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รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2564 
วันพุธท่ี 17 มีนาคม  เวลา 13.30  น. 

ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี ้ระยอง 
-------------------------------------------------- 

 
รายนามท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี  ชนะชยัวิบูลวฒัน์  แทน นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
2. นายพุทธิกรณ์  วิชยัดิษฐ  อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
3. ร้อยเอกกิจสมพงษ ์ กลา้หาญ   แรงงานจงัหวดัระยอง 
4. นายอิทธิพล  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 
5. น.ส.สายทิพย ์ แสงไฟ   สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัระยอง  
6. นายบุญยนื  เลาหวิทยะรัตน์  เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัระยอง 
7. นายมนชยั  รักสุจริต   ผูจ้ดัการสมาคมเพื่อนชุมชน 
8.  นายประกอบ  อารียช์น  บจก. 3P รีไซเคิล 
9.  นายรักษพ์ล  กงันอ้ย   บจก.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม  
10. นายวีรพงษ ์ รุจนโชติ   บจก.ไนเตรทไทย 
11. นายกตญัญู   โกมุทมาศ  บจก.ดานิล่ี  

รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 
1.  นายสุวิทย ์ ช่ืนปิยะวาจา บจก.สุธี ดิชเฮด แอนด ์เมทเทิลฟอร์ม ประธานกิตติมศกัด์ิ 
2.  นายสุรพล  สุทธจินดา บจก.สุธี แท็งเกอร์ แอนด ์สเปเชียลทรัค ประธานกิตติมศกัด์ิ 
3.  นายสงวน  แสงวงศกิ์จ บจก.สหกิจแกลง   ประธาน 
4.  นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล บจก.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอตุสาหกรรม รองประธานฝ่าย EEC)/ 
      ผงัเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
5.  นายสุริยน วนัเพญ็ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)  รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรม 
      เชิงนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม 
6.  นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี  รองประธานฝ่าย SME 
7.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ รองประธานฝ่ายพลงังาน 
8.  นายวิสุทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.    รองประธานฝ่ายหารายได/้

      สิทธิประโยชน ์
9. นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน  รองประธานฝ่ายการศึกษา 
10. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม รองประธานฝ่าย 
      แรงงานสัมพนัธ์ 
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11.  นายแดน  ปรีชา บมจ.ทีพีไอ โพลีน    เลขาธิการ 
12.  ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   ผูช่้วยเลขาธิการ 
13.  น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้ บจก.แอร์โรเฟลกซ์    เหรัญญิก 
14.  นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   ปฏิคม 
15.   นายสุเทพ  นาวาชีพ 
       ( แทน ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค)์ บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่    กรรมการและท่ีปรึกษา
        ประธานสภาฯ ระยอง 
16.  นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
17. นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   กรรมการ 
18. นายอดิศร  วงัมูล 
      (แทน น.ส.ปาริชาติ  อศัวกุล) บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 
19. นางมยรุา  สมนิล 
      (แทน น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ) บมจ.ไทยคูน เวิลดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
20. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
21. นายศิริพนัธ์  อาจนนทล์า 
     (แทน นายธาร์นา  เสนี) บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    กรรมการ 
22. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   กรรมการ 
23. นายรังสรรค ์ วงศว์่องชู บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการ 
24. นายวิเชียร  อาจองค ์
      ( แทน นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร) บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 
25.  นายศุภทรรศ  สาพิมาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก กรรมการ 
26.  นายพิชิต  ธีรชยัไพศาล บจก.วินเทอมส์    กรรมการ 
27.  นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 
28.  นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ บจก.ตั้งฮะฮวด    กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 
1.  นายประวิทย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแลก็ท ์อินดสัตรี    รองประธานฝ่ายเกษตรแปรรูป 
2.  นายเสนาะ  รอดระหงษ ์ บจก.แกลงแพค็ก้ิง วูด้    รองประธานฝ่าย 
       บริหารจดัการน ้า 
3.  นายวีระชยั  เหล่าฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร์    นายทะเบียน 
4.  นายชยัวฒัน์  ทวีพิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
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5.  นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เขม็เหลก็    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
6.  วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บจก.ยางสังเคราะห์ไทย   กรรมการ 
7.  นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์   กรรมการ 
8.  น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวิสัย บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  กรรมการ 
9.  น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    กรรมการ 
10. น.ส.เสวิตา  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   กรรมการ 
11. นายวินยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 

รายนามสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม 
1.  นายเกรียงไกร  ลุยะพนัธุ์  บจก.เซา้ทซิ์ต้ี ปิโตรเคม 
2.  น.ส.เขมจิรา  เนตรสอดกิจ  บจก.ซคัเซส โรโบติกส์ 
3.  น.ส.ชลิตา  สงวนกิจ     บจก.ซคัเซส โรโบติกส์ 
4.  น.ส.จุไรรัตน์  ชโลกุล   บจก.โคเวสโตร (ประเทศไทย) 
5.  น.ส.ดลนภา  ทิมทอง   บจก.จงเป่า เอน็เตอร์ไพรส์ 
6.  นางนภาวรรณ  สกุลพิทกัษ ์  บจก.เทคโทรนิค 
7.  นางศศิธร  หลิมสกุล   บจก.เทคโทรนิค 
8.  นางสุนฎัฐา  สุขไทย   บจก.ไทย อีทอกซีเลท 
9.  น.ส.นิธิวดี  บุญเตม็   บจก.ไทย อีทอกซีเลท 
10.  นายชาดิศ  ตรัสโฆษิต  บจก.ไทยเปเปอร์มิลล ์
11.  นายลอย  อินทวงศ ์   บจก.ไทยโพลีคาร์บอเนต 
12.  นายลอย  อินทวงศ ์   บจก.ไทยโพลีอะซิทลั 
13.  นายสุรัตน์  แสงสุธรรม  บจก.ไทยอาซาฮีเคมีภณัฑ ์
14. นายวรพงษ ์ ชา้งรู้กิจ   บจก.นิคส์ อินโนเวชัน่ 
15. น.ส.ฐิตาภทัร์  แกว้อ่ิม  บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส 
16. น.ส.กทัลี  ดอกไม ้   บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
17. นางพิศมยั  ศุภนนัตฤกษ์  บจก.ระยองสตาร์ 
18. นางรัชนี  รัมมะไม   บจก.ระยองสตาร์ 
19. น.ส.ธนิชยา  ชินศิรประภา  โรงแรมโกลเดน้ซิต้ี ระยอง 
20. น.ส.กลัยาณี  เหล่าเจริญ  บจก.สยามพาราอินเตอร์วูด (ไทยแลนด)์ 
21. นายเจริญ  ศกัด์ิศิริศิลป์  บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
22. นายมานิตย ์ คนัทรง   บจก.สีไทยกนัไซเพน้ท ์
23. นายพินยั  พวงมณี   บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล วอเตอร์ เมเนจเมน้ท ์
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24 น.ส.สมพร  นพวงศ ์   บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล วอเตอร์ เมเนจเมน้ท ์
25 น.ส.ภชัราวรร พนัธ์สมุ  บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค 
26. น.ส.ปิยะรัตน์  พึ่งศรี   บมจ.ไออาร์พีซี 
27. นายยนต ์ มีพทัธ์   บจก. เอม็พี ยนิูฟอร์ม อินเตอร์ เทรดด้ิง 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  

1. คุณวาริณี  อานมณี   ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
2. คุณจนัทร์จิรา  เจริญมนต์  เจา้หนา้ท่ีสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
 
เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
   โดยมี วา่ท่ีร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง เป็นประธานกล่าว
เปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหว่างจังหวดัระยอง และสภา
อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง   
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองแจ้งจากประธาน 
    ประธาน   กล่าวตอ้นรับและขอบคุณท่ีปรึกษา  คณะกรรมการ สมาชิก และ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 
 ประธาน    ช้ีแจงรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563  ใหท่ี้ประชุม
ทราบเพื่อรับรอง 
ท่ีประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเพ่ือทราบ 

3.1 สรุปผลการด าเนินงานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ปี 2563 
    ประธาน  สรุปผลการด าเนินงานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ปี 2563 
ใหท่ี้ประชุมทราบดงัต่อไปน้ี 
ผลการด าเนินงานของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ปี  2563 
1.  จัดท าโครงการพฒันาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม มีการจัดอบรมจ านวน 2 หลกัสูตร ดังนี ้
     หลกัสูตรท่ี 1 “การขนัแน่นเคร่ืองจกัรและหนา้แปลน (Bolt and gasket Design)   
     ด าเนินการหลกัสูตรโดย บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) 
     หลกัสูตรท่ี 2 “เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ระดบัหวัหนา้งาน 
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     ด าเนินการหลกัสูตรโดย สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
2.  กจิกรรมการท างานร่วมกับภาครัฐ 
                 ในปี 2563 เขา้ร่วมประชุมกบัหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 

• หน่วยงานภาครัฐ  จ านวน    254   คร้ัง  
• หน่วยงานภาคเอกชน  จ านวน   25    คร้ัง 

     ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 42 คณะ 
3.  ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ระยอง 
              คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)
ระยอง เพื่อติดตามความคืบหนา้ และน าเสนอประเด็นในการพฒันาเศรษฐกิจจงัหวดัระยอง จ านวน 4 คร้ัง 
4.  กจิกรรมการท างานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก/ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
     4.1  จดัสัมมนาเผยแพร่ความรู้ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานดว้ย Immersive Technology 
                   สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมกับสภา
อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง จดัสัมมนาเผยแพร่ความรู้ดา้นการอนุรักษ์พลงังานดว้ย Immersive Technology 
“ภายใตโ้ครงการวิจยัและพฒันา Immersive Technology เพื่อพฒันาบุคลากรดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน” เม่ือวนั
พุธท่ี 21 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หอ้งสร้อยเพชร โรงแรมโกลเดน้ ซิต้ี จงัหวดัระยอง 
    4.2  โครงการตูปั้นสุข 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกบั สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ส่งมอบตูปั้นสุข 
ใหแ้ก่ โรงพยาบาลระยอง เพื่อเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ระยะเวลา 1 เดือน 
    4.3  โครงการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2563 

มีสมาชิกเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 10 บริษทั รวม 3,445 คน  
    4.4  ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

สภาอุตสาหกรรมจังหวดัระยอง ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  จ านวน 7 คร้ัง ณ อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยเีชิงสร้างสรรค ์(มทรก.) 
    4.5  ประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั  
  สภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง ร่วมการประชุมสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภา
อุตสาหกรรมจงัหวดั จ านวน 7 คร้ัง ณ อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยเีชิงสร้างสรรค ์(มทรก.)  
5.   กจิกรรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
     5.1  การจดัประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 10 คร้ัง  ดงัน้ี 
            5.1.1 การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  1 คร้ัง 
            5.1.2 การประชุมประจ าเดือน จ านวน  9 คร้ัง 
     5.2  จดัสัมมนา “การอนุรักษพ์ลงังานและการลดผลกระทบในกระบวนการผลิต ส าหรับการเลือกใชฉ้นวน   
             เทคโนโลยสีมยัใหม่” 
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     5.3  การจดักิจกรรมแข่งขนักอลฟ์ 
6.  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสนับสนุนการกุศล 
     6.1 จดัท าห้องความดนัลบ  (Negative Pressure Cabinet) เพื่อมอบใหก้บัโรงพยาบาลในจงัหวดัระยอง 
จ านวนทั้งส้ิน 9 แห่ง จ านวน 11 หอ้ง มูลค่ารวมทั้งส้ิน 193,000 บาท โดยมีผูส้นบัสนุนงบประมาณ ดงัน้ี 
1  บริษทั ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม จ ากดั 
2  บริษทั สหกิจแกลง จ ากดั 
3  บริษทั เอสอาร์พี โพลีแพค จ ากดั 
4  บริษทั ไทยคูน เวิลดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
5  บริษทั ส.กิจชยั จ ากดั 
6  บริษทั แอร์โรเฟลกซ์  จ ากดั 
7  บริษทั เขม็เหลก็ จ ากดั 
8  บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) 
9  บริษทั วินเทอมส์ จ ากดั 
    6.2  การบริจาคขา้วสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รอบ 2 
                   สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยองร่วมกบัส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง จดัท าโครงการ 
“แบ่งปันน ้าใจสู้ภยัโควิค-19” มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บัประชาชน ณ ศาลา
กลางจงัหวดัระยอง รวมมูลค่าทั้งส้ิน 130,000 บาท 
ท่ีประชุม รับทราบ 
                        3.2  สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรม 
    ดร.วิสุทธิ์ ช้ีแจงสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมใหส้มาชิก
ทราบ มีดงัน้ี 
1. Apec Card  เดินทางเขา้เมือง 19 ประเทศ โดยไม่ตอ้งขอวีซ่า 
2. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
3. เดินทางดว้ยบตัรขา้ราชการ โดยสายการบิน Air Asia 
4. รถเช่า Hertz 
5. ส่วนลดหอ้งพกั Chatrium 
6. บตัรเครดิต ICBC – FTI Union Pay 
7. ออกหมายเลขบาร์โคด้ 
8. สนบัสนุนเงินค่าใชจ่้ายออกบูธต่างประเทศ 
9. ช่องทางเพิ่มยอดขาย E-Commerce 
10. บริการออกใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ E-C/O 
11. จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในเมียนมา และจีน 
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12. โปรแกรมซ่อมบ ารุงบนมือถือ 
13. บริการคลีนิคอุตสาหกรรม 
14. ส่วนลด 5-20 % ส าหรับการจดัอบรมสัมมนา 
15. สิทธิในการเสนอขอ้ร้องเรียนและขอ้คิดเห็นดา้นอุตสาหกรรม 
         ส าหรับโครงการสิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิกสภาฯ ระยอง  ขณะน้ีได้มี
ผูป้ระกอบการสนใจเขา้ร่วมโครงการ 24 ร้านคา้ โดยไดมี้การขอความร่วมมือจากร้านคา้ให้ส่วนลดเป็น % 
ของราคาสินคา้ท่ีระบุไว ้ ซ่ึงสภาฯ ระยอง  จะแจง้ใหส้มาชิกทราบต่อไป 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

4.1  พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีรายได-้รายจ่ายปี 2563 
คุณจรัญญา ช้ีแจงงบดุล และบัญชีรายได้-รายจ่ายปี 2563ให้ท่ีประชุม

ทราบและรับรอง ดงัต่อไปน้ี 
1. งบการเงิน ในปี 2563 สภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง  มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 3,749,457.87 บาท แบ่งออกเป็น 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร     2,766,306.57  บาท 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                                30,728.80  บาท 
พระเคร่ือง หลวงปู่ คร ่า ยโสธโร                         40,000.00  บาท 
อาคารและอุปกรณ์                                            912,421.50  บาท 

2.  เจา้หน้ีการคา้                               279,663  บาท 

(ค่าสอบบญัชี, เงินประกนัสังคม, ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย, เงินสะสมพนกังาน) 

3. ในปี 2563  สภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง  มีรายได ้  2,299,067.40   รายจ่าย   1,987,488.70 บาท     

หกัค่าเส่ือมราคาในงวด 112077.35 บาท  ดงันั้น รายได้สูงกว่ารายจ่าย  199,501.35  บาท 
  หากสมาชิกไม่มีขอ้สงสัยประการใด ขอใหท่ี้ประชุมรับรองงบดุล ปี 2563 
ท่ีประชุม รับรอง 

   4.2   เลือกผูส้อบบญัชี  
    คุณจรัญญา   แจ้งว่า เม่ือปี 2562  สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ไดใ้ห้ 

นายวิบูลย ์สุขอวยชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6414 เป็นผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย 15,000 บาท  
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวา่มีความเหมาะสมอยา่งไร หรือไม่ 
ท่ีประชุม มีมติใหน้ายวิบูลย ์ สุขอวยชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6414 เป็นผูส้อบบญัชี
ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ  

                             5.1   การจดัตั้งองคก์รผูใ้ชน้ ้ า 
    ประธาน    เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรน ้าของทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เกิดความสอดคลอ้งกนัในทุกมิติอย่างสมดุลและยัง่ยืน และช่วยสะทอ้นปัญหาและ
แก้ปัญหาน ้ าในทุกมิติ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อจงัหวดัระยอง จึงขอมติในท่ีประชุมให้ความเห็นชอบการจดัตั้ง
องค์กรผูใ้ช้น ้ าในนาม สภาอุตสาหกรรมจังหวดัระยอง การจัดตั้ งองค์กรผูใ้ช้น ้ าลุ่มน ้ าชายฝ่ังทะเลภาค
ตะวนัออกในนามสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง (สทนช.) ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

       คุณบุญยืน   ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัขั้นตอนและแนวทางในการด าเนินการ
จดัตั้งองคก์รขอใชน้ ้ า ในนาม “สภาฯ ระยอง” ในการจดัตั้งองคก์รน้ีจะช่วยสะทอ้นปัญหาและแกปั้ญหาน ้ าใน
ทุกมิติ      ท่ีเป็นประโยชน์ต่อจงัหวดัระยอง 
       ประธาน   ขอเชิญชวนเขา้ร่วมเป็นคณะจดัตั้งองค์กรผูใ้ช้น ้ าลุ่มน ้ าชายฝ่ัง
ทะเลภาคตะวนัออกในนามสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
ท่ีประชุม    มีมติเห็นชอบใหย้ืน่ขอการจดัตั้งองคก์รผูใ้ชน้ ้ าในนาม สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 

 
 
ปิดประชุมเวลา 17.00  น.                      
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