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วาระที 1 เรืองแจ้งเพือทราบ
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมกับ ชมรมวิ งเมืองแปดริ ว เชิญร่ วมกิจกรรม เดิน-วิ งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล
ห้า ลด ละอบายมุข ประจําปี พ.ศ.2561 ในวันอังคารที 29 พฤษภาคม 2561 ซึงตรงกับวันวิสาขบูชา เริ มลงทะเบียน เวลา
05.00 น. ณ บริ เวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
1-3 มิถุนายน 2561 นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ นายสมัชย์ยงศิริ ประธานผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ VECร่ วม
ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจําปี 2561 ณ โรงแรมดิเมอรัลด์ ถ.รัชดาภาภิเษก กรุ งเทพฯ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC จัดงานแถลงข่าวแข่งขันฟุตบอล “ดารามหากุศล” เป็ น
การปะทะระหว่างทีมออลสตาร์แปดริ ว VS ทีมสิงห์ออลสตาร์ นําทีมโดย เต๋ าสมชายมอสปฎิภาณและทีมดารานักแสดงชือ
ดังอีกมากมายในวันพุธที 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอาหาร THE SALAโรงแรมซันธาราเวลเนสรี สอร์ ท ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่ วมเป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบุตรสาว คุณพวงทอง วรรณี เวชศิลป์ รองประธาน
หอการค้าฯ วันที 8 มิถุนายน 2561 เวลา 20.00 น. ณ ศาลาชมรมสตรี วัดท่าเกวียน อ.พนมสารคามจ.ฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC จัดแข่งขันฟุตบอล “ดารามหากุศล” เป็ นการปะทะ
ระหว่างทีมออลสตาร์ แปดริ ว VS ทีมสิ งห์ออลสตาร์ นําทีมโดย เต๋ าสมชายมอสปฎิภาณและที มดารานักแสดงชือดังอีก
มากมายในวัน เสาร์ ที 16 มิถุน ายน 2561 ณ. สนามฟุต บอลเทศบาลเมืองฉะเชิ ง เทรา ตังแต่ เวลา 15.00 น. เป็ นต้น ไป
วัตถุประสงค์การจัดงาน รายได้หลังหักค้าใช้จ่าย บริ จาคเงินให้กบั องค์กรต่างๆด้านกีฬาในจังหวัดฉะเชิงเทราสมทบทุนซือ
เครื องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลพุทธโสธรและกิจกรรมการกุศลของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการฟื นฟูและพัฒนาศักยภาพ
การหารายได้ของลูกหนีนอกระบบประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ( AEC) ชัน 1 ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุ มคณะกรรมการอาหารปลดอภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชัน 2 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.30 น.นายมนัส ตันงาม รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ นายณรงค์ศกั ดิ
แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมเวทีสาธารณะ ผังเมือง เพือ แปดริ วเมืองน่ าอยู่อย่างยังยืนโรงละคร KTC ชัน 2 ศูนย์การเรี ยนรู้
เมืองฉะเชิงเทรา (KTC ) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตังว่า
ด้วยผูต้ รวจการเลือกตัง พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตังประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิ ม เลขาธิ การ ร่ วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลือน
นโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 5/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน (ชัน 1 ) ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วม ร่ วมประชุ มปฐมนิ เทศโครงการ
(สัมมนาครังที 1) งานสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 กับทางหลวงหมายเลข 359 (แยกเขาหิ น
ซ้อน) ณ ห้องธารทิพย์ โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายจิตกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการ จัดระบบการจราจรทางบก
(อจร.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/ 2561 ณ ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่ งชาติระดับ
จังหวัด ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชัน 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมเป็ นเกียรติในพิธีเปิ ดงาน มหกรรม OTOP และของดี
เมืองแปดริ ว ณเวทีกลางภายใต้เต็นท์แสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมลงนามในการบันทึก
ข้อตกลงความร่ วมมือโครงการสํานักงานอัยการจังหวัดยุติความรุ นแรงดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2561 อัยการประสาน
สหวิชาชีพ
และชุมชนร่ วมขจัดความรุ่ นแรงต่อผูห้ ญิงและเด็ก ในพืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ประจําเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมมรุ พงศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วม ประชุมคณะกรรมการรักษาความ
มันคงและความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 5/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานร่ วมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ฉะเชิงเทรา
ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญ ทีปรึ กษา ร่ วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อาํ นวยการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ฉช.) ครังที 5/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พง์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณัฏฐ์ กิตติกูล กรรมการ ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการพิจารณาเงือนไขใน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 ณ ห้องประชุมนาม ตัณฑิกุล สํานักงาน
ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
1-5 มิถุนายน 2651นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมเดิ นทางไปราชการต่างประเทศ และมีการประชุมเจรจาด้าน
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ การค้าการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ด้านการศึกษา ด้านสังคมและการเจรจาความร่ วมมือ
ของผูป้ ระกอบการทังสองฝาย รวมถึงเรื องอืนๆทีเกียวข้อง ณ นครเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน
1 มิถุนายน 2651 เวลา 13.00 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมเป็ นเกียรติพิธีวาง
ศิลาฤกษ์ศนู ย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ณ เขตสวนป่ าลาดกระทิง ม.1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
1 มิถุนายน 2651 เวลา 14.00น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมรับฟังการนําเสนอโครงการนวัตกรรม การ
พัฒนาเมืองอัจฉริ ยะ Smart City เพือสร้างความได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขันบนเวที น. ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน (ชัน 1
) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
3 มิถุนายน 2651 เวลา 08.00-16.00 น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมประชุ มโครงพลังขับเคลือนศาสตร์
พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนา อย่างยังยืน ณ บ้านทุ่งยายชี ม.3 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
6 มิถุนายน 2651 เวลา 08.00-15.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมฝึ กการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้าน
อุทกภัย ระดับจังหวัด ประจําปี 2561 ณ ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รี สอร์ทแอนด์โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
6 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตาม
แนวประชารัฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน (ชัน 1 ) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
6 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมงานแถลงข่าว การจัดเกษตรปลอดภัยและของดีเมือง
แปดริ ว ปี 2561 ณ ห้องศรี สยาม ชัน 4 อาคารราชนคริ นทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
6 มิถุนายน 2651 เวลา 14.00น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานนายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมโครงการ
แปดริ ว 4.0 และ Chachongsao Smart City หรื อ ฉะเชิงเทรา 2020 ณ ห้องมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
8 มิถุนายน 2651 เวลา 09.00น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิร่ วมประชุมเพือกําหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เนืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ประจําปี 2561) ณ ห้องประชุมศูนย์ ข้อมูลอาเซียน(ชัน 1) ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
11 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมคณะกรรมการคัดเลือกผูต้ รวจการเลือกตัง ครังที
1/2561 ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

12 มิถุนายน 2651 เวลา 09.00-14.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การ
เชือมโยงเครื อข่าย 9 ตลาดข้าวเปลือกภายใต้โครงการระบบส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
13 มิถุนายน 2651 เวลา 07.30 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดินายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่ วมโครงการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้เพือพัฒนาองค์การและการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (สภากาแฟ) ณ ห้องสัมมนาคารบางปะ
กง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
13 มิถุนายน 2561 เวลา10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมทีปรึ กษาและคณะกรรมการ StrtupClup
ของวิทยาลัยอาชีวะศึกษาฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวิศึกษา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
13 มิถุน ายน 2651 เวลา 08.00- 17.30 น. นางอาภรณ์ วัชระ นางวรนิ ตกตญาณ รองประธาน ร่ วมการสัมมนาการ
ขับเคลือนชมุชนท่องเทียว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรู ม ศูนย์การแสดงสิ นค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
13 มิถุนายน 2561 เวลา14.30 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิ ตติ มศักดิ ร่ วมประชุ มคณะทํางานบูรณาการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริ มสุขภาวะและความปลอดภัยในการทํางาน เพือคุณภาพชีวิตคนทํางานในพืนทีภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่ วม
(Healthy and Safety Thailand ) ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ ข้อมูลอาเซียน(ชัน 1) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
13 มิถุนายน 2651 เวลา 16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมพิธีเปิ ดงานเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองแปดริ ว
ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
13-15 มิถุนายน 2651 นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื องภารกิจกองทัพและหน่ วยงานความ
มันคง เพือเตรี ยมการรองรับการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง
15 มิถุนายน 2651เวลา 10.00-15.00 น. นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมประชุมคณะทํางานพัฒนาจังหวัดด้วย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ ข้อมูลอาเซียน (ชัน 1) ศาลา
กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
15 มิถุนายน 2651เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่ วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูบ้ ตั ร
สวัสดิการแห่งรัฐประจําจังหวัด (คอจ.) ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลข้อมูลอาเซียน (ชัน 1) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
18 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมพิเศษภาคตะวันแก
ครังที 1/2561 ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชัน 5 กระทรวงวัฒนธรรม กรุ งเทพมหานครฯ
18-20 มิถุน ายน 2651 เวลา 13.30 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วม ประชุ มเสวนาการพิจารณา ส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมกี ฬา ( Sport Industry) ตามแผนพัฒนากี ฬาแห่ งชาติ ฉบับที 6 (พ.ศ.2560-2564) ณ ห้องภาพลีลา โรงแรมเอสซี ปาร์ ค
กรุ งเทพมหานครฯ
19 มิถุนายน 2651เวลา 09.00-11.00 น. นายนายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่ วมพิธีบาํ เพ็ญกุศลเนืองในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนาหน่วย กองพันทหารช่างที 2 กองพลทหารราบที 2 รักษาพระองค์ ครบรอบปี ที 85 ณ กองบังคับการกองพันทหารช่างที
2 กองพลทหารราบที 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรี โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

19 มิถุนายน 2651 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทิมทิม เลขาธิการ ร่ วมเป็ นเกียรติงานมหกรรมร่ วมพลสมาชิก TO
BE NUMBER ONE ประจําปี 2561 ณ อาคารราชนคริ นทร์ ชัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏรานคริ นทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทิมทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ 1 สหกรณ์การเกษตร 1
หอการค้า ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมผูเ้ ลียงไก่ไข่แปดริ ว)
21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่ วมประชุมติตามผลการดําเนิ นงานและเร่ งการแก้ไข
ปัญหาหนีนอกระบบ ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ กองพลทหารราบที 11 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรร์ (ลาดขวาง) ขอเชิญร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าทอดผ้าป่ าสามัคคี เพือการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที 21
มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา
นายศัก ดิ ศิลป์ ตุ ล าธร (สวัส ดิ ก ารและคุ ้ม ครองแรงงานจัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา) กล่า วว่า จังหวัด ฉะเชิ งเทรา ได้
ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพือแต่งตังให้เป็ นผูแ้ ทนฝ่ ายนายจ้างและ เชิญชวนนายจ้างสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็ น
อนุกรรมการ พิจารณาอัตราค่าจ้างขัน ตําจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทําหน้าทีร่ วมกับผูแ้ ทนจากหน่วยงานราชการ เพือพิจารณา
กําหนดอัตราค่าจ้างขันตําของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผูแ้ ทนฝ่ ายนายจ้างต้องเป็ นผูท้ ีประกอบกิจการในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นอกจากนี องค์กรนายจ้างและองค์กร ลูกจ้างในเขตพืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสิทธิเสนอชือผูแ้ ทนเข้ารับการคัดเลือกได้
องค์กรละ 3 คน กําหนดรับสมัคร ตังแต่วนั ที 23 พฤษภาคม -13 มิถุนายน 2561
นางสาวปิ ยพัชร์ วงศ์โดยหวัง (ผ อ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย(ททท.) สํานักงานฉะเชิงเทรา) กล่าวสรุ ปการจัดงานแปด
ริ วฟู๊ ดเฟส เทศกาลอาหารถิ น จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที 11-13 พฤษภาคม 2561 ณ บริ เวณหน้าสํานักงานทรั พย์สินส่ วน
พระมหากษัตริ ย ์ จังหวัดฉะเชิงเทรารู ปแบบงาน ทาง ททท. จ้างออกาไนท์ มาจัดงานให้ ในงานจะมีเสวนา อาหารถิ น สํานึ กรักบ้าน
เกิด ชิมเมนูสุดพิเศษทีคัดสรรค์จากวัตุดิบพืนบ้าน ปลากะพง จากเชฟดังคนแปดริ ว เชฟประชัน วงศ์อุทยั พันธ์ และเซฟสุ รศักดิ คง
สวัสดิ ชิมเมนูสุดพิเศษทีคัดสรรค์จากวัตุดิบพืนบ้าน มะม่วง โดยเชฟไวภพ/เวฟปึ ง จากรายการ ยกโขยง 6 โมงเช้า รับชมและรับฟัง
คอนเสิร์ตจากศิลปิ น ดังยุค 90 คุณปั น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว และวงสินเจริ ญ บราเทอร์ การจัดงานถือว่าประสบความสําเร็จ ต้อง
ขอบคุณคณะทํางาน และส่วน งานทีเกียวข้องทีให้การสนับสนุนการจัดงานครังนี

มติทีประชุม รับทราบ
วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561
มติทีประชุ ม รับรอง

วาระที 3 เรืองสื บเนืองจากการประชุมครังทีแล้ ว
3.1 การจัดกิจกรรมเดิน – วิง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้ า ลดละ อบายมุข ประจําปี 2561
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมกับ ชมรมวิ งเมืองแปดริ ว เชิญร่ วม
กิจกรรม เดิน-วิ งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ประจําปี พ.ศ.2561 ในวันอังคารที 29 พฤษภาคม 2561
ซึ งตรงกับวัน วิ สาขบูช า เริ มลงทะเบี ย น เวลา 05.00 น. ณ บริ เ วณ สนามหน้าศาลากลางจัง หวัด ฉะเชิ งเทรา โดยมี
วัตถุประสงค์การจัดงานเพือ

1.เพือรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีกิจกรรมทางกาย ออกกําลังกายเพือสุขภาพ ด้วยการเดิน วิ งสมาธิ
บําเพ็ญทาน ถือศีล ฟังธรรม เป็ นปฏิบตั ิบูชา ถวายแด่พระพุทธเจ้า เนืองในวันวิสาขะบูชา
2.เพือรณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายเพือสุขภาพ
3.เพือนําเงินส่วนหนึงมอบโรงพยาบาลพุทธโสธร สมทบทุนจัดซืออุปกรณ์การแพทย์

กําหนดการจัดงานเดิน-วิงสมาชิก วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้ า ลด ละอบายมุข
วันอังคารที 29 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณสนาม หน้ าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
---------------------------------------

เวลา
เวลา

05.00 น.
05.30 น.

เวลา

05.50 น.

เวลา

06.00 น.

เวลา

07.30 น.

ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
พิธีทางศาสนา
ประธานในพิธีจุดธูป เทียน พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์ / ถวายภัตตาหาร
นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้า จ.ฉช. ประธานจัดงาน
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
นายสุวิทย์ คําดี ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
กล่าวเปิ ดงานพร้อมลันระฆังเปิ ดงานตามลําดับ
ปล่อยขบวนเดิน-วิ ง ระยะทางเดิน 3 , ระยะทางวิ ง 6 กิโลเมตร
พระสงฆ์ประพรมนําพระพุทธมนต์ เพือเป็ นสิริมงคลแก่ผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม
ขบวนเดิน-วิ ง เข้าสู่จุดสิ นสุด
นายสุวิทย์ คําดีผวู้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราประธานเปิ ดงาน ให้เกียรติ
- มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลพุทธโสธรและ - มอบโล่ผใู้ ห้การสนับสนุนการจัดงาน
นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
- มอบของทีระลึก แก่ ประธานเปิ ดงานแจกของรางวัล และเชิญรับประทานอาหารว่าง

บริ เวณจุดบริ การภายในงาน

มติทีประชุม รับทราบ
3.2 การเข้ าร่ วมโครงการวิจยั และพัฒนานวตกรรมสู่ ผลิตภัณฑ์ SME ไทย กับ สวธช
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ตามที หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเข้าร่ ว มโครงการวิจ ัยและ
พัฒนานวตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ SME ไทย เพือเชือมโยงสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรมด้วยกลไก
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทีเหมาะสม กับ Innovation and Technology Assistance Program (ITAP) ซึงเป็ นหน่ วยงานภายใต้
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช) ทีมีหน้าทีช่วยเหลือ SME ไทยอย่างรอบด้าน เพือเชือมโยง
ภาคอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีทีเหมาะสม
กิจกรรมที จะดําเนิ นการคือการจัดสัมมนาหัว ข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่ มาตรฐานสากลสําหรับเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เดิมกําหนดจัดในวันที 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมซันธารเวล

เนสรี สอร์ ท อ.เมือง จ.ฉะเชิ งเทรา แต่ ได้เลือนออกไปเนื องจากปั ญหาการเบิ ก จ่ ายงบประมาณจาก สวทช. ซึ งจะแจ้ง
กําหนดการให้ทราบอีกครังหนึง
มติทีประชุ ม รับทราบ
3.3 การสนับสนุนส่ วนราชการในการพัฒนาพืนทีหน้ าวัดหลวงพ่อโสธรเพือสาธารณประโยชน์
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ความคืบหน้า การพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธรเพือ
สาธารณประโยชน์ ขณะนีได้มีการจ่ายเงินค่าเวนคืนทีดิน สําหรับประชาชนทีเดือนร้อน ทีจะต้องย้ายบ้านไปอยู่ทีอืน เป็ น
บางส่วนแล้ว คาดว่าสิ นเดือนมิถุนายน 2561 น่าจะเรี ยบร้อย ถ้าลือถอนเรี ยบร้อยแล้ว จะอยู่ในขันตอนการปรับพืนทีดินให้
สมําเสมอ ถึงเวลานัน คงต้องขอความร่ วมมือ จากกรรมการและสมาชิกหอการค้าในการช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย ในการ
ปรับพืนที ถมลูกลัง เราคงต้องช่วยกัน ทําให้จงั หวัดฉะเชิงเทรา ของเราน่าอยู่ มีภูมิทศั น์ทีดี สวยงดงาม เพราะพืนทีตรงนีเป็ น
พืนทีบริ เวณหน้าโบสถ์ หลวงพ่อพุทธโสธร ซึงเป็ นพระศักดิสิทธิประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็ นสิ งศักดิสิทธิทีคนทัวไป
นําถือและมาสักการะบูชาทัวประเทศ การปรับพืนทีปรับบริ เวณ หน้าโบสถ์หลวงพ่อโสธร คือบริ เวณ ติดกับค่ายศรี โสธร
พืนทีตรงนันประมาณ 18 ไร่ ทีเป็ นทีราชพัสดุ ทีเหลือ ตลาดขายของ เป็ นพืนทีมีโฉนด เราไม่สามารถทําอะไรได้ เราจะ
ปรับปรุ งในส่วนทีเราปรับปรุ งได้เท่านัน
มติทีประชุ ม รับทราบ
3.4 การจัดกิจกรรม “ฟุตบอลดารามหากุศล...ออลสตาร์ แปดริว ปะทะ สิงห์ ออลสตาร์ ”
(ชาวแปดริวรวมนําใจเป็ นผู้ให้ เพือเด็กและเยาวชน)
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดจัดโครงการ แข่งขันฟุตบอลดารา
มหากุศล ออลสตาร์ แปดริ ว ปะทะสิ งห์ออลสตาร์ (ชาวแปดริ วร่ ว มใจ เป็ นผูใ้ ห้ เพือเด็ก และเยาวชน)ในวัน เสาร์ ที 16
มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.ณ สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราโดยมีวตั ถุประสงค์
1.เพือสมทบทุนให้กบั กิจกรรมกีฬาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
2.เพือสมทบทุนให้กบั กิจกรรมกีฬาขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
3.เพือสมทบทุนซืออุปกรณ์การแพทย์ให้กบั โรงพยาบาลพุทธโสธร
4.เพือส่งเสริ มมิตรภาพ ความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักเรี ยน นักศึกษา เยาวชน นักธุรกิจ พ่อค้า
ข้าราชการ และประชาชนให้มีกิจกรรมและรักการออกกําลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กําหนดการการแข่งขันฟุตบอลการกุศล “ ออสตาร์แปดริ ว ปะทะ สิงห์ออสตาร์ ”
วันเสาร์ที 16 มิถุนายน 2561 ณ สนามฟุตบอลเทศบาล ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลา
รายละเอียด
12.00 น.
ทีมงานสิงห์ออลสตาร์ เดินทางมาถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา
13.00-14.00 น. ทีมงานสิงห์ออลสตาร์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารเก้ามณี
14.30 น.
ทีมงานสิงห์ออลสตาร์ เดินทางเข้าสนามฟุตบอล

15.30 – 16.30 น.
16.45 – 16.50 น.

คลินิกสอนฟุตบอลให้กบั เยาวชน โดยทีมสิงห์ออลสตาร์ (เยาวชนทีเข้าร่ วมประมาณ 80 คน)
นายสุวิทย์ คําดี ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธีเปิ ดกล่าวคําต้อนรับ ทีมสิงห์ออล
สตาร์ และผูร้ ่ วมงาน
16.50 – 16.55 น. ประธานจัดงาน นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้าฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ
16.55 – 17.00 น. ประธานในพิธีเปิ ดงาน
17.00 – 17.15 น. มอบของทีระลึกขอบคุณผูส้ นับสนุนสมทบทุนและผูใ้ ห้การสนับสนุนโครงการนี
17.15 – 17.25 น. มอบอุปกรณ์การกีฬา/มอบรายได้ให้หน่วยงานต่างๆ
17.25 – 17.40 น. แนะนํานักฟุตบอลทังสองทีม และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
17.40 – 19.30 น. การแข่งขันฟุตบอลการกุศล : ทีมวีไอพีฉะเชิงเทรา พบ ทีมสิงห์ออลสตาร์
19.30 – 20.00 น. มอบถ้วยรางวัลให้กบั ทีมชนะเลิศ และ รองชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลการกุศลในครังนี
ณ ห้องจัดเลียง โรงแรมซันธาราเวลเนสรี สอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หมายเหตุ
ระหว่างพักครึ งการแข่งขันมีกิจกรรมระหว่างทีมสิงห์ออลสตาร์กบั ผูช้ ม เช่นประมูลเสือ ของทีระลึก หรื อ
ถ่ายภาพร่ วมกับดารา เป็ นต้น

มติทีประชุม รับทราบ
3.5 การจัดกิจกรรม กอล์ ฟเชือมความสั มพันธ์
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์ ครัง
ที 2 เรื องวันเวลาและสถานทีจะดูความเหมาะสมอีกครังหนึงทีปรึ กษากันไว้น่าจะประมาณเดือน ตุลาคม 2561
นายวัฒ นา รั ตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่าการจัดกอล์ฟ ครั งที 1 ถือว่าประสบความสําเร็ จ เป็ นอย่างมาก การจัด
แข่งขันกอล์ฟ เราไม่ได้ขอสนับสนุนจากกรรมการหอการค้าในการจัดงาน แต่อยากขอความร่ วมมือให้กรรมการและสมาชิก
ทีรู้จกั นักกอล์ฟ และเป็ นคู่คา้ ของแต่ละท่าน ไปชักชวนกันมาเล่นและช่วยหาทีมมา เรื องสนามอยากเสนอให้ลองเปลียนเป็ น
สนามกอล์ฟ รอยัลเลคไซด์ คลับ ถนนบางนา- ตราด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สนามกว้างขาวงใหญ่ วิวทิวทัศน์
สวยงาม
นายกําพล เลิศเกียรติดาํ รงค์ (รองประธาน) กล่าวว่า ในความคิดเห็นส่วนตัว ทีเคยเล่นกอล์ฟ การเส้นทางไม่สะดวก
ต้องยูเทริ นไกล เข้าไปลึก และค่าสนามแพงมากและออกกรอบได้ แค่ 4 ท่ าน น่ าจะใช้ทีเดิม การเดิ นทางสะดวก และ
ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก

มติทีประชุม รับทราบ
วาระที 4 เรืองเพือพิจารณา
- ไม่มีเรื องเสนอ -

มติทีประชุม รับทราบ

วาระที 5 เรืองข้ อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่างๆ เข้ าสู่ การประชุม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุ วรรณภูมิ
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่ากําหนดจัดประชุมหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุ วรรณภูมิ ครังที 2/2561
เมือวันที 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ได้มอนด์ จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
สรุ ปสาระสําคัญ ได้มีการลงนามปฏิญญาความตกลงการร่ วมมือกันระหว่างหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุ วรรณภูมิ
ซึงประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และจังหวัดนครนายก เพือที จะรักษา
สถานะภาพการดํารงคงอยู่ของหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุ วรรณภูมิ แม้ในปั จจุบนั จะมีการเปลียนแปลงโครงสร้างของ
หอการค้ากลุ่มจังหวัดใหม่ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยและประกาศของหอการค้าไทยก็ตาม
นายมนัส ตันงาม (รองประธาน) กล่าวว่าอยากฝากเรื องนําเสนอเข้าสู่ กรอ.จังหวัด เรื องการบังคับใช้กฎหมาย ใน
เขตเทศบางเมือง และอําเภอเมือง ทางหลวงให้ใช้ความเร็ ว 60 กิโลเมตรต่อชัวโมง แต่ปัจจุบนั ใช้ความเร็ ว 80 กิโลเมตรต่อ
ชัวโมง ทําให้เกิดอุบตั ิเหตุซบั ซ้อน อยากให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจัง และมีบทลงโทษผูก้ ระทําความผิด อยากให้
ประชาชนจะได้รับรู้และปฏิบตั ิตาม ต่อไปจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเป็ นเมืองสมาร์ ทซิตี เมืองน่ าอยู่ เพือรองรับ EEC การเป็ น
เมืองน่าอยู่ ประกอบไปความเป็ นอยูท่ ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
นายอาทร ผดุงเจริ ญ (รองประธาน) กล่าวว่าอยากฝากเรื องทุกเรื องทีนําเสนอเข้าสู่ กรอ.จังหวัด ต้องทําหนังสื อจาก
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เสนอวาระเข้าไปก่อน ประชุม เพือให้ทางจังหวัดฉะเชิงเทรา จะได้บรรจุวาระของหอการค้าฯ
เข้าไปในวาระการประชุมของการประชุมกรอ.จังหวัด และทางจังหวัดจะได้เชิญหน่ วยงานทีเกียวข้อง มาร่ วมรับฟังและ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา และนอกจากเรื องความเร็ วแล้วอยากเสนอเพิ มในเรื องการมีระเบียบวินยั ในการใช้กฏจราจร และอยาก
ฝากเรื องการดูแลรักษาความสะอาดของถนนทังสองฝั งไปกลับและเกาะกลางถนน ไม่ให้สกปรกและเรื องต้นไมเกาะกลาง
ถนน ไม่ให้บงั การใช้รถใช้ถนนและฝากอีกเรื อง ทีต้องบรรจุไว้เป็ นวาระประจํา คือการติดตาม เรื องสารพิษต่างๆ ทีจะเข้าสู่
จังหวัด เกิดจากสาเหตุโรงงานขยะอุตสาหกรรมทีเกิดขึนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทําให้ส่งผลกระทบกับสิ งแวดล้อม อยากให้
ทางหอการค้าฯ ติดตามเรื องนีด้วย
นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า ปัญหาการจราจรเรื องการเกิดอุบตั ิเหตุ เกิดจากขับรถเร็ ว ถนนใน
เขตทางหลวง รถยนต์ให้ใช้ ความเร็ ว 90 กิโลเมตรต่อชัวโมง รถหกล้อ รถสิบล้อ ใช้ ความเร็ ว 80 กิโลเมตรต่อชัวโมง รถราก
จูง รถพ่วง ใช้ ความเร็ ว 60 กิโลเมตรต่อชัวโมง กรณี ทีเข้าเขตเมือง รถยนต์ให้ใช้ ความเร็ ว 80 กิโลเมตรต่อชัวโมง รถหกล้อ
รถสิบล้อ ใช้ ความเร็ ว 60 กิโลเมตรต่อชัวโมง รถรากจูง รถพ่วง ใช้ ความเร็ ว 50 กิโลเมตรต่อชัวโมง คนใช้รถใช้ถนน อย่าง
ผมยังงงเลย เราต้องมาแยกถนนในเขตเทศบาล กับในเขตเมือง ให้ชดั เจน กรณี ทีติดป้ ายแต่ละจุด บนถนนเส้นเดียวกัน บน
ถนนสายเดียวกัน ติด 90 80 ด้วย แล้วจะให้ผใู้ ช้รถใช้ถนนยึดตรงไหน นีคือปัญหาเรื องการติดป้ ายบังคับด้านการจราจร หา
ความชัด เจนไม่มี อยากเสนอในเขตเทศบาลเมือง ให้ติด กล้องจับความเร็ ว ด้วย จะได้รู้ว่าใครทําผิดกฎหมาย กล้อ งจับ
ความเร็ วส่วนใหญ่ติด ในเขตทางหลวง บนทางด่วน ซึงเป็ นถนนโล่งๆ ทีใช้ความเร็ วสูงอยูแ่ ล้ว
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า สรุ ปเรื องเข้าสู่กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เรื องการใช้กฏหมายเรื องการ
ใช้ความเร็ ว 60 กิโลเมตรต่อชัวโมง ในเขตเทศบาลเมือง และการมีระเบียบวินัย ในการใช้กฎจราจร 2.เรื อง การดูแลรักษา
ความสะอาดของถนนทังสองฝั งไปกลับและเกาะกลางถนน ไม่ให้สกปรก 3.คือการติดตาม เรื องสารพิษต่างๆ ทีจะเข้าสู่
จังหวัด เกิดจากสาเหตุโรงงานขยะอุตสาหกรรมทีเกิดขึนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

มติทีประชุม รับทราบ
วาระที 6 เรืองระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
นายมนัส ตันงาม (รองประธาน) กล่าวว่า หอการค้าได้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกเมือเดือนมีนาคม 2561 ในทีประชุม
ได้แต่งตัง ดร.โอกาส เตพละกุล อดีตประธานสภาทีปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เป็ นทีปรึ กษาด้านระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) ดร.
โอกาส เตพละกุล ได้มีการเรี ยกประชุ มแนวทางการทํางานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออก ซึ ง
ประกาศใช้ เมือวันที 14 พ.ค. 61 ราชกิจจานุ เบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.
2561 ซึงจะมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 15 พ.ค.2561 เป็ นต้นไป โดย พ.ร.บ.ฉบับนี มีทงหมด
ั
73 มาตรา รวมบทเฉพาะการ โดยเหตุผลของ
การตรา พ.ร.บ. เพือกําหนดให้ภาคตะวันออกเป็ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)ทีมีการวางแผนการใช้ประโยชน์พืนทีชัดเจน
แน่นอนโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยังยืน มีการบูรณาการการจัดทําโครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภคให้ต่อเนื องและ
เชือมโยงกัน ทังในและนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติ ทีเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย
และการประกอบกิจการ มีการให้บริ การภาครัฐแบบเบ็ดเสร็ จครบวงจร รวมทังให้สิทธิประโยชน์ทงแก่
ั ผปู้ ระกอบกิจการและผูอ้ ยู่อาศัย
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็ นการเฉพาะสาระสําคัญของร่ าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน(EEC) อาทิ
มาตรา 6 กําหนดให้พืนที จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพืนทีอืนใดทีอยูใ่ นภาคตะวันออกทีกําหนดเพิ มเติมโดยพระ
ราชกฤษฎี กา เป็ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพือวัตถุประสงค์ อาทิ 1.พัฒนากิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที ทันสมัยเป็ นมิตรต่ อ
สิ งแวดล้อม เพิ มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ2.จัดให้มีการบริ การภาครัฐแบบเบ็ดเสร็ จครบวงจร ลดอุปสรรคและ
ต้นทุนในการประกอบกิจการ 3.พัฒนาเมืองให้ทนั สมัยระดับนานาชาติ สะดวก ปลอดภัย
มาตรา 10 กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(บอร์ ดEEC) มีนายกรัฐมนตรี เป็ น
ประธาน รองนายกฯ เป็ นรองประธาน นอกนันมีรัฐมนตรี ทีเกียวข้องเป็ นกรรมการ กับผูอ้ าํ นวยการสํานัก งบประมาณ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ งชาติ และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ มการลงทุ น
ผูท้ รงคุณวุฒิไม่เกิน 5 คน เป็ นต้น
มาตรา 11 กําหนดอํานาจหน้าทีของบอร์ดอีอีซี อาทิ กําหนดนโยบายเพือพัฒนา EEC, ให้ความเห็นชอบแผนผังการ
ใช้ประโยชน์ทีดิน, โครงสร้างพืนฐาน, กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการร่ วมลงทุนกับเอกชน หรื อให้เอกชนเป็ นผู้
ลงทุน, อนุมตั ิ อนุญาตให้สิทธิ หรื อให้สมั ปทาน, กําหนดพืนทีเขตส่งเสริ มเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมเป้ าหมายและสิ ทธิ
ประโยชน์
มาตรา 39 ในหมวด 5 เขตส่ ง เสริ มเศรษฐกิ จ พิเศษ กํา หนดเป้ าหมายอุต สาหกรรมพิเศษ ซึ งอย่างน้อยต้อ ง
ประกอบด้วย 1.ยานยนต์สมัยใหม่ 2.อิเล็กทรอนิ กส์อจั ฉริ ยะ 3.การท่องเทียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเทียวเชิงคุณภาพ 4.
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5.การแปรรู ปอาหาร 6.หุ่นยนต์ 7.การบินและโลจิสติกส์8.เชือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
9.ดิจิทลั และ 10.การแพทย์และสุขภาพครบวงจร
มาตรา 49 ให้ผปู้ ระกอบกิจการในเขตส่ งเสริ มเศรษฐกิจพิเศษซึงเป็ นนิ ติบุคคลและเป็ นคนต่างด้าวตามประมวล
กฎหมายทีดิน มีสิทธิถือกรรมสิทธิในทีดินภายในเขตส่งเสริ มเศรษฐกิจพิเศษ เพือการประกอบกิจการทีได้รับอนุญาตได้โดย

ไม่ตอ้ งได้รบอนุญาตตามประมวลกฎหมายทีดิน ให้ผปู้ ระกอบกิจการในเขตส่ งเสริ มเศรษฐกิจพิเศษซึงเป็ นนิ ติบุคคลและ
เป็ นคนต่างด้าว ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดมีสิทธิถือกรรมสิทธิในห้องชุด โดยได้รับการยกเว้นจากการจํากัดสิทธิของคน
ต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ผูป้ ระกอบกิจการซึงจะมีสิทธิ และจํานวนทีดินหรื อห้องชุดตามวรรคหนึ งและวรรค
สอง ให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื อนไขที คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดโดยความเห็น ชอบ ของ
คณะรัฐมนตรี แต่ทังนี ต้องไม่เกิ นที กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้ว ยการส่ งเสริ มการลงทุน หรื อ กฎหมายว่าด้ว ยการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มาตรา 52 การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรื อให้เช่าช่ว งทีดิ นหรื ออสังหาริ มทรั พย์ในเขตส่ งเสริ มเศรษฐกิจ พิเศษเพือ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่ งเสริ มอุตสาหกรรมเป้ าหมายพิเศษ มิให้นาํ ความในมาตรา 540
แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพือพาณิ ชยกรรมและ
อุต สาหกรรม พ.ศ.2542 มาใช้บังคับ การเช่า เช่าช่ วง ให้เช่ า หรื อให้เช่ าช่ว งตามวรรคหนึ ง ห้ามมิให้ทาํ สัญญาเช่ าเป็ น
กําหนดเวลา เกินห้าสิบปี ถ้าได้ทาํ สัญญากันไว้เป็ นกําหนดเวลานานกว่านันก็ให้ลดลงมาเป็ นห้าสิ บปี การต่อสัญญาเช่า อาจ
ทําได้แต่จะต่อสัญญาเกินสีสิบเก้าปี นับแต่วนั ครบห้าสิบปี ไม่ได้
ทีประชุมกันสรุ ปยุทธศาสตร์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มี 3 ประเด็น 1.ผังเมือง 2 การศึกษา 3.จุดเด่นของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC) ต้องขับเคลือนด้วยภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วยหอการค้าฯ สภา
อุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมท่องเทียว ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC) มีอุตสาหกรรมหลัก 10 อุตสาหกรรม
ทีรองรับ EEC มีทงอุ
ั ตสาหกรรมเดิม 5 อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมใหม่ 5 อุตสาหกรรม ดังนี
1) 5 อุตสาหกรรมเดิม ( First S-Curve )
1.1) อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
1.2) อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ
1.3) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูง
1.4) อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร
1.5) อุตสาหกรรมท่องเทียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเทียวเชิงสุขภาพ
2) 5 อุตสาหกรรมใหม่ ( New S-Curve )
2.1) หุ่นยนต์เพืออุตสาหกรรม และชีวิตประจําวัน
2.2) อุตสาหกรรมการบินและโลจีสติกส์
2.3) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
2.4) อุตสาหกรรมเชือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
2.5) อุตสาหกรรมดิจิทลั

หอการค้าต้องมาศึกษา ผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าผังเมืองรวมโครงสร้างเป็ นอย่างไร และจะปรับปรุ ง
เปลียนแปลง ผังเมืองรวม เพือรองรับระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) และเรื องจุดเด่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา เราต้องมาหาจุดเด่น
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เจอว่า คืออะไร แล้วนํามาใช้ประโยชน์ให้มากทีสุด
นายกําพล เลิศเกียรติดาํ รง ค์ (รองประธาน) กล่าวว่าทีประชุมร่ วมกับคุณโอกาส เตพละกุล พูดถึงเรื องการศึกษา ที
รองรับระเบียงเศรษฐกิจ ( EEC) หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องส่งเสริ ม เรื องภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที
สําคัญมาก เป็ นภาษกลางทีใช้ได้ทวไป
ั การเรี ยนการสอนทุกโรงเรี ยน ทุกระดับชันศึกษา ต้องเสริ มภาษาอังกฤษ ให้มาก

มติทีประชุม รับทราบ
วาระที 7 เรืองยุทธศาสตร์ จงั หวัดฉะเชิงเทรา/หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้าร่ วมโครงการขับเคลือนยุทธศาสตร์ รู้
รับ รุ ก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่ วมเดินทางไปทังหมด 4 ประเทศ เมียนม่า เวียดนาม สาธารณะรัฐประชาชน
ลาว และสาธารณะรัฐประชาชนจีนไปเจรจาด้านการค้าการลงทุน และจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching)
นายวัฒ นา รั ต นวงศ์ ประธาน กล่ า วว่ า จะร่ วมเดิ น ทางไปราชการต่ างประเทศ และมี ก ารประชุ มเจรจาด้า น
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ การค้าการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ด้านการศึกษา ด้านสังคมและการเจรจาความร่ วมมือ
ของผูป้ ระกอบการทังสองฝาย รวมถึงเรื องอืนๆทีเกียวข้อง ระหว่างวันที 1-5 มิถุนายน 2651 ณ นครเจียหยาง สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน

มติทีประชุม รับทราบ
วาระ 8เรืองนําเสนอกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC)
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ (YEC)ฝากประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
“ฟุตบอลดารามหากุศล...ออลสตาร์ แปดริ ว ปะทะ สิ งห์ออลสตาร์ ” (ชาวแปดริ วรวมนําใจเป็ นผูใ้ ห้ เพือเด็กและเยาวชน)
กรรมการและสมาชิกหอการค้าท่านใด จะสนับสนุนการจัดงาน การลงโฆษณาบนเสือบอล มี 20,000 บาท 10,000 บาท
และมีก ารลงแข่งขัน ฟุตบอล VIP ค่ าชุ ด 2,000 บาท และค่ าเสื อ STAF 400 บาท กรรมการท่านใดสนใจสั งซื อได้ที
สํานักงานหอการค้า
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม“ฟุตบอลดารามหากุศล...ออลสตาร์แปดริ ว ปะทะ สิงห์
ออลสตาร์” (ชาวแปดริ วรวมนําใจเป็ นผูใ้ ห้ เพือเด็กและเยาวชน) เป็ นกิจกรรมทีผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ (YEC)นําเสนอในที
ประชุ มเดื อ นที แล้ว ถื อว่าเป็ นกิ จ กรรมที ดี เพราะรายได้หลังหัก ค่ าใช้จ่ า ย นําไปมอบสมทบทุ น กี ฬากับเทศบาลเมือ ง
ฉะเชิงเทรา มอบสมทบทุนกีฬากับองค์การบริ หารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และมอบเงินสมทบทุนจัดซืออุปกรณ์การแพทย์
โรงพยาบาลพุทธโสธร อยากให้พวกเราช่วยกันประชาสัมพันธ์ บอกต่อๆ กันให้คนมาดูการแข่งขันฟุตบอลเยอะๆ ตังเป้ าไว้
1,000 คน ทางสิงห์ ให้การสนับสนุนการจัดงานมา 20,000 บาท ทีเหลือหอการค้าต้องหาเงินจัดงานเอง

มติทีประชุม รับทราบ

วาระ 9เรืองอืนๆ
นายสมนึ ก ทักษิณา (ประธานกิตติมศักดิ ) กล่าวว่าข่าวประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณะกรรมการเลือกตังประจํา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศเรื องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพือแต่งตังเป็ นผูต้ รวจการเลือกตังรับสมัครตังแต่วนั ที
13-22 มิถุน ายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. สถานทีรั บสมัครสํานัก งานคณะกรรมการเลือกตังประจําจังหวัด
ฉะเชิงเทราเอกสาร ระเบียบการสมัคร ฝากไว้ให้ทีสํานักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกําพล เกียรติดาํ รง (รองประธาน) กล่าวว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ ผมเปิ ด สวนอาหารบูม&ฉะเชิงเทรา
เข้าไปทางขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา มีห้องอบรม ห้องสัมมนา บรรจุได้ประมาณ 60-80 คน มีห้องพัก มีสวนเมร่ อน มีร้าน
กาแฟ กําลังทําการตอนนียังไม่เสร็ จดี อยากเชิญชวนให้กรรมการและสมาชิกหอการค้าไปใช้บริ การได้

มติทีประชุม รับทราบ
ปิ ดประชุ ม เวลา 19.40 น.

( นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม )
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม
นายพรชัย ธรรมจรู ญ ผูจ้ ดั การหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / บันทึกรายงานการประชุม
นางนําฝน ชะเอมทอง เจ้าหน้าทีหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / พิมพ์รายงานการประชุม

