสุริยน      แจ้งว่า  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นความร่วมมือระหว่างสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกบักระทรวงอุตสาหกรรม ส าหรับ จ.ระยอง พื้นท่ีเป้าหมายการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มี 2 พื้นท่ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีเขตประกอบการไออาร์พีซี และพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ  ซ่ึงทั้ง 2  
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พื้นท่ี ผา่นระดบัเกณฑ์ 4  ซ่ึงการตรวจเมินระหวา่งวนัท่ี 26 – 27 สิงหาคม 2563 ท่ีผา่นมา จะมีการประกาศผล
ปลายเดือนกนัยายน 2563 คาดหวงัวา่ทั้ง 2 พื้นท่ีจะยงัอยูร่ะดบั 4 เช่นเดิม 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

1.3  กิจกรรมประจ าเดือนสิงหาคม 2563 
ประธาน   สรุปกิจกรรมประจ าเดือนสิงหาคม 2563 ดงัน้ี 

1 ส.ค.2563 ประชุมคณะอนุกรรมการน ้าดาลเขต 9 (ระยอง) คร้ังท่ี 17/2563  (คุณประเทอืง) 
3 ส.ค.2563 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาวิจยัใน "โครงการการพฒันาระบบบริหารจดัการ    

น ้าอจัฉริยะส าหรับภาคบริการในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก"  (คุณสุนทร) 
4 ส.ค. 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนการพฒันาจงัหวดัระยอง  
  (ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) คร้ังท่ี 1/2563 (ประธาน) 
4 ส.ค. 2563 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผงัเมืองรวมในเขตจงัหวดัระยอง (คุณสุรพล) 
6 ส.ค.2563 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสัมมนา เร่ือง กา้วขา้มโควิท-19 ธุรกิจการท่องเท่ียว การลงทุนใน  

โลกยคุใหม่ (คุณแดน) 
7 ส.ค.2563 โครงการเสริมสร้างความรู้ แนวทางการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เพื่อ

สนบัสนุนเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) (คุณสุนทร) 
11 ส.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในจงัหวดัระยอง (คุณสุวทิย์) 
11 ส.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมผา่นระบบ zoom 

 (คุณประวทิย์) 
11 ส.ค.2563 ประชุมคณะอนุกรรมการดา้นพาณิชยกรรม การคา้ และการลงทุน  (ประธาน, ดร.ธิติยา) 
13 ส.ค.2563 ประชุมจดัเตรียมขอ้เสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกบัผูว้่าราชการจงัหวดั ผูแ้ทน

ภาคเอกชน และผู ้บริหารท้องถ่ินเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคตุวนัออก 1 
(ประธาน) 

14 ส.ค.2563 ประชุมแสดงความคิดเห็น และประชาสัมพนัธ์ การแลกเปล่ียนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EECI) ส่วน
ขยาย (คุณสิริปพฒัน์) 

14 ส.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนจงัหวดัระยอง (คุณวาริณ)ี 
17 ส.ค.2563 สัมมนาสร้างความสัมพนัธ์พฒันาศกัยภาพผูใ้หบ้ริการในเครือข่าย (Team Building) 

 (คุณวาริณ)ี 
17 ส.ค.2563 ร่วมเป็นวทิยากรการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร "การเช่ือมโยงเครือข่ายเสริมสร้างทกัษะ

การส่งต่อบริการและใช้เคร่ืองมือในการท างานร่วมกนั" กิจกรรมการสร้างระบบสนบัสนุน 
SMEs แบบบูรณาการในระดบัทอ้งถ่ิน (RISMEP) จงัหวดัระยอง (ประธาน) 
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20 ส.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ประธาน, คุณสุรพล, คุณวีระพล, 

คุณกตัญญู) 
20 ส.ค.2563 ประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดั (กพร.ปร.) 

(คุณฐานวฒัน์) 
22-23 ส.ค.2563 ร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม จงัหวดั

ระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คุณสุวทิย์) 
24 ส.ค.2563 ร่วมพิธีเปิดใหบ้ริการทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายพทัยา-มาบตาพุด 

(คุณสุนทร, คุณเสนาะ) 
24 ส.ค.2563 ร่วมลงพื้นท่ีรับการตรวจราชการของนายทรงศกัด์ิ ทองศรี รัตมนตรีวา่การระทรวงมหาดไทย 

และคณะ (คุณสุนทร) 
25 ส.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมผา่นระบบ zoom  

(คุณประวทิย์) 
25 ส.ค.2563 ประชุมคณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการนอกสถานท่ี คร้ังท่ี 2/2563 (ประธาน) 
26 ส.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก าหนดราคาทรัพยใ์นเขตจงัหวดัระยอง (ประธาน) 
26-27 ส.ค.2563 การตรวจประเมินระดบัการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(คุณสุริยน) 
27 ส.ค.2563 ร่วมพิธีเปิดงาน Automation Expo 2020 (ประธาน)  
27 ส.ค.2563 ประชุมพิจารณารายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาจดัท าแผนแม่บทการ

พฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพฒันาเขต
พฒันาพิเศษภาค ตะวนัออก (คุณสุนทร,คุณปกครอง) 

28 ส.ค.2563 ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมระดบักลุ่มจงัหวดั    
ภาคตะวนัออก 1  (คุณปกครอง) 

28 ส.ค.2563 ร่วมพิธีเปิดโครงการ EXIM MOBILE CLINIC (ประธาน) 
31 ส.ค.2563 ประชุมกรมการจงัหวดั หวัหนา้ส่วนราชการและหวัหนา้หน่วยงานประจ าจงัหวดั (ประธาน) 
31 ส.ค.2563 สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งระเบียงผลไมภ้าค

ตะวนัออก ระยะท่ี 1 (คุณเสนาะ) 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
       2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 4/2563 

เลขาธิการ    ช้ีแจงรายงานการประชุม คร้ังท่ี 4/2563 ใหท่ี้ประชุมทราบและรับรอง 
ทีป่ระชุม รับรอง 
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วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ือง 
  3.1  การติดตามการจดัการแข่งขนักอลฟ์สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 

ดร.วิสุทธ์ิ  แจง้วา่  ณ วนัท่ี 8 กนัยายน 2563 จ านวนผูใ้ห้การสนบัสนุนการแข่งขนั
กอลฟ์สภาฯ ระยอง วนัท่ี 29 ต.ค.63  มีดงัน้ี 
1. สมคัรแข่งขนั     จ านวน   26  ทีม 
2. ป้ายสนบัสนุนหลุมทัว่ไป   จ านวน   7   ป้าย 
3. ป้ายสนบัสนุนหลุม Hole In one จ านวน   2   ป้าย 
   และขออนุมัติเงินทดรองจ่ายจ านวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในการเตรียมการฯ 
   ประธาน       แจง้เพิ่มเติมวา่  ให้ ดร.วิสุทธ์ิ   เจรจากบัทางสนามในกรณีหากเกิดเหตุ
สุดวิสัยมีเหตุจ าเป็นตอ้งยกเลิกหรือเล่ือนวนัจดัการแข่งขนัในเร่ืองเงินมดัจ าค่าสนาม และขอความร่วมมือ
คณะกรรมการทุกท่าน ในการสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ โดยมอบหมายให้คุณวาริณี  ผูจ้ดัการ เป็นผู ้
ประสานงานกบัคณะกรรมการต่อไป    
ทีป่ระชุม รับทราบและอนุมติัเงินทดรองจ่าย 

วาระที ่4  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
               4.1  โครงการกาชาดสร้างบา้นใหผู้ย้ากไร้ในจงัหวดัระยอง 
   ประธาน  แจ้งว่า กาชาดจังหวัดระยอง  ขอสนับสนุนการสร้างบา้นให้ผูย้ากไร้ใน
จงัหวดัระยอง เป็นเงินจ านวน 250,000 บาท จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
ทีป่ระชุม เน่ืองจากปัจจุบนัสถานการณ์เศรษฐกิจยงัไม่ดีและสภาฯ ระยอง  มีกิจกรรมการแข่งขนักอล์ฟ

ดงันั้นจึงขอชะลอการสนบัสนุนดงักล่าว 

  4.2  รับรองงบการเงินประจ าเดือนสิงหาคม 2563 
คุณวาริณี  ช้ีแจงงบการเงินประจ าเดือนสิงหาคม 2563 มียอดยกมา  ณ 31กรกฎาคม 

2563   จ  านวน  2,287,675.96  บาท มีรายได ้ 7,080  บาท รายจ่าย 304,145.69 บาท  ดงันั้นมียอดคงเหลือยกไป 
ณ  31 สิงหาคม 2563  จ านวน 1,990,610.27 บาท   
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่5  เร่ืองอืน่ ๆ 
   5.1  สถานการณ์น ้า 
   คุณเสนาะ  ขอรายงานการสูบผนัน ้า วนัท่ี 8 กนัยายน 63 ดงัน้ี 
1.  อ่างฯประแสร์-อ่างฯหนองปลาไหล (EW) แผนสูบเดือน มี.ค.-เม.ย. 64 ปริมาณน ้า 20 ลา้นลบ.ม.  
     (หยดุสูบเน่ืองจากอ่างหนองปลาไหล คาดการณ์น ้าเตม็ความจุอ่าง)   
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2.  อ่างฯ คลองใหญ่ - อ่างฯ หนองปลาไหล แผน 60 ลา้นลบ.ม. แผนสูบเดือน ก.พ.-พ.ย. 63 ผนัน ้าเม่ือวาน – 
     ลบ.ม. ผนัน ้าสะสมถึงปัจจุบนั 37,694,613 ลบ.ม. (หยดุสูบ) 
3.  คลองสะพานเติมอ่างประแสร์  แผน 15 ลา้นลบ.ม. แผนสูบเดือน พ.ค.-พ.ย. 63 สูบเม่ือวาน 117,480 ลบ.ม.  
      สูบสะสมถึงปัจจุบนั 9,183,974 ลบ.ม. 
4.   สถานีสูบกลบัวดัละหารไร่(แม่น ้าระยอง)เติมอ่างหนองปลาไหล แผน 12 ลา้นลบ.ม. แผนสูบเดือน มิ.ย.-   
      พ.ย. 63 สูบเม่ือวาน 45,360 ลบ.ม. สูบสะสมถึงปัจจุบนั 6,008,499 ลบ.ม. 
5.  สถานีสูบน ้าคลองพานทองเติมอ่างฯบางพระ แผน 10 ลา้นลบ.ม. แผนสูบเดือน ส.ค.-พ.ย. 63 สูบเม่ือวาน    
      (หยดุสูบเพื่อสูบจากคลองพระองคไ์ชยานุชิตแทน) สูบสะสมถึงปัจจุบนั 4,630,298  ลบ.ม. 
6.  สูบผนัน ้าคลองพระองคไ์ชยานุชิต-อ่างฯบางพระ แผน 50 ลา้นลบ.ม. แผนสูบเดือน ส.ค.-พ.ย. 63 สูบเม่ือ 
      วาน 408,420 ลบ.ม. สูบสะสมถึงปัจจุบนั 9,046,580 ลบ.ม. 
7.  สูบผนัน ้าแม่น ้าบางปะกง-อ่างฯบางพระ แผน 20 ลา้นลบ.ม. แผนสูบเดือน ก.ย.-พ.ย. 63 สูบเม่ือวาน 43,960    
     ลบ.ม. สูบสะสมถึงปัจจุบนั 328,553 ลบ.ม. 
8.  สูบผนัน ้าคลองวงัโตนด - อ่างฯ ประแสร์ แผน 12 ลบ.ม. แผนสูบเดือน ก.ย.-ต.ค. 63  เร่ิมสูบผนัน ้าวนัน้ี 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

     5.2  การช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs 
   คุณสุวิทย์   แจง้ว่า  จากการประชุมคราวท่ีแล้ว มีประเด็นแนวทางการช่วยเหลือ 
SMEs ใน จ.ระยอง  สภาฯ ระยอง จะมีแนวปฏิบติัอยา่งไร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ดา้น SMEs ของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
   คุณประเทอืง  ตอ้งดูวา่รัฐบาลส่งเสริม SMEs ระดบัใดบา้ง และตรงกบัเป้าหมายของ
สภาฯ ระยองหรือไม่ และกลบัมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป 
   คุณสุวิทย์    เสนอให้มีการเชิญ SMEs ร่วมประชุมเพื่อหาขอ้สรุปปัญหาและความ
ตอ้งการความช่วยเหลือดา้นใดบา้ง 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

    5.2   ก าหนดการประชุมประจ าเดือนตุลาคม 2563  
ประธาน แจง้วา่ ก าหนดการประชุมคร้ังท่ี 7/2563 ในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2563 เวลา  

13.30  น. ณ หอ้งประชุมชั้น 8 อบจ.ระยอง 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

เร่ืองแจ้งจากส่วนราชการและประเด็นข้อหารือของสภาฯ 
1.  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
     รองมนตรี        แจ้งว่าองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยองได้รับการสนับสนุน
งบประมาณปี 2563 จากกระทรวงมหาดไทยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนงาน/โครงการท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก 
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การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรท่ีจงัหวดัระยอง และขอเชิญคณะกรรมการสภาฯ ระยอง เยีย่มชมอุทยานการ
เรียนรู้สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ท่ีใชง้บลงทุน 80 ลา้นบาท เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจา้ตากสินมหาราช โดยไม่เสียค่าเขา้ชม ปิดทุกวนัจนัทร์ 

ประธาน    ในการประชุมคร้ังต่อไป  เสนอให้คณะกรรมการสภาฯ ระยอง  ทศัน
ศึกษาอุทยานการ เ รียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในช่วงเช้า  และมีการประชุมในช่วงบ่าย 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

2. ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัระยอง 
คุณพทิกัษ์    การจดทะเบียนธุรกิจ ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 มีผูป้ระกอบธุรกิจขอ

จดทะเบียนจดัตั้งใหม่ในจงัหวดัระยอง จ านวน 124 ราย เงินทุนรวม 214.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั 26 ราย ทุนจดทะเบียน 20.50 ลา้นบาท และบริษทัจ ากดั 98 ราย ทุนจดทะเบียน 194 ลา้นบาท  
 ทีป่ระชุม รับทราบ  

3.  ส านกังานคลงัจงัหวดัระยอง 
   คุณชาลินี  รายงานผลการจดเก็บรายไดต้ั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ 2563 – กรกฎาคม 
2563 จดัเก็บรายไดอ้ยู่ท่ี 152,314.55 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เป็นการลดลงของทุก
หน่วยงานท่ีจดัเก็บรายได ้
   ส าหรับในส่วนของกระทรวงการคลงั ตามท่ีรัฐมนตรีระทรวงการคลงั ลงพื้นท่ีเม่ือ
วนัท่ี 24 สิงหาคม ไดม้อบนโยบาย 2 เร่ือง ดงัน้ี 
1.  การจดัเก็บรายได้  เน้นความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการ ประคบัประคองให้ผูป้ระกอบการตอ้งอยู่ให้ไดใ้น

สภาวะปัจจุบนั 
2.  หน้ีนอกระบบ ให้ธนาคารโดยเฉพาะธนาคารออมสิน หาวิธีช่วยเหลือหน้ีนอกระบบและปรับแกไ้ขการใช้

หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
ทีป่ระชุม รับทราบ  

4.  ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
   คุณมณีรัตน์    แจง้วา่ โรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการสะสม ณ 31 สิงหาคม 
2563 มีจ านวน 2,4315 ราย เงินลงทุน 1,414,490.06 ลา้นบาท  คนงาน 180,137 คน 
สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 3 อนัแรกของจงัหวดั 
1.  อุตสาหกรรมเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑส์ารเคมี จ านวน 197 โรงงาน เงินลงทุน 423,146.84 ลา้นบาท คนงาน 
    12,725 คน 
2.  ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่อมยานพาหนะ จ านวน 271 โรงงาน เงินลงทุน 193,952.56 ลา้นบาท คนงาน 
    40.110 คน 
3. ผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเคมี จ านวน 25 โรงงาน เงินลงทุน 102,800.69 ลา้นบาท คนงาน  1,730 คน 
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ทีป่ระชุม รับทราบ  

5.  ส านกังานประกนัจงัหวดัระยอง 
   คุณปัทมา  แจง้ว่า สนง.ประกนัสังคม มีการปรับลดอตัราเงินสมทบนายจา้ง และ
ลูกจา้ง 2 % จากเดิม 5 f%  ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ย.-พ.ย.63) 
ทีป่ระชุม รับทราบ  
6.  ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัระยอง 
   คุณปรียาพร   ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั มีโครงการบา้นเอ้ือ
อาทรส าหรับผูมี้รายไดไ้ม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน  
ทีป่ระชุม รับทราบ  
 

ปิดประชุมเวลา 16.00  น.  
 
 

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

 
 


