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Past Year Events
1. เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Asia Petrochemical Industry Conference (APIC 2018) ในระหว่าง
วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย ซึง่ เป็ นการประชุมสัมมนาของผูป้ ระกอบธุรกิจปิ โตรเคมี
และธุรกิจเกีย่ วเนื่องในภูมภิ าคเอเชียถึงทิศทางการตลาด แนวโน้มการดาเนินธุรกิจและความต้องการของตลาด
ในอนาคตทัง้ ในภูมภิ าคและระดับสากล โดยภายในงานมีการจัดแสดงบูธเกี่ยวกับธุรกิจปิ โตรเคมีให้ผู้ร่วมงาน
ได้เข้าชมเพื่อเปิ ดโอกาสทางการค้าและการแลกเปลีย่ นข้อมูลเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจต่อไป
2. ให้ความเห็นประเด็นปั ญหา และข้อเสนอ ต่อการกาหนดมาตรฐานการปลดปล่อยสาร 1,3 บิวทาไดอีน
ในรูปอัตราการระบาย โดยกลุ่มฯ ได้มกี ารจัดทาข้อเสนอในการทบทวนร่างประกาศดังกล่าวให้มคี วามเหมาะสม
เป็ นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ทัง้ นี้ สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และโรงงานที่ผลิต /มี/ใช้สาร 1,3 บิวทา
ไดอีน ทัง้ ในพืน้ ทีม่ าบตาพุดคอมเพล็กซ์ และพืน้ ทีต่ าบลเชิงเนิน ได้มคี วามตระหนัก และเห็นพ้องร่วมกันในการ
จัดการการระบายไอสาร 1,3-บิวทาไดอีน โดยการดาเนิน โครงการนาร่อ ง เพื่อ จัดการการระบายไอสาร 1,3
บิ ว ทาไดอี น โดยใช้ ม าตรการ Code of Practice-COP ตามร่ า งกฎหมายของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
ซึ่งประกอบด้วย การรายงานการใช้หอเผาทิ้ง มาตรการควบคุมการระบายไอสารอินทรียร์ ะเหยจากการประกอบ
กิจการ และมาตรการควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากถังกักเก็บ ซึ่งจะเป็ นมาตรการการแก้ปัญหาที่
ตรงจุด ในการควบคุมปริมาณไอสาร 1,3 บิวทาไดอีน ให้ไม่เกินค่าเฝ้ าระวังตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ
3. ติดตามความคืบหน้ าการแก้ไขข้อจากัดจากหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณานาสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุ
ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน (สก.2) รหัสวิธกี าจัด 083 หมักทาปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน ทีไ่ ด้มกี ารแต่งตัง้
คณะทางานทบทวนหลักเกณฑ์ฯ เพื่อพิจารณาข้อเสนอการทดลองกรณีหลังเกณฑ์ สก.2 ของกลุ่มฯ
4. ติดตามความคืบหน้าและผลักดันประเด็นการเจรจาการค้าเสรีของไทยในกรอบต่างๆ นาเสนอประเด็น
การเจรจาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สนิ ค้ากลุ่ม ธุรกิจปิ โตรเคมีสามารถเข้าสู่ตลาดได้โดยไม่เสียเปรียบประเทศ
คู่แ ข่งทางการค้า ทัง้ นี้ ประเด็นความตกลงทางการค้ากรอบต่ างๆ ที่ยงั ต้องติดตาม อาทิ กรอบ FTA ที่อ ยู่
ระหว่างการเจรจา เช่น RCEP เป็ นต้น รวมถึง กรอบการเจรจาที่อยู่ระหว่างการศึกษาแนวโน้ มการเข้าร่วม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ CPTPP
5. ร่ว มให้ความเห็นและติดตามการบังคับใช้ประกาศเกี่ยวกับ มาตรการส่ งออกสินค้าที่ใช้ได้ สองทาง
(Dual-use Items) ซึ่งได้ขยายเวลาการบังคับใช้ออกไปเป็ น 1 มกราคม 2563 โดยกลุ่มฯ ได้นาเสนอประเด็น
ปั ญหา และเสนอแนะแนวทาง เพื่อให้มผี ลกระทบต่อกระบวนการส่งออกสินค้าสาหรับผูป้ ระกอบการน้อยทีส่ ุด
6. ติดตามการพัฒนาพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
Activities
1. เข้าร่วมให้ขอ้ เสนอแนะต่อการปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ... และ (ร่าง) พระราชบัญ ญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
ติดตามการพิจารณาและดาเนินการต่อร่าง พ.ร.บ. ทัง้ สองฉบับอย่างใกล้ชดิ
2. ให้ความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบจัดทาทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)
ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และการนิคมอุตสาหกรรมฯ และเป็ นพื้นที่นาร่องในการ
ดาเนินโครงการ

3. เข้าร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในฐานะคณะทางานภายใต้คลัสเตอร์ปิโตรเคมี ในการปรับปรุง
แก้ ไ ขร่า งกฎหมายความปลอดภัย เกี่ย วกับ ภาชนะรับ แรงดัน (Pressure Vessel) และร่างกฎหมายความ
ปลอดภัยของการใช้งาน Reactor ทัง้ นี้ กลุ่มฯ ได้นาเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพ
และร่วมให้ความเห็นเกีย่ วกับประเด็นปั ญหาในการปฏิบตั ติ ามประกาศกรมฯ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4. ติดตามโครงการบริหารจัดการน้ าภาคตะวันออกและเตรียมความพร้อมต่ อสถานการณ์ น้ าในพื้นที่
อุตสาหกรรม
5. ร่ว มให้ค วามคิด เห็น /ข้อ เสนอแนะและติด ตามการพัฒ นาปิ โตรเคมีร ะยะที่ 4 ในคณะอนุ ท างาน
ขับ เคลื่อ นประเด็น ปฏิรูป พลังงานด้านปิ โตรเลีย มและปิ โตรเคมี ภายใต้ค ณะกรรมการปฏิรูป ประเทศด้าน
พลังงาน
6. เข้าร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการยกร่างมาตรการสาหรับการควบคุมสารอินทรีย์ระเหย
จากการประกอบกิจการ ซึ่งประกอบด้ว ย ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม 3 ฉบับ คือ การรายงานการใช้
หอเผาทิ้ง มาตรการควบคุ มการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากการประกอบกิจการ และมาตรการควบคุ ม
การระบายไอสารอินทรียร์ ะเหยจากถังกักเก็บ
7. เข้าร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อ ร่างระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในโรงงาน พ.ศ. 2552
8. เข้าร่วมให้ความเห็นต่อการยกร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ข้อกาหนดการเกิดควันจาก
หอเผาทิง้ พ.ศ. ...
9. กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีได้ มอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสามล้อ ให้กบั กลุ่มเกษตรกรคนพิการผู้
เลีย้ งแพะตาบลพังราด จ.ระยอง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ภายในองค์กร
Future Plans
1. ติดตามการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
และการดาเนินงานตามนโยบายและโครงการต่างๆ รวมถึงเสนอแนวทางการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
2. ติดตามและมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
3. ติดตามการเจรจาการค้าเสรี ตลอดจนมาตรการต่างๆ ทีอ่ าจเป็ นอุปสรรคทางการค้า
4. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาพืน้ ทีท่ อ่ี ุตสาหกรรมตัง้ อยู่ ให้เติบโตขึน้ อย่างสมดุล ทัง้ การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน การบริการด้านสังคม รวมถึงการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่
5. ด าเนิ น กิจกรรมเพื่อ ส่ งเสริม ให้ส มาชิก เข้าร่ว มโครงการพัฒ นาพื้น ที่อุ ต สาหกรรมสู่ก ารเป็ น เมือ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
6. ติดตามและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับ Circular Economy
7. จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อ ส่ งเสริม ภาพลัก ษณ์ ท่ีดีของอุ ต สาหกรรม และน าสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อภาคอุตสาหกรรมให้กบั ภาคส่วนต่างๆ
8. เข้าร่วมประชุม Asia Petrochemical Industry Conference 2019 ณ ประเทศไต้หวัน
9. สนับสนุนการดาเนินงานภายใต้คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

