
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง คร้ังที ่1/2564 

วนัพุธที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง 

 
รายนามทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายวรีพงษ ์ รุจนโชติ  บจก.ไนเตรทไทย 
2.  นายกตญัญู  โกมุทมาศ  บจก.ดานิล่ี 
3.  นายประกอบ อารียช์น  บจก.3P รีไซเคิล 

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)   รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรม 
       เชิงนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม  
6.  นายเสนาะ  รอดระหงษ ์ บจก.แกลงแพค็ก้ิง วูด้    รองประธานฝ่าย 
       บริหารจดัการน ้า 
7.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  รองประธานฝ่าย 

       อุตสาหกรรมพื้นฐาน/ 
       ปิโตรเคมีฯลฯ 

8.  ดร.วสุิทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.     รองประธานฝ่าย 
       หารายได/้สิทธิประ โยชน์ 
9.  นายประวทิย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแล็กท ์อินดสัตรี    รองประธานฝ่ายเกษตรแปรรูป 
10. นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน   รองประธานฝ่ายการศึกษา 
11. นายประเทือง วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี   รองประธานฝ่าย SMEs 
12. นายแดน  ปรีชา บมจ.ทีพีไอ โพลีน    เลขาธิการ 
13. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้ บจก.แอร์โรเฟลกซ์    เหรัญญิก 
14. ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค ์ บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่    กรรมการและท่ีปรึกษา
       ประธานสภาฯ ระยอง 
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15. นายปวริศ  เสียงประเสริฐ 
      ( แทน นายสมยศ  ทองบณัฑิต) บจก.ไดโด สิทธิผล    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
16. นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   กรรมการ 
17. นายอดิศร  วงัมูล 
      (แทน น.ส.ปาริชาติ  อศัวกุล) บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 
18. นางมยรุา  สมนิล 
      (แทน น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ) บมจ.ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
19. นายวนิยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 
20. นายศิริพนัธ์  อาจนนทล์า 
     (แทน นายธาร์นา  เสนี) บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    กรรมการ 
21. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   กรรมการ 
22. น.ส.เสวติา  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   กรรมการ 
23. นายศุภทรรศ  สาพิมาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก กรรมการ 
24. นายพิชิต  ธีรชยัไพศาล บจก.วนิเทอมส์    กรรมการ 
25. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 
26. นายวเิชียร  อาจองค ์
      (แทน นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร) บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 
1. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม  รองประธานฝ่าย 
       แรงงานสัมพนัธ์ 
2. นายวรีะชยั  เหล่าฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร์    นายทะเบียน 
3. นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   ปฏิคม 
4. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   ผูช่้วยเลขาธิการ 
5. นายชยัวฒัน์  ทวพีิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
6. นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เขม็เหล็ก    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
7.  นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ บจก.ตั้งฮะฮวด    กรรมการ 
8.  วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บจก.ยางสังเคราะห์ไทย   กรรมการ 
9.  นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์   กรรมการ 
10. น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวสิัย บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  กรรมการ 
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11. นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการ 
12. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
13. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  น.ส.กทัลี  ดอกไม ้ บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
2.  นายศรันย ์ ข่อยงาม บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

3.  น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

เร่ืองก่อนวาระประชุม 

  บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี จ  ากดั  ไดจ้ดัตั้งโครงการ Rayong Get & Go Model โดยจะเนน้
ร้านคา้ในพื้นท่ีชุมชนเป็นหลกั  เพื่อลดความเหล่ือมล ้ า ตลอดทั้งห่วงโซ่ ผูข้าย-ผูส่้ง-ผูซ้ื้อ  ซ่ึงร้านคา้จะได ้
100% เตม็ไม่มีการหกัค่าใชจ่้าย เป็นการสนบัสนุนให ้Rider และชุมชนมีรายได ้โดย Rider จะเร่ิมวิ่งตั้งแต่เวลา 
08.00 น.-21.00 น.                   
มติทีป่ระชุม เสนอใหมี้การประชาสัมพนัธ์อยา่งแพร่หลาย และขอความร่วมมือใหส้ถานประกอบการใหก้าร

สนบัสนุน รวมทั้งฝากบริษทั ประชารัฐรักสามคัคี จ  ากดั  ใหติ้ดตามคุณภาพของสินคา้ 

วาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
1.1 การบริจาคขา้วสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

รอบ 2 

      ประธาน    แจง้วา่   วนัพุธท่ี 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. สภาอุตสาหกรรม
จงัหวดัระยอง ร่วมกบัส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง จดัท าโครงการ “แบ่งปันน ้ าใจสู้ภยัโควิค-19” 
มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัประชาชน ณ ศาลากลางจงัหวดัระยอง โดยสภา
อุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง บริจาคขา้วสารจ านวน 1,150 ถุง 
ทีป่ระชุม รับทราบ  

         1.2  การจดัตั้งองคก์รน ้าภาคอุตสาหกรรม 
   ประธาน    แจง้วา่  การจดัตั้งองคก์รน ้ าเป็นรวมตวัของกลุ่มบุคคลไม่นอ้ยกวา่ 30 คน 
ท่ีใช้น ้ าบริเวณใกลเ้คียงและอยูใ่นเขตลุ่มน ้ าเดียวกนั จดทะเบียนองคก์รผูใ้ช้น ้ าเพื่อประโยชน์ร่วมกนัเก่ียวกบั
การบริหารจดัการทรัพยากรน ้าในหมู่สมาชิก   ซ่ึงจงัหวดัระยอง อยูลุ่่มน ้าชายฝ่ังภาคตะวนัออก  (ชลบุรี ระยอง 
จนัทบุรี ตราด) 
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 - สมาชิกองค์กรผูใ้ช้น ้ า องค์กรละ 1 คน มีสิทธิเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการลุ่มน ้ าผูแ้ทนองค์กร
ผูใ้ชน้ ้ าในเขตลุ่มน ้ าได ้โดยเป็นตวัแทนจากภาคเกษตรกรรม 3 คน  ภาคอุตสาหกรรม 3 คน  และภาคพาณิชย 
กรรม 3 คน  รวมใน 1 ลุ่มน ้ามี 9 คน 
 -  กรรมการลุ่มน ้ าผู ้แทนองค์กรผู ้ใช้น ้ า  มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไปเป็น กรรมการผู ้แทน
คณะกรรมการลุ่มน ้า ในคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.) ทั้งประเทศมีจ านวน 4 คน  
   ดังนั้ น จึงขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ งองค์กรน ้ าในนามสภา
อุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
ทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบเสนอให้มีการจดัตั้งองคก์รผูใ้ชน้ ้ าในนามสภาอุตสาหกรรม จงัหดัระยอง  และ

ประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง จะน าปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
ในเร่ืองการจดัตั้งองคก์รผูใ้ชน้ ้ า  

            1.3  ระยองช่วยระยอง 
         ประธาน   แจง้วา่ จงัหวดัระยองไดมี้การแต่งตั้งขณะขบัเคล่ือน “ระยองช่วยระยอง” 
ซ่ึงจะมีคณะท างานกลุ่มยอ่ย 3 กลุ่ม ประกอบการดว้ย 
1. คณะท างานกลุ่มยอ่ยดา้นพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
2. คณะท างานกลุ่มยอ่ยดา้นท่องเท่ียวและการบริการ 
3. คณะท างานกลุ่มยอ่ยการเกษตร ประมง และปศุสัตว ์
ทีป่ระชุม เสนอให้เร่งประชาสัมพนัธ์ในพื้นท่ีชุมชนให้ทัว่ถึง และเสนอให้มีการจดั Event เพื่อให้

ผูป้ระกอบการไดน้ าเสนอสินคา้และประชาชนไดเ้ขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวก โดยจะจดักิจกรรม
การคร้ังแรก ในเดือนมีนาคม 2564 

              1.4  การหาสมาชิกเพิ่ม 
ประธาน   สืบเน่ืองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายปี 2564 ให้มี

สมาชิกเพิ่มเป็น 20,000 ราย ดงันั้น จึงขอใหก้รรมการสภาฯ หาสมาชิกท่านละ 1 ราย หากผูป้ระกอบการรายใด
ไม่มีใบ รง.4  ประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง  สามารถลงนามรับรองผูป้ระกอบการเป็นสมาชิก
ประเภทสามญัได ้
ทีป่ระชุม รับทราบ  
              1.5  จดัเสวนาใหค้วามรู้เก่ียวกบัดา้นเศรษฐกิจหลงัโควดิ-19 

  ประธาน    แจง้วา่   สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง  มีก าหนดเสวนาให้ความรู้
เก่ียวกบัดา้นเศรษฐกิจหลงัโควดิ-19 โดยจะเชิญวทิยาร่วมเสวนา  คุณชชัชาติ สิทธิพนัธ์ , ศ.ดร.เกรียงศกัด์ิ เจริญ
วงศศ์กัด์ิ , ดร.สุชชัวีร์ สุวรรณสวสัด์ิ อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ทั้งน้ี
การจดัสัมมนาดงักล่าวจะจดัภายหลงัเม่ือสถานการณ์โควดิ-19 คล่ีคลาย  
ทีป่ระชุม รับทราบ  

 



 

-5- 

   1.6  การจดัท าหลกัสูตรปี 2564 

   คุณวาริณี   แจง้ว่า สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ได้ก าหนดการจดัท าหลกัสูตร    
ปี 2564 จ านวน 12 หลกัสูตร ดงัน้ี 
1.  จป. หวัหนา้งาน 
2.  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) 
3.  กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
4.  ผูค้วบคุมประจ าหมอ้ไอน ้า 
5.  การประยกุตใ์ชห้นา้จอสัมผสัทางอุตสาหกรรม 
6.  PLC ระดบั 1 
7.  PLC ระดบั 2 
8.  การประยกุตใ์ชว้งจรรีเลยใ์นระบบควบคุมอตัโนมติั 
9.  เทคโนโลยกีารเช่ือมดว้ยหุ่นยนต ์
10. การใชเ้คร่ืองมือวดัละเอียดทางมิติ 
11. การขบัรถฟอร์คลิฟทอ์ยา่งปลอดภยัและถูกวธีิ 
12. ช่างควบคุมเคร่ืองกลึง cnc ระดบั 1 
   คุณนพดล  กล่าวเสริม  หลกัสูตรกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และการจดั
สัมมนาใหค้วามรู้ ขอใหส้ภาฯ ระยอง  ท าหนงัสือเรียนเชิญเป็นวทิยากร 
ทีป่ระชุม รับทราบ  

วาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
       2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 9/2563 

เลขาธิการ    ช้ีแจงรายงานการประชุม คร้ังท่ี 9/2563 ใหท่ี้ประชุมทราบและรับรอง 
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่3  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
               3.1  ก าหนดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 
   ประธาน   แจง้วา่ ตามก าหนดสภาฯ ก าหนดให้มีการจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
2564 ในวนัท่ี 27 มกราคม 2564  แต่เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 รอบ 2 จึงท าใหต้อ้งเล่ือนการประชุม ดงันั้น
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 คร้ัง 
ทีป่ระชุม มีมติก าหนดประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2554  
                       ณ ร้านอาหารเพลินตา 
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  3.2  รับรองงบการเงินประจ าเดือนมกราคม 2564 

เหรัญญกิ   ช้ีแจงงบการเงินประจ าเดือนมกราคม 2564 มียอดยกมา ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 จ านวน 2,545,329.39 บาท   มีรายได ้143,880 บาท รายจ่าย 134,105.83 บาท ดงันั้นมียอด
คงเหลือยกไป ณ 31 มกราคม 2564 จ านวน 2,825,103.56 บาท 
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่4  เร่ืองอืน่ ๆ 
    4.1   ก าหนดการประชุมประจ าเดือนมีนาคม 2564 

ประธาน แจง้ ก าหนดการประชุมคร้ังท่ี 2/2564 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2664 เวลา  
13.30  น.  

  
ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00  น.  
 
 

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

 
 


