รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 5/2561
วันพฤหัสบดีที 21 มิถุนายน 2561
ณ ห้ องประชุมร้ านอาหารเก้ ามณี ต. หน้ าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา
ผู้เข้ าประชุ ม
1.นายวัฒนา รัตนวงศ์
2.นายสมนึก ทักษิณา
3.ดร.บุญทอง เตียรประเสริ ฐ
4.นายสุทิน
พรวงศ์ทอง
5.นายชาลี
เจริ ญสุข
6.นายอุทยั
ศรี สาลีกุลรัตน์
7.นางบุญมี
ศรี สุข
8.นายวสันต์ ศิรินภารัตน์
9.นายไชยา
สิทธิเจริ ญพร
10.นายอาทร ช่วยณรงค์
11.นางขันคํา ศรี วรรณ
12.นางอาภรณ์ วัชระ
13.นายจิตรกร เผด็จศึก
14.นายกําพล เลิศเกียรติดาํ รงค์
15.นายอาทร ผดุงเจริ ญ
16.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม
17.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร
18.นายวสันต์ วโรกร
20.นายพงษ์ศกั ดิ เสริ มศักดิศศิธร

ประธาน
ประธานกิตติมศักดิ
ประธานทีปรึ กษา
ทีปรึ กษา
กรรมการกิตติมศักดิ
กรรมการกิตติมศักดิ
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เลขาธิการ
ปฏิคม
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ร่วมประชุ ม
1.นายวิชาญ สัจจาพิทกั ษ์กุล
2.นายปราการ ปิ นเจริ ญ
3.นางสาวนันทวันทน์ซนั ฮีม
4.นางสาวธวิยา สุดใจ

สมาชิกหอการค้าฯ
กรรมการ YEC
กรรมการ YEC
กรรมการ YEC

วาระที 1 เรืองแจ้งเพือทราบ
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม นายเฉลิงจูจาํ รัส กรรมการ ร่ วมงานสัมมนา Demand-Supply :
ปศุสัตว์ไทย 4.0 ครั งที 1 เพือเสริ มสร้างความรู้ทิศทางการเปลียนแปลงของธุรกิ จปศุสัตว์ไทย รวมทังปั จจัยอืนๆทีเกียวข้อง เช่ น

วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ การเลียงในฟาร์ ม เพือให้เกษตรกรปศุสัตว์ไทยสามารถเดินหน้าอย่างมันคง และยังยืนณ ห้องกมล
ทิพย์บอลรู ม โรงแรมเดอะ สุโกศล ถ.ศรี อยุธยา กรุ งเทพฯ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และกับผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC ร่ วมกับโรงพยาบาลพุธโสธร และสํานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดฉะเชิงเทราจัดทําโครงการบริ จาคโลหิ ต เนื องในโอกาส ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ในวันพุธที 18 กรกฎาคม 2561 เวลา
09.00 น. ณ หอประชุมทีการอําเภอเมือง อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
22 มิถุนายน 2651 เวลา 08.30-16.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมโครงการฝึ กอบรบเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนา
เพิ มศักยภาพการจัดทําดัชนี ความเชื อมันเศรษฐกิ จ จังหวัดภาวะเศรษฐกิ จการคลังและประมาณการเศรษฐกิ จการคลังจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องบางปะกง The T Vintage Hotel อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมมือประชุมเพือระดมความคิดเห็นในการวาง
และจัดทําผังโครงการวางผังการระบายนําจังหวัดในลุ่มนําบางปะกง ครั งที 1 ณ ห้องเทพราชบอลรู มAโรงแรมซัน ธาราเวล
เนสรี สอร์ท ต.หน้าเมือง อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
18-20 มิถุนายน 2561 นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมเสนาการพัฒนาส่ งเสริ มอุตสาหกรรมกีฬา (Sports
Industry) ตามแผนพัฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ฉบับ ที 6 (พ.ศ.2560-2564) ณ ห้ อ งเทพลี ล า โรงแรมเอสซี ปาร์ ค
กรุ งเทพมหานคร ฯ
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานร่ วมประชุมวางแผนการดําเนิ นงาน เพือเตรี ยมความ
พร้ อมการรั บเสด็จ สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุ ม 2 ชัน 3 อาคารอุบัติ เหตุ ฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลพุทธโสธรต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-16.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมกิจกรรมรณรงค์เนื องในวันต่อต้านยา
เสพติดโลก (26 มิถุนายน 2561) ประจําปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทราโดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนของรางวัล การแสดง จํานวน 1,500 บาท
26 มิถุน ายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิต รกร เผด็จ ศึก รองประธาน ร่ วมประชุ มคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลือนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลข้อมูลอาเซียน
(ชัน 1)ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-16.30 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการผลการ
ดําเนิ นงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมอ่างฤาไน พืนทีบริ เวณโถงกลาง ชัน 1 และห้อง
ประชุมพุทธโสธร ชัน 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา ร่ วมกับประชาคมเมืองเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา. ณ ห้องประชุมสภา ชัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สํานักงาน
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมประชุมการแก้ไขปั ญหาเร่ งด่วนของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลข้อมูลอาเซียน(ชัน 1)ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมหัวหน้า
ส่ วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที 6/2561 ประจําเดือนมิถุน ายน 2561 ณ ห้องประชุ มพงษ์ศิริพฒ
ั น์ ชัน 4 ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะกรรมการความมันคงและ
ความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นางอาภรณ์ วัชชระ รองประธานร่ วมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุ ข ทีปรึ กษา ร่ วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อาํ นวยการ
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒ
ั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมคณะกรรมการคัดเลือกผูต้ รวจการเลือกตัง ณ ห้อง
ประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิต ติมศักดิ ร่ วมประชุมติ ดตามผลการดําเนิ นการ
คณะทํางานเครื อข่าย ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาทีเกียวข้องตามโครงการ OT BE NUMBER ONE
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชัน 2 สํานักงานสาธรณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมการรณรงค์การป้ องกันโรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง ผูว้ ่า ฯ ห่วงใย สมอง-หัวใจ ชาวแปดริ ว ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่ วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครั งที 2/2561 ณ ห้องประชุ มศูนย์ขอ้ มูลข้อมูลอาเซียน(ชัน 1)ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุม
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลา
กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมหารื อโครงการศึกษา จัดทําแผนแม่บทการ
พัฒนาท่าเรื อบก (Dry Port) เพือนําไปสู่การเป็ นศูนย์กลางโลจิสติก ส์ของภูมิภ าค ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ร่ วมการสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังและรับฟังความคิดเห็น
ผูเ้ กียวข้องทังภาครัฐและเอกชน โครงการพัฒนาสถานี ขนส่ งสิ นค้าคอนเนอร์ รองรับ EEC ณ โรงแรมโนโวเทล สุ วรรณภูมิ
แอร์พอร์ต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิต ติมศัก ดิ ร่ วมประชุ มคณะกรรมการให้ค วาม
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลข้อมูลอาเซียน(ชัน 1)ศาลา
กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา รั ตนวงศ์ ประธาน ร่ ว มประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการเลือก
ผูต้ รวจการเลือกตัง ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมหารื อการบริ หารจัดการ สิ นค้าเกษตรครบ
วงจร และแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตร ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์การเรี ยนรู้เกษตรปลอดภัยสูงเบอร์ 8 หมู่ที 2 ต.บางพระ
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายมนัส ตันงาม นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่ วมให้คาํ ปรึ กษาหารื อเกียวกับ
การปรั บปรุ งภูมิทศั น์เส้นทางจักรยาน เพือรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก ณ ห้อง
ประชุม หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายณัฎฐ์ กิตติกลู กรรมการ ร่ วมประชาคมแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลบาง
เกลือ(เพิ มเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 ) ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่วนตําบลบางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุภร ตันเฮง กรรมการ ร่ วมประชุมเพือพิจารณาร่ งแผนพัฒนาท้องถิ นสีปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ มเติม/ เปลียนแปลง ฉบับที 3 ณ ห้องประชุม ชัน 2 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริ หารส่วนตําบลเกาะขนุน อ.
พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน (ชัน 1) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการสรรหาอนุ กรรมการ
ฝ่ ายนายจ้างและฝ่ ายลูกจ้าง ในคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขันตําจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน
(ชัน 1)ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมอืน ๆ
24 มิถุนายน เวลา 14.00 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมงานวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลัก
เมืองฉะเชิงเทรา ประจําปี 2561ณ ศาลาเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา
28 มิถุนายน 256 เวลา 16.00-18.00 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิ ตติมศักดิ ร่ วมประชุ มคณะกรรมการและที
ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
29 มิถุนายน 256 เวลา 08.00-14.00 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ นางสาวภาวริ น
น้อยใจบุญ กรรมการ ร่ วมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ การเชือมโยงเครื อข่ายหน่ วยให้บริ การส่ งเสริ ม SME กิจกรรมพัฒนาเครื อข่ายหน่ วย
ให้บริ การ SME ภายใต้โครงการศูนย์บริ การ SME ครบวงจร(SME One- Stop Service Center I OSS) ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยัล
พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
29 มิถุนายน 256 เวลา 18.00 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมเป็ น
เกียรติในกิจกรรมการแสดง คอนเสิ ร์ตคลายเครี ยด เพือการกุศล การแสดงคอนเสิ ร์ตเต็มวงศิลปิ นนักร้องสาว จ๊ะ อาร์ สยาม พร้อม
แดนซ์เซอร์เต็มรู ปแบบ ปะทะ ทีมงานตลกสร้างสรรค์ความฮา คณะเดอะคอมเมเดียนไทยแลนด์ จากรายการยุทธการสะท้านตับ และ
การแสดงอืนๆ ณ หอประชุม ชัน 5 อาคารราชนคริ นทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
13 กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 19.00 น หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมเป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดาคุณทรงชัย รัตน
สุบรรณ ผูส้ นับสนุนการก่อสร้างอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลาใหญ่ วัดแหลมใต้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมอัดเทปรายการถวายพระพร วันเฉลิมพระชนพรรษา (28 กรกฎาคม 2561) สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณบดิ นทรเทพยวรางกูรฯ และสมเด็จพระชนพรรษา (12 สิ งหาคม 2561 ) สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ กิ ติ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 ในวันพุธที 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น ณ ห้องชลธี โรงแรมซันธารา เวลเนสแอนด์ รี สอร์ ทอ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
มติทีประชุม รับทราบ

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561
มติทีประชุม รับรอง
วาระที 3 เรืองสื บเนืองจากการประชุมครังทีแล้ ว
3.1สรุปการจัดกิจกรรมเดิน – วิง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศิลห้ า ลดละ อบายมุข ประจําปี 2561
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมกับ ชมรมวิ งเมืองแปดริ ว เชิญร่ วมกิจกรรม เดินวิ งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ประจําปี พ.ศ.2561 เมือวันอังคารที 29 พฤษภาคม 2561 ซึงตรงกับวันวิสาขบูชา เวลา
05.00 น. ณ บริ เวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวตั ถุประสงค์การจัดงานเพือ
1.เพือรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีกิจกรรมทางกาย ออกกําลังกายเพือสุขภาพ ด้วยการเดิน วิ งสมาธิ
บําเพ็ญทาน ถือศีล ฟังธรรม เป็ นปฏิบตั ิบูชา ถวายแด่พระพุทธเจ้า เนืองในวันวิสาขบูชา
2.เพือรณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายเพือสุขภาพ
3.เพือนําเงินส่วนหนึงมอบโรงพยาบาลพุทธโสธร สมทบทุนจัดซืออุปกรณ์การแพทย์
สรุ ปการจัดงาน มีคนร่ วมกิจกรรม ประมาณ 1,200 คน มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ให้กบั โรงพยาบาลพุทธโสธร
20,000 บาท สมทบทุนจัดซืออุปกรณ์การแพทย์
มติทีประชุม รับทราบ

3.2 การสนับสนุนส่ วนราชการในการพัฒนาพืนทีหน้ าวัดหลวงพ่อโสธรเพือสาธารณะประโยชน์
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าการพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธร ขณะนีได้ดาํ เนินการ เรี ยก
คนในชุมชนทีอยูใ่ นพืนทีมาพูดคุยตกลง จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารื อถอน บางส่วนได้จ่ายเงินไปแล้ว และย้ายออกจากพืนทีไปแล้ว
หลายหลังคาเรื อน ชาวชุมชนในพืนที ก็ให้ความร่ วมมือดีมาก ในการพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธร ต่อไปเราน่ าจะหา
พืนทีให้ชาวชุมชนพวกนี ทํามาหากิน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้พวกเค้า เรื องการปรับพืนทีหน้าวัด ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีดาํ ริ
ให้แล้วเสร็ จภายใน 2-3 เดื อนนี ก่อนที ท่ านจะเกษี ยณอายุราชการ เลยอยากจะปรึ ก ษาท่านประธานและคณะกรรมการ
หอการค้าฯ ว่าอยากจะจัดตังกองผ้าป่ าเพือการพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธร ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ได้ประเมินราคา
การถมที ประมาณ 8 ไร่ ใช้ลูกรังประมาณ 500-600 เทียว ๆ ละ 3,000 บาท ในการปรั บพืนที น่ าจะใช้งบประมาณประมาณ
2,000,000 บาท เสร็ จจากการปรั บพืนที และถ้ามี การปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ทําเป็ นสวนสาธารณะให้ดู สวยงาม น่ าจะใช้
งบประมาณ ประมาณ 2,000,000 บาท รวมเป็ น 4,000,000 บาท อยากให้ทางหอการค้าซึงเป็ นภาคเอกชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่ วมมือร่ วมใจ ช่วยกันในการพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธรต่อไปโดยเบืองต้น จะขอรับการบริ จาค จากผูม้ ีจิตศรัทธา ในการ
ถมทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธร เฉลียเทียวละ 3,000 บาท แจ้งความประสงค์ได้ครับ
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่านายสุวิทย์ คําดี ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา คนนีถือว่าเก่งมุ่งมัน

ทํางานอย่างจริ งจัง ทีทําให้เกิดการพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธรอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยการผลักดันของนายจิตกร เผด็จ
ศึ ก รองประธานหอการค้ า ฯ ที ให้ ก ารรสนั บ สนุ นส่ วนราชการในการพัฒ นาพื นที หน้ า วัด หลวงพ่ อ โสธรเพื อ
สาธารณประโยชน์ และความเจริ ญของจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายพงษ์ศกั ดิ เสริ มศักดิ ศศิธร (กรรมการ) กล่าวว่า อยากเสนอให้ทางวัดโสธร จัดทําพระขึ นมา เป็ นรุ่ นอะไรก็ได้ เป็ นเนื อ
ทองคํา นาคและเงิน มาจําหน่าย เพือหารายได้ มาพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธร คนทีทําบุญ จะได้มีพระไว้เก็บไว้เป็ นทีระลึก
นายอาทร ผดุงเจริ ญ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอ ให้ทางคุณจิตรกร เผด็จศึก ปรึ กษากับทางผูว้ ่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ว่ามีนโยบาย ในการจัดทําพืนที หน้าวัดหลวงพ่อโสธร อย่างไร ถ้าปรับพืนทีเรี ยบร้อยแล้ว และต้องใช้งบประมาณ
เท่าไหร่ ในการดําเนินการแล้วเสร็ จ และจะได้งบประมาณช่วยสนับสนุนจากทีใดบ้าง เพราะถ้ากําลังของหอการค้าอย่างเดียวคง
ไม่เพียงพอ เพราะน่าจะใช้งบประมาณจํานวนมากอยู่
มติทีประชุม รับทราบ

3.3 สรุปการจัดกิจกรรม “ฟุตบอลดารามหากุศล...ออลสตาร์ แปดริว ปะทะ สิ งห์ ออลสตาร์ ”
(ชาวแปดริวรวมนําใจเป็ นผู้ให้ เพือเด็กและเยาวชน)
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม แข่งขันฟุตบอลดารามหากุศล
“ออลสตาร์แปดริ ว ปะทะสิงห์ออลสตาร์ (ชาวแปดริ วร่ วมใจ เป็ นผูใ้ ห้ เพือเด็กและเยาวชน)” เมือวันเสาร์ 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
สรุ ป การจัดกิจกรรม “ฟุตบอลดารามหากุศล...ออลสตาร์แปดริ ว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์คนเข้าชมงานประมาณ 1,000
คน แต่วนั ทีจัดงาน ฝนตก เด็ก ๆ เข้าร่ วมกิจกรรมคลินิกฟุตบอล 120 คน เด็กๆ สนุกสนานกันมาก ดาราและทีมงานสิ งห์ออล
สตาร์ ประมาณ 40 คน มีดารามาร่ วมแข่งขันฟุตบอล เช่น มอส ปฏิภาณ เต๋ าสมชาย จอห์น บราโว ขาวผ่อง สมจิตร จงจอหอ
แนทกวีวธั น์ต๊ะบีมิกส์ ก้องห้วยไร่ เป็ นต่อ ตะวัน เก่งชัชวาล ท๊อปเทวินร์พฤกษพีรนันท์ ฯลฯ
รายรับได้จากผูส้ นับสนุนการจัดงาน จากการประมูลของดารา จากการจําหน่ายชุดฟุตบอล VIP ชุดฟุตบอลเด็กจูงมือ
ดารา จากกล่องรับบริ จาค และจากการจําหน่ายบูธขายของในงาน รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ทางหอการค้าฯ สมทบทุนให้กบั
กิจ กรรมกีฬาของเทศบาลเมืองฉะเชิ งเทรา 10,000 บาท สมทบทุ นให้ก ับกิ จ กรรมกี ฬาขององค์ก ารบริ หารส่ ว นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 10,000 บาท สมทบทุนซื ออุปกรณ์การแพทย์ให้กบั โรงพยาบาลพุทธโสธร10,000 บาท และสมทบทุนพัฒนา
ปรับปรุ งอาคารพลานามัยให้กบั โรงเรี ยนพุทธิรังสีพิบูลย์ 10,000 บาท รวมเป็ นเงิน 40,000 บาท
มติทีประชุม รับทราบ

3.4 การจัดกิจกรรม กอล์ ฟเชือมความสั มพันธ์
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์
ครังที 2 เรื องวันเวลาและสถานทีจะดูความเหมาะสมอีกครังหนึ งทีปรึ กษากันไว้น่าจะประมาณเดือน ตุลาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟ
บางปะกงริ เวอร์ไซร์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

มติทีประชุม รับทราบ
3.5 การจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที 10
นางบุญมี ศรี สุข (รองประธาน) กล่าวว่าการจัดงานหอการค้าเกษตรแฟร์ ของหอการค้าทีผ่านมาถือว่าไม่ประสบ
ความสําเร็ จเท่าที ควร เพราะไม่ค่ อยมีสินค้าเกษตรมาจําหน่ ายในงาน จังหวัดฉะเชิ งเทรายังไม่มีสินค้าเกษตรปลอดสารมากมาย
เท่าไหร่ ไม่เหมือนภาคอีสาน จัดงานทีสินค้าเกษตรมากมายหลายชนิ ด ยกตัวอย่างเช่น งานเกษตรปลอดภัยทีจัดขึน ทีราชภัฎราช
นคริ นทร์ เมือวันที 13-15 มิถุนายน 2561 ได้งบมาบริ หารจัดการในงาน 1,300,000 บาท ขายฟรี ไม่เก็บเงินค่าบูธมีบูธจําหน่ ายสิ นค้า
ประมาณ 60 บูธ ทีตังเป้ าไว้ เป็ นสินค้าเกษตรปลอดภัย 30 บูธ สิ นค้า OTOP ของดีเมืองแปดริ ว 30 บูธ แต่ถึงเวลาจริ งๆ สิ นค้าเกษตร
มาประมาณ 15 บูธ มี ข้าวสาร 1 บูธ มีปลา 1 บูธ ไข่ไก่ มีผกั 2-3 บูธนอกนันเป็ นสิ นค้า OTOP ของดีเมืองแปดริ ว45 บูธและจะมีงาน
มหกรรมสิ นค้าประมงปลอดภัยและของดีเมืองแปดริ ว กลุ่มเบญจบูรพาสุ วรรณภูมิ เมือวันที2-8 กรกฎาคม 2561ได้งบมาบริ หาร
จัดการในงาน 3,000,000 บาท ขายฟรี ไม่เก็บเงินค่าบูธมีบูธจําหน่ ายสิ นค้าประมาณ 100 บูธตอนนี หน่ วยงานราชการ หรื อจังหวัดจะ
จัดงาน ต้องจ้างออกาไนซ์ จัดงาน ต้องสัญญา ต้องมี QOI เพราะจะได้งบประมาณมาบริ หารจัดการ ถึงบอกว่างานหอการค้าเกษตร
แฟร์ หรื อหอการค้าแฟร์ ต่อไปจะจัดยากขึนกว่าเดิม เพราะแต่ละหน่ วยงาน จะมีงบลงมาสนับสนุ น ให้จาํ หน่ ายฟรี ไม่เสี ยค่าบูธแล้ว
ใครจะมาออกบูธเสียเงิน หรื อไม่ก็เหลือจัดงานหอการค้าแฟร์ แค่ปีละ 1 ครังพอ เราจะได้มีกิจกรรมและงานประจําปี ของหอการค้า
ไว้
นายอาทร ผดุ งเจริ ญ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอให้หอการค้ารั บเป็ นออกาไนซ์ จัด งาน เพราะเราเป็ น
ภาคเอกชนทีมีความรู้ความสามารถเรื องนีอยูแ่ ล้ว
นางบุญมี ศรี สุข (รองประธาน) กล่าวว่าการทีทางหน่ วยงานต่างๆ จ้างออกาไนซ์ ออกาไนซ์แต่ละบริ ษทั ต้องมีการ
ประมูลแข่ งกัน ว่าบริ ษ ัทไหนจะให้ร าคาตําสุ ด และคุ ณ ภาพดี ทางหอการค้าเราก็ผ่านการจัด งานมาแล้ว หลายครั ง ก็ มี
ประสบการณ์การจัดงานอยูแ่ ล้ว เห็นด้วยกับคุณอาทร ผดุงเจริ ญ ให้จดั ตังบริ ษทั ออกาไนซ์ รับจัดงานต่างๆ เพือหอการค้าจะ
ได้มีรายได้ ไว้ใช้จ่ายในการบริ หารงานของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า เห็นด้วย ทีจะให้หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดจัดตังบริ ษทั ออกาไนซ์
รับจัดงานต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทราถ้าคิดจะทําต้องทําเลย ถึงจะประสบความสําเร็ จ ตามวัตถุประสงค์ แต่ถา้ คิดจะทํา แล้วนึก
ถึงปัญหาก่อน ก็คงทําไม่ได้อย่างทีคิดไว้ ปั ญหาทุกอย่างมีทางออก และสามารถแก้ไขได้เสมอ ถ้าทําได้ก็จะเป็ นประโยชน์กบั ทาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ตอ้ งไปจ้างออกาไนซ์ทีอืนมา ให้เงินทองรั วไหล ไปทีอืน ได้สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กบั เด็กราชภัฎ
ทีจบมา สร้ างรายได้ เข้าจังหวัด และเป็ นประโยชน์ก ับหอการค้าอีกด้วยที มีรายได้ อยากเสนอให้ผปู้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ลองศึกษาเรื องนีดูว่าสามารถทําได้มยและถ้
ั
าทําได้ให้ดาํ เนินการเลย
นายปราการ วัชระ (กรรมการ YEC) กล่าวว่า ทางส่วนตัวผมมี บริ ษทั ออกาไนซ์ อยูแ่ ล้ว ชือเสื อ ออกาไนซ์เซอร์ เรา
รับทําอีเว้นงานต่างๆ เช่นงานแข่งฟุตบอลมหากุศลดาราของหอการค้าทีเพิ งจัดไป ทางทีมเสือ ออกาไนซ์เซอร์ ก็ได้เข้ามาช่วย
จัดทําโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย และทํางานอีเว้นให้กบั ดับเบิ ลเอ 304 พลาซ่า เป็ นการจัดตลาด และรับงานตามหน่ วยงานต่างๆ
ส่วนเรื องการจัดงาน ถ้ามีออกาไนซ์เซอร์เข้ามาช่วย เราอยากได้รูปแบบงานอย่างไหน สั งออกาไนซ์ ให้ทาํ รู ปแบบงานทีเรา
ต้องการได้เลย ถ้ามี โอกาส ทางYEC และเสือ ออกาไนซ์เซอร์ จะมาทําพีเซ็นเตชันให้กบั ทางคณะกรรมการหอการค้าได้รับ
ชม ถึงผลงานทีผ่านมา
ดร.บุญทอง เตียรประเสริ ฐ (ประธานกรรมการทีปรึ กษา) กล่าวว่า เรื องการจัดตังบริ ษทั ออกาไนซ์เซอร์ ส่วนตัวคิดว่า
หอการค้ายังไม่พร้อม เพราะเราไม่มีบุคลากร มาทํางานตรงนี การจัดตังบริ ษทั จัดทําได้ตอ้ ง จะมีผถู้ ือหุ้น แต่การทํางานและ
การบริ หารงาน ใครจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ต้องมีทีมงาน การทํางานต้องมีตวั ชีวัด

นางบุญมี ศรี สุข (รองประธาน) กล่าวว่าเรื องการจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 ได้ไปประสานกับทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนคริ นทร์แล้งเรื องขอใช้สถานที การจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 ระหว่างวันที 31 ตุลาคม -4 พฤศจิกายน 2561
ก่องงานหลวงพ่อพุทธโสธร ส่ ว นเรื องรายละเอียดของการงานคงเหมือนเดิ ม เรื องพืนที การจัด งานคงใช้ได้เฉพาะ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ น ทร์ เพราะทางฟุต บาตรอบมหาวิทยาลัย ทางเทศบาลไม่ให้ใช้พืนที แล้ว เหตุ ผลกี ด ขวาง
การจราจร และอาจเกิ ดอุบัติเหตุ ได้ ทีผ่านมางานมะม่วงประจําจังหวัด ฉะเชิ งเทราก็ไม่ให้ใช้พืนที บริ เวณฟุต บาตรรอบ
มหาวิทยาลัยงานมะม่วงปี นีผูป้ ระกอบการบอกว่าขายไม่ดี เพราะคนผ่านไปผ่านมาบางคนไม่เห็นว่ามีงาน เพราะไม่ มีตน้ ไม้
และเฟอร์นิเจอร์มาวางขายข้างนอก เพือให้คนมองเห็นว่าข้างในราชภัฎมีงาน จากการจัดงานขนมหวานหรื อหอการค้าแฟร์ ที
ผ่านมาพืนทีจัดงานในด้านใน ราชภัฎได้ 150 บูธ ด้านนอกฟุตบาต ได้ 40 บูธ รวมได้ 190 บูธ
ถ้าไม่ได้พืนทีข้านอก เราจะเหลือพืนทีจัดงาน แค่ 150 บูธการจัดงานขนมหวานปี นี ถือว่าประสบความสําเร็ จ ยอดขายดีมาก
กระแสออเจ้ามาแรง ได้ทาํ จุดถ่ายรู ปไว้ให้ และให้เช็คอิน ถ้าใครเช็คอินทีงาน จะได้รับของทีระลึก เชิญชวนให้คนขายสิ นค้า
และคนมาเทียวชมงานใส่ชุดไทย เป็ นการสร้างสีสนั ต์ในงาน งานหอการค้าแฟร์ครังที 10 เราก็ตอ้ งมาคิดรู ปแบบงานใหม่ ว่า
เราจะชักชวนคนมาเทียวงานอย่างไร ร้านค้าจะได้ขายดีขายได้ งานนีจะมอบหมายให้ ผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ ( YEC) เป็ นคน
ออกแบบรู ปแบบงาน หอการค้าแฟร์ครังที 10

มติทีประชุม รับหลักการ
วาระที 4 เรืองเพือพิจารณา
ไม่ เรืองพิจารณา
วาระที 5 เรืองข้ อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่างๆ เข้ าสู่ การประชุม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุ วรรณภูมิ
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า กําหนดจัดประชุมหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุ วรรณภูมิ ครังที 3/2561
ประมาณเดือนสิงหาคม 2561 โดยหอการค้าจังหวัดสระแก้วเป็ นเจ้าภาพ ซึงจะมีการจัดไปประชุมสัญจร ทีกัมปงโสม ประเทศ
กัมพูชา เพือศึกษาด้านการค้าการลงทุน ซึงเมือได้โปรแกรมแล้วจะนํามาแจ้งให้ทราบต่อไป
ส่วนการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหัดฉะเชิงเทรา ในเดือนมิถุนายน 2561 ยังไม่กาํ หนดวัน เวลา และสถานทีแจ้ง
มาให้ทราบซึงจากการประชุมครังทีแล้วมีเรื องทีได้มีการเสนอไว้ ดังนี
1. การบังคับใช้กฎหมายเกียวกับระเบียบวินยั การจราจร โดยมีการเสนอแนวทาง
 การบังคับใช้กฎหมายในเขตเมือง โดยให้จาํ กัดความเร็ ว 60 กิโลเมตร/ชัวโมง
 การติดตังกล้องวงจรปิ ดในเขตเทศบาลเพือใช้ตรวจเช็คการใช้รถใช้ถนน
 การจัดทําป้ ายจราจรต่างๆ ในเขตเทศบาลให้มีความชัดเจน
2. การติดตามเรื องสารพิษสู่จงั หวัดฉะเชิงเทรา ในเรื องของกากอุตสาหกรรมซึงเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม (เสนอเป็ น
วาระต่อเนือง)
3. การดูแลรักษาความสะอาด จัดระเบียบพืนทีเกาะกลางถนนและสองข้างทางในถนนสายรองและสายหลัก
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าอยากจะเสนอเรื องโครงการรถบรรทุกสีขาว ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตังแต่เริ มทําโครงการนีมา บรรทุกนําหนักถูกต้องตามกฎหมาย ประมาณ 80 % แล้ว เหลืออีกไม่กีเปอร์เซ็นต์ อยากให้ทาง
หน่วยงานทีเกียวข้อง ให้บงั คับใช้กฎหมาย เรื องรถบรรทุกนําหนักเกิน อย่างจริ งจัง และอยากให้มีมาตรการให้สมําเสมอ
เพราะคนทีตังใจจะทําถูกต้อง มีมากกว่าไม่อยากให้มาเสียหายเพราะคนส่วนน้อยทียังทําไม่ถกู ต้อง

นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร (ปฎิคม) กล่าวว่าเรื องโครงการรถบรรทุกสีขาว มีพดู ถึงในหลายๆการประชุม เช่น
ประชุมความมันคงและความสงบเรี ยบร้อย และประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) การประชุม อจร.
ตรงมาก เพราะเป็ นเรื องความปลอดภัยบนท้องถนน และมีวาระโครงการรถบรรทุกสีขาวอยูด่ ว้ ย ปัญหาเรื องโครงการ
รถบรรทุกสีขาว บรรทุกนําหนักเกิน ก็ยงั มีปัญหาอยู่ ผูป้ ระกอบการทีทําถูกต้องตามกฎหมาย เดือดร้อนร้องเรี ยนมา ถูกเอา
เปรี ยบจากคนทีทําผิดกฎหมาย ก็ยงั มีปัญหากันอยูท่ ุกวันนี อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้องช่วยใช้กฎหมายอย่าง
จริ งจัง เพราะทีทราบ ผูป้ ระกอบการทีทําผิดกฎหมาย ก็ยงั เป็ นกลุ่มเดิมอยู่ และอยากให้ทางหอการค้าช่วยผลักดันเรื องนีอย่าง
ต่อเนือง
นายอาทร ผดุงเจริ ญ (รองประธาน) กล่าวว่า มีสมาชิกใหม่เดือดร้อนในการประกอบธุรกิจ จึงมาขอความช่วยเหลือ
ความเป็ นธรรมในการประกอบกิจการ อยากให้ทางหอการค้าฯ ช่วยประสานหน่วยงานทีเกียวข้อง และนําปั ญหาเรื องนี เข้าสู่
กรอ จังหวัด ในการประชุมครังต่อไป
นางสาวนันทวันทน์ซนั ฮีม (สมาชิก) กล่าวว่า ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็น แอล ดี เอ็นจิ เนี ยริ ง ผลิตภัณฑ์ โลหะสําเร็ จรู ป
ด้วยวิธีเคลือบหรื อลงรัก ตังอยู่ทีเลขที 5/32/1 หมู่ที 6 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิ จการมาตังแต่ พ.ศ. 2530
ก่อนทีพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 จะมีผลบังคับใช้ เป็ นธุรกิจขนาดเล็ก ในนามของบิดา ไม่ได้จดทะเบียน จัดตังนิ ติ
บุคคลในการประกอบธุรกิจ อันเป็ นธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ตอ้ งขออนุ ญาต จัด ตังโรงงานตามกฎหมายในขณะนันแต่อย่างใด
ต่อมาได้หาแหล่งเงินกูซ้ ือทีดินสําเร็ จในปี พ.ศ.2550 เป็ นทีตังบริ ษทั ในปัจจุบนั ต่อมาดิฉนั ได้เข้ามาบริ หารงานแทนบิดา ได้มี
หนังสือแจ้งจากทางอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน ทังทีผ่านมา ประกอบธุรกิจมาโดยไม่ได้
กระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายแต่อย่างใด ถ้าต้องหยุดประกอบกิจการโดรงงาน จะได้รับความเสี ยหายทังต่อพนักงาน
ในปัจจุบนั และลูกค้า ทางห้างฯ จึงอยากขอให้ทางหอการค้าฯ ช่วยทําหนังสือ เพือช่วยเหลือในการขออุทธรณ์ คําสั งดังกล่าว
โดยทางห้างยินดีทีจะเข้าขออนุญาตในการประกอบกิจการให้ถกู ต้องสอดคล้องกับกฏหมายในปัจจุบนั โดยเร่ งด่วนสนต่อไป

มติทีประชุม รับทราบ
วาระที 6 เรืองระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าเรื องที ครม.มีมติเห็นชอบในการจัดตัง มหาวิทยาลัยอมตะ ในนิคมอมตะ
นคร จังหวัดชลบุรี ซึงเป็ นความร่ ว มมือกับมหาวิทยาลัยแห่ งชาติ ไต้หวัน ที จะเปิ ดสอนหลัก สูต รการเรี ยนการสอนด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ชนสู
ั ง ในระดับปริ ญญาโท เพือรองรับ EEC การพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะ ( Smart City)ให้เป็ นเมืองอุตสาหกรรม
ยานยนต์และการพัฒนาหุ่นยนต์ในอนาคต ขณะนีทางหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แต่งตังคณะทํางานเตรี ยมความพร้อม
เพือรองรับEEC โดยมีคุณโอกาส เตพละกุล เป็ นทีปรึ กษา ได้มีการเรี ยกประชุมคณะทํางาน ไป 2 รอบแล้ว สรุ ปคราวๆ ในสิ ง
ทีกําลังดําเนินการ คือเอาเรื องผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรามาดู เพือจะปรับเปลียน และแก้ไข ให้สอดคล้องกับความเป็ นอยู่
ในอนาคต เพือรองรับEEC ปัจจุบนั ทีเราอยูเ่ ป็ นเมือง เก่า แต่ต่อไป จังหวัดฉะเชิงเทรา จะเป็ นเมืองใหม่ เป็ น Smart City ความ
ทันสมัยต่างๆ จะเข้ามา ต้องมีการพัฒนาเมืองเก่า เมืองใหม่ควบคู่กนั ไป ทีกําลังศึกษากันอยู่ เรื อง ผังเมือง การคมนาคม รถไฟ
ความเร็ วสูง เรื องการศึกษา และเรื องความเป็ นอยูใ่ นอนาคต

มติทีประชุมรับทราบ
วาระที 7 เรืองยุทธศาสตร์ จงั หวัดฉะเชิงเทรา/หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้าร่ วมโครงการขับเคลือน

ยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุ ก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่ วมเดินทางไปทังหมด 4 ประเทศ เมียนม่า เวียดนาม สาธารณะรัฐ
ประชาชนลาว และสาธารณะรัฐประชาชนจีนไปเจรจาด้านการค้าการลงทุน และจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching)
นายวัฒ นา รั ต นวงศ์ ประธาน กล่าวว่า ร่ วมเดิ นทางไปนครเจี ยหยางสาธารณะรั ฐประชาชนจี น ระหว่างวันที 1-5
มิถุน ายน 2651ที ผ่านมา และมีการประชุ มร่ วมกันเจรจาด้านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ การค้าการลงทุ น การเกษตร
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษา ด้านสังคมและการเจรจาความร่ วมมือของผูป้ ระกอบการทังสองฝ่ าย รวมถึงเรื องอืนๆทีเกียวข้อง ได้
มีการทําบันทึกข้อตกลงกัน ระหว่างประเทศจีน กับประเทศไทย ได้มีการนําสิ นค้าไปจําหน่ าย ละมีสินค้า ไปเป็ นตัวย่างในการ
เสนอขาย กับประเทศจีน สินค้าทีนําไปจําหน่ายก็ขายดี ขายได้ แต่จะมีออเดอร์กบั มาหรื อเปล่า ต้องดูอีกที

มติทีประชุม รับทราบ
วาระ 8เรืองนําเสนอกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC)
นายปราการ วัชระ (กรรมการ YEC) กล่าวว่าการจัด กิจกรรม แข่งขันฟุตบอลดารามหากุศล “ออลสตาร์ แปดริ ว
ปะทะสิงห์ออลสตาร์ (ชาวแปดริ วร่ วมใจ เป็ นผูใ้ ห้ เพือเด็กและเยาวชน)” เมือวันเสาร์ ที 16 มิถุนายน 2561 ณ สนามฟุตบอล
เทศบาลเมืองฉะเชิ งเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ทางทีมสิ งห์ออลสตาร์ ฝากมาขอบคุณหอการค้าจังหวัด ฉะเชิงเทรา ทีเป็ น
เจ้าภาพจัดงานในครังนี ขอบคุณทีให้การต้อนรับและดูแลเป็ นอย่างดี และถ้ามีอะไรจะให้ทางสิงห์ออลสตาร์รับใช้ ก็ยนิ ดี และ
อยากจะขอมติทีประชุม ทีเคยแจ้งไว้ในทีประชุมหอการค้าฯ ว่าถ้าจัดกิจกรรม แข่งขันฟุตบอล รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเหลือ
จะขอเงินจํานวน 10,000 บาท ในนามของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC ไปมอบให้ทาง
โรงเรี ยนพุทธิรังสีพิบูลย์ ในการซ่อมแซมอาคารพลานามัย เทพคุณากร

มติทีประชุม อนุมัติ
วาระ 9เรืองอืนๆ
นายณรงค์ศกั ดิ แก้ว เมืองเพชร (ปฏิค ม) กล่าวว่า ได้เข้า ร่ ว มเสนาการพัฒ นาส่ งเสริ มอุต สาหกรรมกี ฬา (Sports
Industry) ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที 6 (พ.ศ.2560-2564)ระหว่างวันที 18-20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเทพลีลา
โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุ งเทพมหานคร ฯสรุ ปการประชุม ก็อย่าให้ทุกจังหวัดส่งเสริ มด้านกีฬา
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า อยากแจ้งเรื อง เกียวกับการศึกษา ได้เสนอทางกระทรวงศึกษาการ ธิการ
เรื องครู อตั ราจ้างที ทํางานมานาน มีคุณสมบัติเป็ นครู ทีดี มีผลงานโดดเด่น ให้มีการพิจารณาคัดเลือก บรรจุเป็ นราชการได้เลย
อีกไม่นานอาจจะมีข่าวดี กําลังทําเรื องเสนออยู่ แต่คงต้องมีหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติในการคัดเลือก

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

