
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง คร้ังที ่2/2564 

วนัพุธที ่27 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
ณ  ผ่านระบบ Zoom 

 
รายนามทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  ดร.วชิยั  ล ้าสุทธิ 

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. นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน   รองประธานฝ่ายการศึกษา 
10. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม  รองประธานฝ่าย 
       แรงงานสัมพนัธ์ 
11. นายแดน  ปรีชา บมจ.ทีพีไอ โพลีน    เลขาธิการ 
12. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   ผูช่้วยเลขาธิการ 
13. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้ บจก.แอร์โรเฟลกซ์    เหรัญญิก 
14. น.ส.ภชัรวรรณ  พนัธ์ุสมุ 
      (แทน นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร) บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   กรรมการ 
15. น.ส.กทัลี  ดอกไม ้
      (แทน น.ส.ปาริชาติ  อศัวกุล) บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 
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16. นายวนิยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 
17. นายศิริพนัธ์  อาจนนทล์า 
     (แทน นายธาร์นา  เสนี) บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    กรรมการ 
18. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   กรรมการ 
19. น.ส.เสวติา  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   กรรมการ 
20. นายศุภทรรศ  สาพิมาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก กรรมการ 
21. นายพิชิต  ธีรชยัไพศาล บจก.วนิเทอมส์    กรรมการ 
22. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 
23. นายวเิชียร  อาจองค ์
      (แทน นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร) บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 
24. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 
1. นายประวทิย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแล็กท ์อินดสัตรี    รองประธานฝ่ายเกษตรแปรรูป 
2. นายประเทือง วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี   รองประธานฝ่าย SMEs 
3. นายวรีะชยั  เหล่าฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร์    นายทะเบียน 
4. นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   ปฏิคม 
5. นายชยัวฒัน์  ทวพีิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
6. นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เขม็เหล็ก    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
7. ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค ์ บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่    กรรมการและท่ีปรึกษา
       ประธานสภาฯ ระยอง 
8.นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
9.  นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ บจก.ตั้งฮะฮวด    กรรมการ 
10.  วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บจก.ยางสังเคราะห์ไทย   กรรมการ 
11.  นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์   กรรมการ 
12. น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวสิัย บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  กรรมการ 
13. นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการ 
14. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    กรรมการ 
15. น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ บมจ.ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
       1.1  Made In Thailand กบัการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  

      ประธาน    ขอเชิญผูป้ระกอบการเขา้ร่วมโครงการ Made In Thailand กบัการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐ  สามารถข้ึนทะเบียนไดท่ี้ www.mit.fti.or.th 
1. 60 %    ภาครัฐตอ้งจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีข้ึนบญัชี Made In Thailand กบัสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2. 90 %    ของมลูค่าหรือปริมาณเหล็กท่ีใชใ้นงานก่อสร้างใหใ้ชเ้หล็กท่ีผลิตในประเทศก่อน 
3. แตม้ต่อ 3 % ท่ีผูป้ระกอบการไทยสามารถเสนอราคาสูงกวา่ผูป้ระกอบการต่างชาติท่ีเสนอราคาต ่าสุด 
ส าหรับพสัดุ Made In Thailand ท่ีหน่วยงานภาครัฐประสงคจ์ะจดัซ้ือจดัจา้ง 
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 48 พอร์ต Poe 
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 พอร์ต Poe 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Distributed Switch 
4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 3 kVA 
5. เคร่ืองควบคุมโทรศพัท ์IP  Phone 
6. รถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) 

ทีป่ระชุม รับทราบ  

           1.2  โครงการฉีดวคัซีนโควิด-19 ส าหรับกลุ่มจงัหวดั EEC 
   ประธาน    แจง้วา่  ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข จดัสรรวคัซีนพิเศษมา
จงัหวดัระยอง 100,000 โดส  โดยภาคอุตสาหกรรมจะไดรั้บ 70,000 โดส แต่ยงัไม่ Confirm วา่จะมาล๊อตเดียว
หรือทยอยมา  โดยสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยองจะเป็นผูด้  าเนินการจดัสรร คาดวา่วคัซีนจะเขา้มากลางเดือน
มิถุนายน เป็นตน้ไป 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

             1.3  เร่ืองแจง้จากรองประธานฝ่ายต่าง ๆ 
        ดร.วิสุทธ์ิ   รองประธานฝ่ายหารายได ้  เชิญชวนผูป้ระกอบการสมคัรเป็นสมาชิก
สภาฯ ระยอง  เพื่อรับการจดัสรรวคัซิน   และจะมีการจดัการแข่งแข่งกจอล์ฟ เพื่อหารายไดใ้นช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2564  จึงขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรองการจดัการแข่งขนั 
ทีป่ระชุม มีมติรับรองใหจ้ดัการแข่งขนักอลฟ์ในเดือนพฤศจิกายน 2564 
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   คุณปกครอง   รองประธานฝ่าย อุตสาหกรมพื้ นฐาน     แจ้งว่า  การใช้น ้ า
ภาคอุตสาหกรรมใน 5 -10 ปีขา้งหน้า ส่วนใหญ่ตวัเลขจะมาจากประปาเป็นหลกั ควรมีท่ีมาท่ีไปของตวัเลขท่ี
ชดัเจนมากกวา่น้ี 
   คุณเสนาะ    สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ตอ้งรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ช้น ้ าท่ีได ้   
ไม่ใชจ้ากอีสวอเตอร์ ขณะน้ีปริมาณน ้า 4 อ่าง มีจ  านวน 394 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

คุณศุภทรรศ  แจง้ว่า โครงการแหล่งน ้ าในเขต EEC ท่ีไดรั้บงบประมาณแลว้มี 11 
โครงการ อยุร่ะหวา่งด าเนินการดงัน้ี 
1.  อ่างเก็บน ้าพะวาใหญ่ จ.จนัทบุรี   (แลว้เสร็จ) 
2.  อ่างเก็บน ้าคลองหางแมว จ.จนัทบุรี   (แลว้เสร็จ) 
3.  ปรับปรุงคลองพานทองเพื่อผนัน ้าไปอ่างเก็บน ้าบางพระ จ.ชลบุรี  (แลว้เสร็จ) 
4.  ระบบสูบกลบัคลองสะพาน-อ่างเก็บน ้าประแสร์ เส้นท่ี 1 จ.ระยอง  (แลว้เสร็จ) 
5.  แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบุรี-พนสันิคม-พานทาอง-ท่าบุญมีระยะท่ี 1 จ.ชลบุรี   
6.  แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบา้นฉาง (รองรับ EEC)  จ.ระยอง 
7.  ปรังปรุงเครือข่ายน ้าอ่างเก็บน ้าคลองใหญ่ – อ่างเก็บน ้าหนองปลาไหล จ.ระยอง   (แลว้เสร็จ) 
8.  เพิ่มความจุอ่างเก็บน ้าคลองหลวงรัชชโลธร จ.ชลบุรี  (แลว้เสร็จ) 
9.  โครงการก่อสร้างท่อระบบน ้าดิบอ่างเก็บน ้าคลองหลวง – ชลบุรี  จ.ชลบุรี   
10. เพิ่มความจุอ่างเก็บน ้าคลองสียดั จ.ฉะเชิงเทรา 
11. อ่างเก็บน ้ากรอกเคียน จ.ฉะเชิงเทรา 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

   คุณสุริยน  รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม  แจง้วา่ เม่ือวนัท่ี 
18 พฤษภาคม 64 มีการประชุมเร่ือง “การถอดบทเรียนและทบทวนเกณฑ์และตัวช้ีวดัการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”  มีตวัช้ีวดั 41 เกณฑ์  ตอ้งมาทบทวนว่าเกณฑ์ใดจะเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแต่
ละพื้นท่ี และตอ้งการให้สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ไดเ้กณฑ์อย่างน้อย GI 2 และจะไม่จ  ากดั
เฉพาะสมาชิกเท่านั้น  ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยองใหไ้ด ้GI 2 เช่นกนั 
ทีป่ระชุม รับทราบ 
   คุณนพดล   รองประธานฝ่ายการศีกษา  แจง้วา่ พรบ.คุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล เล่ือน
การบงัคบัใชอ้อกไป 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
             1.4  โครงการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2563  

ประธาน    แจ้งว่า ปี 2563   มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ 
จ านวนทั้งส้ิน 11 บริษทั  จ  านวน 3,708 คน   สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง  มีรายได ้   97,068 บาท 
ทีป่ระชุม รับทราบ  
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วาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
       2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 1/2564 

เลขาธิการ    ช้ีแจงรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2564 ใหท่ี้ประชุมทราบและรับรอง 
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่3  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
               3.1  การรับรองสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
   คุณวาริณ ี ขอใหท่ี้ประชุมรับรองสมาชิกสภาฯ ระยอง  ดงัต่อไปน้ี 
1. หจก.ส าเภาทอง ทรานสปอร์ต   สน 13286           
    ประเภทธุรกิจ     รถบรรทุกสินคา้ 
2. บจก.ซคัเซส โรโบติกส์  สน 13287  (คุณปกครอง) 
    ประเภทธุรกิจ วจิยัและพฒันานวตักรรมดา้นเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์
3. บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล วอเตอร์ เมเนจเมน้ท ์    ทน 7580  (คุณสุริยน) 
    ประเภทธุรกิจ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบน ้าและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. บจก.สุไทโยลูป้ ดิสทริบิวเตอร์ จ  ากดั    ทน 8341 
     ประเภทธุรกิจ    ผลิตภณัฑน์ ้ามนัหล่อล่ืน 
ทีป่ระชุม รับรอง 
  3.2  รับรองงบการเงินประจ าเดือนมกราคม 2564 

เหรัญญกิ   ช้ีแจงงบการเงินประจ าเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 มียอดยกมา ณ วนัท่ี 
28 กุมภาพนัธ์ 2564  จ  านวน 2,682,291.24 บาท   มีรายได ้96,920 บาท รายจ่าย 233,953.09 บาท ดงันั้นมียอด
คงเหลือยกไป ณ 30 เมษายน 2564 จ านวน 2,545,258.15 บาท 
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่ 4  เร่ืองสืบเน่ือง 

                 4.1  การจดัตั้งองคก์รผูใ้ชน้ ้ า 
  ช่ือองคก์รผูใ้ชน้ ้ า   :     สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
  ผูย้ืน่ค  าขอ   :     นายสงวน แสงวงศกิ์จ 
  ผูมี้อ านาจท าการแทนองคก์ร :     นายเสนาะ รอดระหงษ ์
  ยืน่ออนไลน์   :     วนัท่ี 26/04/2564  
  ส่งเอกสารเพิ่มเติม  :     วนัท่ี 14/05/2564 
                           สถานะ                         :     รอการอนุมติั (เอกสารตรวจสอบเรียบร้อยแลว้)       
     ทีป่ระชุม รับทราบ   
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                4.2  โครงการสิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิกสภาฯ ระยอง 
                          ดร.วิสุทธ์ิ   แจ้งว่า   ตามท่ีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้มีการให้สถาน
ประกอบการท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการฯ ซ่ึงมีผูป้ระกอบการให้ความสนใจแจง้ความจ านงจ านวน 28 ราย และ
ยื่นใบสมคัรเขา้ร่วมโครงการแล้ว  จ  านวน 16 ราย ซ่ึงตามก าหนดการเดิมจะมีการเร่ิมโครงการในวนัท่ี 1 
พฤษภาคม 2564 แต่ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จึงขอท าการเล่ือนโครงการฯ 
ออกไปจนกวา่สถานการณ์จะดีข้ึน 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที ่5  เร่ืองอืน่ ๆ 
    4.1   ก าหนดการประชุมประจ าเดือนมิถุนายน 2564 

ประธาน แจง้วา่   ก าหนดการประชุมในเดือนมิถุนายน 2564  จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 
 

ปิดประชุมเวลา 15.30  น.  
 
 

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

 
 


