
 

Industry Club : Petrochemical   
 
Industry Club Profile  
Date Established    16 September 2002 
Chairman    Mr. Pairote Utaisup 
E-mail     pairote.u@pttgcgroup.com 
Vice Chairman    Mr. Apichai Charoensuk 

Ms. Kultida Charoensawad 
Mr. Mongkol Hengrojanasophon  
Mr. Suriyon Vonpen  
Veerapat Tantayakom, Ph.D. 
Mr. Wirat Boonbumrungchai 
Mr. Worawat Pitayasiri 
Mr. Supot  Katetopragran 

Secretary General   Mr. Pravit Pornpipatkul 
Treasurer    Ms. Suttasinee Poo-im 
Registrar    Ms. Suttasinee Poo-im 
Public Relation    n/a 
Contact Persons   Mr. Somchai Muyjeen  
     Ms. Renoo Bumrungrat 
Tel.     0-2345-1005 
Fax.     0-2654-5005 
E-mail    somchai.ftipc@gmail.com, renoo.ftipc@gmail.com  
Website    www.ftipc.or.th 
 
 
Overall Sector 2017  
No. of Factories   n/a 
No. of Employees   n/a 
GDP (Million Baht)   n/a 
Production Value (Million Baht) n/a 
Export Value (Million Baht)  n/a 
 
 
 

mailto:somchai.ftipc@gmail.com


 

Past Year Events 
1. เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Asia Petrochemical Industry Conference (APIC 2018) ในระหว่าง

วนัที ่20-21 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ณ ประเทศมาเลเซยี ซึง่เป็นการประชุมสมัมนาของผูป้ระกอบธุรกจิปิโตรเคมี
และธุรกจิเกีย่วเนื่องในภูมภิาคเอเชยีถงึทศิทางการตลาด แนวโน้มการด าเนินธุรกจิและความต้องการของตลาด
ในอนาคตทัง้ในภูมภิาคและระดบัสากล โดยภายในงานมกีารจดัแสดงบูธเกี่ยวกบัธุรกจิปิโตรเคมใีห้ผู้ร่วมงาน  
ไดเ้ขา้ชมเพื่อเปิดโอกาสทางการคา้และการแลกเปลีย่นขอ้มลูเพื่อสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัธุรกจิต่อไป 

2. ใหค้วามเหน็ประเดน็ปัญหา และขอ้เสนอ ต่อการก าหนดมาตรฐานการปลดปล่อยสาร 1,3 บวิทาไดอนี 
ในรปูอตัราการระบาย โดยกลุ่มฯ ไดม้กีารจดัท าขอ้เสนอในการทบทวนรา่งประกาศดงักล่าวให้มคีวามเหมาะสม
เป็นที่ยอมรบัของทุกภาคส่วน ทัง้นี้ สมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและโรงงานที่ผลติ/ม/ีใช้สาร 1,3 บวิทา 
ไดอนี ทัง้ในพืน้ทีม่าบตาพุดคอมเพลก็ซ ์และพืน้ทีต่ าบลเชงิเนิน ไดม้คีวามตระหนัก และเหน็พอ้งรว่มกนัในการ
จดัการการระบายไอสาร 1,3-บิวทาไดอีน โดยการด าเนินโครงการน าร่อง เพื่อจดัการการระบายไอสาร 1,3  
บิวทาไดอีน โดยใช้มาตรการ Code of Practice-COP ตามร่างกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ซึ่งประกอบด้วย การรายงานการใช้หอเผาทิ้ง มาตรการควบคุมการระบายไอสารอนิทรยีร์ะเหยจากการประกอบ
กิจการ และมาตรการควบคุมการระบายไอสารอินทรยี์ระเหยจากถงักกัเก็บ ซึ่งจะเป็นมาตรการการแก้ปัญหาที่ 
ตรงจดุ ในการควบคุมปรมิาณไอสาร 1,3 บวิทาไดอนี ใหไ้มเ่กนิค่าเฝ้าระวงัตามประกาศกรมควบคุมมลพษิ 

3. ตดิตามความคบืหน้าการแก้ไขข้อจ ากดัจากหลกัเกณฑ์ประกอบการพิจารณาน าสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุ 
ไม่ใชแ้ลว้ออกนอกโรงงาน (สก.2) รหสัวธิกี าจดั 083 หมกัท าปุ๋ ยหรอืสารปรบัปรุงคุณภาพดนิ ทีไ่ดม้กีารแต่งตัง้
คณะท างานทบทวนหลกัเกณฑฯ์ เพื่อพจิารณาขอ้เสนอการทดลองกรณหีลงัเกณฑ ์สก.2 ของกลุ่มฯ 

4. ตดิตามความคบืหน้าและผลกัดนัประเดน็การเจรจาการคา้เสรขีองไทยในกรอบต่างๆ น าเสนอประเดน็
การเจรจาเพื่อเตรยีมความพรอ้มให้สนิคา้กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีามารถเขา้สู่ตลาดได้โดยไม่เสยีเปรยีบประเทศ
คู่แข่งทางการค้า ทัง้นี้  ประเด็นความตกลงทางการค้ากรอบต่างๆ ที่ยงัต้องติดตาม อาทิ กรอบ FTA ที่อยู่
ระหว่างการเจรจา เช่น RCEP เป็นต้น รวมถึง กรอบการเจรจาที่อยู่ระหว่างการศึกษาแนวโน้มการเข้าร่วม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ CPTPP 

5. ร่วมให้ความเห็นและติดตามการบงัคบัใช้ประกาศเกี่ยวกับมาตรการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง 
(Dual-use Items) ซึ่งได้ขยายเวลาการบงัคบัใช้ออกไปเป็น 1 มกราคม 2563 โดยกลุ่มฯ ได้น าเสนอประเด็น
ปัญหา และเสนอแนะแนวทาง เพื่อใหม้ผีลกระทบต่อกระบวนการส่งออกสนิคา้ส าหรบัผูป้ระกอบการน้อยทีสุ่ด  

6. ตดิตามการพฒันาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  
 

Activities 
1. เขา้ร่วมให้ขอ้เสนอแนะต่อการปรบัปรุง (ร่าง) พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ... และ (ร่าง) พระราชบญัญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยมกีาร
ตดิตามการพจิารณาและด าเนินการต่อรา่ง พ.ร.บ. ทัง้สองฉบบัอยา่งใกลช้ดิ 

2. ให้ความร่วมมอืในโครงการพฒันาระบบจดัท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนยา้ยมลพษิ (PRTR) 
ร่วมกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพษิ และการนิคมอุตสาหกรรมฯ และเป็นพื้นที่น าร่องในการ
ด าเนินโครงการ 



 

3. เขา้ร่วมให้ความเหน็และขอ้เสนอแนะในฐานะคณะท างานภายใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคม ีในการปรบัปรุง
แก้ไขร่างกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะรบัแรงดัน  (Pressure Vessel) และร่างกฎหมายความ
ปลอดภยัของการใชง้าน Reactor ทัง้นี้ กลุ่มฯ ไดน้ าเสนอแนวทางการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และรว่มใหค้วามเหน็เกีย่วกบัประเดน็ปัญหาในการปฏบิตัติามประกาศกรมฯ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4. ติดตามโครงการบรหิารจดัการน ้าภาคตะวนัออกและเตรยีมความพรอ้มต่อสถานการณ์น ้าในพื้นที่
อุตสาหกรรม 

5. ร่วมให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและติดตามการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในคณะอนุท างาน
ขบัเคลื่อนประเด็นปฏิรูปพลังงานด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
พลงังาน  

6. เขา้ร่วมให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะ ในการยกร่างมาตรการส าหรบัการควบคุมสารอินทรยี์ระเหย
จากการประกอบกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 3 ฉบับ คือ การรายงานการใช ้
หอเผาทิ้ง มาตรการควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากการประกอบกิจการ และมาตรการควบคุม 
การระบายไอสารอนิทรยีร์ะเหยจากถงักกัเกบ็ 

7. เขา้ร่วมให้ความเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ต่อร่างระเบยีบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การป้องกนัและระงบัอคัคภียัในโรงงาน พ.ศ. 2552 

8. เขา้ร่วมให้ความเหน็ต่อการยกร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ขอ้ก าหนดการเกดิควนัจาก
หอเผาทิง้ พ.ศ. ... 

9. กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีด้มอบรถจกัรยานยนต์พ่วงข้างสามล้อให้กบักลุ่มเกษตรกรคนพิการผู้
เลีย้งแพะต าบลพงัราด จ.ระยอง เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ภายในองคก์ร 
 
Future Plans 

1. ตดิตามการพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
และการด าเนินงานตามนโยบายและโครงการต่างๆ รวมถงึเสนอแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

2. ตดิตามและมสี่วนรว่มในการรา่งกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 
3. ตดิตามการเจรจาการคา้เสร ีตลอดจนมาตรการต่างๆ ทีอ่าจเป็นอุปสรรคทางการคา้  
4. ผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาพืน้ทีท่ีอุ่ตสาหกรรมตัง้อยู่ ใหเ้ตบิโตขึน้อย่างสมดุล ทัง้การพฒันาโครงสรา้ง

พืน้ฐาน การบรกิารดา้นสงัคม รวมถงึการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มในพืน้ที่ 
5. ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชงินิเวศ 
6. ตดิตามและมสี่วนรว่มในกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั Circular Economy 
7. จดัท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสรมิภาพลกัษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรม  และน าสร้างความเข้าใจที่

ถูกตอ้งต่อภาคอุตสาหกรรมใหก้บัภาคส่วนต่างๆ 
8. เขา้รว่มประชุม Asia Petrochemical Industry Conference 2019 ณ ประเทศไตห้วนั 
9. สนบัสนุนการด าเนินงานภายใตค้ลสัเตอรปิ์โตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 


