
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง คร้ังท่ี 2/2565 

วันพุธท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และผ่านระบบ Zoom 

 
รายนามท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม 
1.  นายพุทธิกรณ์ วิชยัดิษฐ อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง    
2.  นายวีรพงษ ์ รุจนโชติ บจก.ไนเตรทไทย 

รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
1.  นายสุวิทย ์ 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 ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม รองประธานสภาฯ ระยอง      

         งานส่งเสริมเขตพฒันาพิเศษ         
                                                                              ภาคตะวนัออก (EEC) / 

                                                                                            ผงัเมืองและโครงสร้าง         
                                                                                            พื้นฐาน 

5. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   รองประธานสภาฯ ระยอง      
       งานอุตสาหกรรมพื้นฐาน/ 
       ปิโตรเคมี / นวตักรรม                                                                                                                                       
6. นายพิชยั  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   รองประธานสภาฯ ระยอง        
          งานดา้นพลงังาน/คาร์บอน   
           เครดิต 
7. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม  รองประธานสภาฯ ระยอง      
          งานแรงงานสัมพนัธ์                                                 
8. นายเสนาะ  รอดระหงส์   บจก.แกลง แพคก้ิงวูด้    รองประธานสภาฯ ระยอง        

       งานเกษตรอุตสาหกรรม     
       (BCG)/ บริหารจดัการน ้า 

9. นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    รองประธานสภาฯ ระยอง        
       งานดา้นยานยนตแ์ละ 
10. นายประสิทธ์ิ  ประวรรณะ บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  รองประธานสภาฯ ระยอง        
          งานทะเบียนและสมาชิก/ 
       รัฐกิจสัมพนัธ์/กฎหมาย 
       ช้ินส่วนยานยนต ์
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11. นายพิชิต ธีรชยัไพศาล บจก.วินเทอมส์    รองประธานสภาฯ ระยอง        

       งานยกระดบัวิสาหกิจขนาด 
       กลางและขนาดยอ่ม (SME) 

12. นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี   รองประธานสภาฯ ระยอง  
                          งานประสานงานกิจการสภาฯ 
13. นายสรายทุธ์ พิศลพูล บจก.อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์   รองประธานสภาฯ ระยอง        
       งานเฟอร์นิเจอร์แปรรูป 
       ไมย้างพารา/ท่องเท่ียว 
14. นายศิริพนัธ์  อาจนนทล์า บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    รองประธานสภาฯ ระยอง      
       งานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
       และส่ิงแวดลอ้ม 
15. นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   เลขาธิการ 
16. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   ผช.เลขาธิการ 
17. นายลอย  อินทวงศ ์ บจก.ไทยโพลีคาร์บอเนต   ผช.เลขาธิการ 
18. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้ บจก.แอร์โรเฟลกซ์    เหรัญญิก 
19. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    ผช.เหรัญญิก 
20. นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   ปฏิคม 
21. นายกตญัญู  โกมุทมาศ บจก.ดานิล่ี     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
22. นายอภิรัตน์  บุญจรัส 
     (แทน นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล) บจก.สุธี แทง็เกอร์ แอนด ์สช่ียล ทรัค  กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
23. นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  กรรมการ 
24. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช    กรรมการ 
25. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 
26. น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ      บมจ.ไทยคูน เวิลดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
27. นายวินยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 
28. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช    กรรมการ 
29. น.ส.แสงระวี  วิริยาเมธาโรจน์  
     (แทน  นายศุภทรรศ  สาพิมาน) บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก กรรมการ 
30. นายวิธาร  จินดามยั บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 
31. นายอดิศร  วงัมูล บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 
32. นายสุพจน์  ชยัวิไล บจก.ไทยแทฟฟิตา้    กรรมการ 
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33. น.ส.ฑิตา  ผดัโพธ์ิ บจก.ทุนเทก็ซ์ เทก็ซ์ไทล ์(ประเทศไทย)  กรรมการ 
34. นายยอดรัก  ธรรมสโรช บจก.อิวลัสา เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วิสเซส กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 

1. นายแดน  ปรีชา  บมจ.ทีพีไอ โพลีน    รองประธานสภาฯ ระยอง        
                                                                                                                                                 งานการศึกษาและเทคโนโลย/ี     
        ประธานสภาฯ ระยอง 
2.  นายวิสุทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.     รองประธานสภาฯ ระยอง      

    งานหารายไดแ้ละสิทธิ      
    ประโยชน์/กิจการเพื่อสังคม 

3. นายประวิทย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแลก็ท ์อินดสัทรี    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
4. นายชยัวฒัน์  ทวีพิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
5. นายรังสรรค ์ วงศว์่องชู       บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการและท่ีปรึกษา 
6. นายคมกฤษฎ  ศุภเวชพงศ ์ บจก.สยามพารา อินเตอร์วูด (ไทยแลนด)์  กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
7. วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)   กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.ภทัราวรรณ   พนัธุ์สมุ      บมจ.เอสอาร์พี โพลีแพค 
2. ดร.สวนิตย ์ บุญญาสุวฒัน์          บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ ากดั  
3. น.ส.อรนี  เพญ็ศิริสมบูรณ์      SCG Express 
4. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
5. น.ส.จนัทร์จิรา  เจริญมนต ์     เจา้หนา้ท่ีสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
    1.1  การรายงานส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ใชแ้ลว้ (สก 3) 
                       คุณพุทธิกรณ์   แจง้วา่  กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดน้ าเสนอปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
เพื่อพิจารณาออกค าสั่งและด าเนินการเปรียบเทียบคดี กรณีสถานประกอบการผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่
ใชแ้ลว้ และส่งเร่ืองให้ส านกัปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสั่งการส านกัการอุตสาหกรรมทัว่ประเทศ พิจารณา
ออกค าสั่งและด าเนินการเปรียบเทียบคดี กรณีโรงงานผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
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ท่ีตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมท่ีไม่รายงาน ตามแบบ สก.3 อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง  แจง้ว่า  ผูป้ระกอบการ
ตอ้งด าเนินการจดัส่งรายงานส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ใชแ้ลว้ (สป 3) ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายโรงงาน   ภายในวนัท่ี 1 มีนาคม 
ของทุกปี  ปัจจุบนัจ านวนโรงงานทัว่ประเทศมี 67,899 โรง มีเพียงจ านวน 15,850 โรง ท่ีไดด้ าเนินการ  
   ส าหรับในจงัหวดัระยอง  มีสถานประกอบยงัไม่มีการรายงานในระบบจ านวน 997 โรง 
ดงันั้นจึงขอใหส้ถานประกอบด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565  
                1.2   การน าเสนอแนวทางจดัการ เพื่อแกปั้ญหาผลไมล้น้ตลาด 
         คุณอรนี   แจง้วา่  SCG Express  สามารถใหบ้ริการขนส่งสินคา้แบบคบวงจร ดงัน้ี 
1. ระบบช่วยขายสินคา้จาก SCG Express   
2. บริการรับขนส่งสินคา้แบบเหมาเท่ียว โดยรถขนส่งสินคา้ประเภท 4 ลอ้  และ 6 ลอ้ 
3. บริการรับขนส่งสินคา้แบบเหมา Roll Cages (ซ้ิอเยอะๆ จุดเดียวแบบไม่เตม็คนัรถ) 
4. บริการจดัส่งสินคา้แบบตามบา้น 1 -2 กล่อง 
5. บริการรับขนส่งสินคา้ประเภทงาน Cool (สินคา้แช่เยน็และแช่แขง็) 
6. บริการกล่องบรรุจุภณัฑค์ุณภาพดีแขง็แรง 
ท่ีประชุม รับทราบ 

  1.3  การขบัเคล่ือนประเทศดว้ยนโยบายเศรษฐกิจ BCG กบัเศรษฐกิจ 
       ระดบัจงัหวดั (GPP)   

   ดร.สวนิตย์    ช้ีแจง  อุตสาหกรรมจงัหวดัส่วนส าคญัขบัเคล่ือน BCG ดงัน้ี 
BCG นโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกจิ ระดับมหภาค 
1.1 ภาครัฐกบัแผนขบัเคล่ือน BCG   
วัตถุประสงค์   เศรษฐกิจเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยนื ประชาชนมารายไดดี้ คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟ้ืนฟูฐาน 
                        ทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดลอ้มใหมี้คุณภาพท่ีดีดว้ยการใชค้วามรู้  
                        เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. เพิ่มอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2 .ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม 
3. สร้างความยัง่ยนืของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(ร่าง)  แผนการปฏิบัติการการขับเคล่ือนการพฒันาประเทศไทยด้วยโมเดล BCG สาขาเศรษฐกจิหมุนเวียน พ.ศ. 
          2565-2570 
1. การพฒันาเศรษฐกิจดว้ยโอกาสการลงทุนและการสร้างตลาดดว้ยโมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน 
2. ส่งเสริมเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหเ้กิดคิดคน้ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่จากการน าของเสียงกลบัมาใชใ้หม่ 
3. การพฒันาแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนอยา่งเป็นระบบ 
4. การสร้างระบบกลไกการบริหารจดัการท่ีเอ้ืออ านวยการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ 
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5. การสร้างก าลงัคนท่ีมีความรู้และความเขา้ใจ และสร้างความตระหนกัในการผลิตและบริโภคท่ีย ัง่ยนื เพื่อ 
    ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
1.2  ภาคเอกชนขานรับนโยบาย BCG 
 ภาคเอกชนหนุนนโยบาย BCG ตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม/สนบัสนุน หลงัรัฐบาลประกาศเดินหน้า
แนวทางเศรษฐกิจ BCG ส.อ.ท.ให้การสนับสนุนเต็มท่ี เพราะเป็นแนวทางเศรษฐกิจท่ีถูกต้อง สอดคล้องต่ อ
ศกัยภาพของประเทศ และเป็นการสร้างเศรษฐกิจท่ีเขม้แขง็ย ัง่ยนื 
1.3  ภาคประชาสังคมร่วมขบัเคล่ือน BCG 
       1. GIZ สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สมอ. กรมควบคุมมลพิษ สวทช. และ
หน่วยงานพันธมิตร ได้ร่วมขับเคล่ือน CAP-SEA Project on Thailand BCG Action Plan เป็นโครงการความ
ร่วมมือเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง โดยน าร่องในจงัหวดัภูเก็ต และพฒันาร่างแนวปฏิบติัในการ
ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เหมาะแก่การรีไซเคิล 
      2. สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม PPP Plastics และ 
อว. พฒันาระบบฉลากส่ิงแวดลอ้มส าหรับผลิตภณัฑ์หมุนเวียนดว้ยทุนของ บพช. มี 31 บริษทั 31 ผลิตภณัฑ์น า
ร่องท่ีติดฉลากผลิตภณัฑห์มุนเวียน 
      3. องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
เปิดตวัเคร่ืองหมายและระบบการรับรอง “คาร์บอนฟุตพร๊ินของผลิตภณัฑเ์ศรษฐกิจหมุนเวียน” 
      4. กรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ และ สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ. ) กระทรวง
อุตสาหกรรม ไดด้ าเนินการจดัท า “มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยอา้งอิงจากมาตรฐาน BS 8001:2017 ของ
ประเทศองักฤษ และจดัท า “คู่มือประเมินประสิทธิภาพ การประยกุตใ์ชห้ลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองคก์ร” 
เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมจังหวัดในยุคสังคมคารบ์อน 
ส่ิงท่ีตอ้งการ 
1. มุ่ง Net Zero ภายในกลางศตวรรษน้ี และควบคุมการเพิ่มอุณหภูมิไม่ใหเ้กิน 15 องศาเซลเซียส 
2. ปรับตวัและป้องกนัชุมชนกบัธรรมชาติ 
3. ผลกัดนักลไกทางการเงิน 
4. ใหมี้การท างานร่วมกนั 
ส่ิงท่ีตอ้งท า 
1. ลดการใชถ้่านหิน 
2. ลดการท าลายป่า 
3. เปล่ียนไปใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 
4. เพิ่มการลงทุนในพลงังานทางเลือก 
5. ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
6. สร้างระบบป้องกนัและเตือนภยั รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบเกษตรท่ียดืหยุ่น 
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7. เร่งการสนบัสนุนงบประมาณลา้นลา้นเหรียญสหรัฐจากภาครัฐและเอกชน 
ส่ิงท่ีอุตสาหกรรมระดบัจงัหวดัจะสนบัสนุนได ้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
1. สร้างความยัง่ยนืของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
3. เพิ่มพื้นท่ีป่า 
4. ใชพ้ลงังานทางเลือก/หมุนเวียน 
ท่ีประชุม รับทราบ 

 1.4   เร่ืองแจง้จากรองประธานงานต่าง ๆ 
   คุณศิริพันธ์   รองประธานงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม แจง้วา่ ไดมี้การ 

ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจงัหวดัระยอง โดยสรุปเร่ืองพิจารณา ดงัน้ี 
1. เห็นชอบแผนการด าเนินการ และแผนปฏิบติัการ ตามแผนแม่บทฯ ส าหรับงบประมาณ 2565 เห็นชอบใน  
    หลกัการ แต่รายละเอียดใหพ้ิจารณาในคณะกรรมการย่อยแต่ละยทุธศาสตร์ (ทั้งหมด 6 ยทุธศาสตร์) 
2.  เห็นชอบแผนส่ือสารฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
3.  เห็นชอบการยกระดบัจงัหวดัระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบั 5 ทั้งสองเขตพื้นท่ี 
สรุปประเด็นหารือ 
1.  การขอลดจ านวนโรงงานเป้าหมายในการตรวจประเมินลง => กรรมการบางท่านไม่เห็นดว้ย ประธาน ให้  
    ฝ่ายเลขา กลบัไปทบทวน 
2. การประเมินคร้ังท่ีผา่นมา จุดท่ีไดค้ะแนนนอ้ย ส่วนหน่ึงมาจากฐานขอ้มูลใน eco center ไม่ครบถว้น       
    ประธานเสนอใหฝ่้ายเลขา ผลกัดนัในการน าเขา้ขอ้มูลร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ท่ีผา่นมามีการประชุมคณะกรรมการฯ เพียงปีละ 1 คร้ัง เพื่อใหส้ามารถติดตามความคืบหนา้ของแผนฯได ้   
    ประธาน เสนอให้ฝ่ายเลขา จดัประชุมเพิ่มช่วง มิ.ย.-ก.ค.หลงัตรวจประเมินเดือนพฤษภาคม 
ท่ีประชุม รับทราบ 

คุณเสนาะ    รองประธานงานเกษตรอุตสาหกรรม (BCG) /บริหารจดัการน ้ า  แจ้งว่า 
ปริมาณน ้าในปี 2565 รวม 4 อ่าง  มีจ านวน 435 ลบ.ม. และเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2565 ครม.อนุมติัสร้างอ่างคลองโพ ้
ก าหนดแลว้เสร็จในปี 2568 
ท่ีประชุม รับทราบ 

วาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   2.1  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2565 

เลขาธิการ  ช้ีแจงรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2565 ใหท่ี้ประชุมทราบและรับรอง 
ท่ีประชุม รับรอง 
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วาระที่ 3  เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

  3.1  รับรองงบการเงินประจ าเดือนมีนาคม 2565 
คุณสุพชิามนต์   ช้ีแจงงบการเงินประจ าเดือนมีนาคม 2565 มียอดยกมา ณ 28 กุมภาพนัธ์  

2565 จ านวน 3,506,360.45  บาท มีรายได้  2,640  บาท รายจ่าย 89,465.27 บาท  ดังนั้นมียอดคงเหลือยกไป           
ณ 31 มีนาคม  จ านวน 3,419,535.18 บาท 
ท่ีประชุม รับรอง 

   3.2  การเปล่ียนแปลงรายนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.ระยอง) 
ประธาน  แจ้งว่า  ขอ้มูล ณ 19 มีนาคม 2563  รายนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 

(กกร.ระยอง) ประกอบดว้ย 
1. นายสงวน แสงวงศกิ์จ  ประธาน กกร. จงัหวดัระยอง  
2. นายปกครอง ชาญโลหะ เลขาธิการ กกร. จงัหวดัระยอง  
3. นายสุวิทย ์ ช่ืนปิยะวาจา กรรมการ กกร. จงัหวดัระยอง  
4. นายสุรพล  สุทธจินดา  กรรมการ กกร. จงัหวดัระยอง  
5. นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล กรรมการ กกร. จงัหวดัระยอง 
6. นางสาววาริณี อานมณี  ฝ่ายเลขานุการ กกร. จงัหวดัระยอง  
   และเน่ืองจาก ไดมี้จดัตั้งการคณะกรรมการสภาฯ ระยอง วาระปี 2565-2567  จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาการเปล่ียนแปลงรายนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.ระยอง)  เพื่อแจ้งไปยงัสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ กกร.ส่วนกลาง ตามล าดบั 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ให้นายสิริปพฒัน์  โอภาสประภากร  เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง  
ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ กกร.จงัหวดัระยอง  

วาระที่ 4  เร่ืองอ่ืน ๆ 
4.1  ก าหนดการประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 

ประธาน  แจง้วา่ ก าหนดการประชุมคร้ังท่ี 3/2565 ในวนัท่ี  11 พฤษภาคม 2565  เวลา  
13.30  น.  
ท่ีประชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 16.30  น.  
     
 
 

                                                                                                                       
 ลงช่ือ                                            ผูจ้ดัท ารายงาน       ลงช่ือ                                                      ผูต้รวจรายงาน                                    
              (นางสาววาริณี  อานมณี)                                            (นายสิริปพฒัน์  โอภาสประภากร) 
    ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง                 เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 


