
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 10/2562 

วนัพฤหัสบดทีี  21  พฤศจกิายน 2562 

ณ ห้องประชุม สํานักงานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม   

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธานกิตติมศกัดิ 

 2.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 3.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร       ทีปรึกษา 

 4.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ       ประธาน 

 5.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 6.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 7.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

8.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม        รองประธาน 

9.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       รองประธาน 

10.นางวรนิต กตญาณ        เลขาธิการ 

11.นายสมชัญ ์ ยงศิริ        เหรัญญิก 

12.นายธานินท ์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

13.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

14.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       กรรมการ 

15.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล       กรรมการ 

16.นายชลัวาล แซ่ตงั        กรรมการ 

17.ร.ท.สมศกัดิ ยคุขะระ        กรรมการ 

18.นางสาวอภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร      กรรมการ 

 19.นางสาวธวิยา  สุดใจ        เลขาธิการ YEC 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นายทวี  ไพชยนตว์ิจิตร         สมาชิก 

 2.พ.ต.ตนิพนธ ์ คลา้ยสิงห์        สมาชิก 

 3.นางสาวสรวงสุดา  กอหา        สมาชิก 

 4.นางสาวสิริปนดัดา สมสณัฐาน        สมาชิก 
 

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 



- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานกาล่าดินเนอร์การกุศล จดัโดย

หอการคา้จงัหวดัชลบุรี ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี โดยนายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนจดัซือโตะ๊ จาํนวนเงิน 30,000 บาท 

 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือ

โครงการส่งวเสริมและสนบัสนุนศกัยภาพสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา

กบัธนาคารออมสิน ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมเก็บเกียวผลผลิตขา้วอินทรีย ์ใน

โครงการ “เกษตรปลอดภัยสูง” สานต่อโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ แปลงนาสาธิต ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.

ฉะเชิงเทรา 

29 และ 30 พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม 2562 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ 

ร่วมการสมัมนาหอการคา้ทวัประเทศครังที 37 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลยัราชภฎั จงัหวดัลาํปาง และร่วมพิธีเปิด

งานหอการคา้แฟร์ในวนัที 1 ธนัวาคม 2562 ณ ศนูยป์ระชุมและแสดงสินคา้นานาชาติเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ที

ปรึกษา นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมกิจกรรมปลกูป่าหอการคา้ทวัประเทศ ณ บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดั

ลาํปาง พร้อมเยยีมชมวิว สวนพฤกษศาสตร์แม่เมาะ 

 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน พร้อมประธานและเลขาธิการ YEC 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ภาค 5 ภาค หอการคา้ไทย เรือง “Local Econamy 

in Action” ณ หอ้งประชุมเวียงแกว้ โรงแรมลาํปางเวียงทอง จงัหวดัลาํปาง 

 2 ธนัวาคม 2562 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดใ้หก้ารสนบัสนุนการจดังาน “เอก็ซ ์

โปสตัวน์าํไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019)” ณ โรงแรมซนัไรส์ ลากนู โฮเทลแอนดก์อลฟ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ

ส่งเสริมการเพาะเลียงสตัวน์าํไทย ซึงถือเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจทีสาํคญัของประเทศไทย 

 4 ธนัวาคม 2562 เวลา 11.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 

สถาบนั จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีคณะกรรมการ 

กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกอบดว้ย หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา และสมาคม

ธนาคารจงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้ร่วมประชุม 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

อาํนวยการและขบัเคลือนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคลพระพระราชพิธีบรม



ราชาภิเษก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหดั

ฉะเชิงเทรา 

25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมจดัทาํงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2ณ โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อาํเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทราประจาํเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 

6/2562  ประจาํเดือนพฤศจิกายน  ณ หอ้งระชุมนาม ตณัติกลุ สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุม คณะทาํงานพฒันา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)ครังที 5/2562 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ (ชนั 3) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 พฤศจิกายน 2562 เวลา08.30 - 12.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมการประชุมใหญ่

เพือรับฟังฟาร์มคิดเห็นของประชาชนต่อสรุปผลการออกแบบรายละเอียดโครงการเพิมประสิทธิภาพและเพิมความจุ

ทางรถไฟช่วงหวัหมาก ฉะเชิงเทรา- ศรีราชาและโครงการรถไฟทางคู่ช่วง ศรีราชา- มาตราพุต ณ หอ้งเทพราช 

โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ

ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหดัฉะเชิงเทรา 

28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการรักษา

ความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูย์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 11 / 2562  ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ 

หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.-15.15 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรม พลงังาน

และสิงแวดลอ้ม ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรือง วกิฤษโลกร้อน สถานการณ์ของปัญหาและการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือน

กระจก ในงานสมัมนาเชิงปฏิบติัการ LESS กลไกรักษโ์ลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ณ หอ้งเทพราช 

โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



3 ธนัวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุม

หารือร่วมกบัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ในเรืองการบริการจดัการนาํฝังขวาของแม่นาํ

บางปะกง ณ หอ้งปฏิบติัการ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 ธนัวาคม 2562  เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผดจ็ศึก รองประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนพฒันาเอสเอม็อีตามแนวประชารัฐประจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที4/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ (ชนั4) 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 5 ธนัวาคม 2562 เวลา07.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ ร่วมกิจกรรมเนืองในวนัพ่อแห่งชาติ 5 ธนัวาคม 

2562 ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 5 ธนัวาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายจิตรกร เผดจ็ศึก รองประธาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพฒันา เนืองในวนั

คลา้ยวนัพระบรมราชสมภพของพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณริม

เขือนวดัไชยภูมิธาราม (ท่าอิฐ) หมู2่ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 9 ธนัวาคม 2562เวลา 07.30 น.-12.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการ ร่วมงานวนั

ต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 9 ธนัวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจอมพงษชู์ทบัทิม รองประธาน ร่วมกิจกรรมBig Cleaning เรือนจาํตาม

โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทาํความดีเพือชาติศาสนา กษตัริย ์ณ บริเวณเรือนจาํกลางจงัหวดัฉะเชิงเทราอาํเภอ

เมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 11ธนัวาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพือจดัทาํ

แผนปฏิบติัการ ดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2563 ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โฮ

เทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 11 ธนัวาคม 2562 เวลา 13.30 -16.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 6 /2562ณหอ้งประชุมโครงการส่งนาํและบาํรุงรักษาบางปะกง

ตาํบลหนา้เมืองอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 12 ธนัวาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมกิจกรรมการประชุมเพือการรับ

ฟังความคิดเห็นโครงการการศึกษาตลาดและความพร้อมของเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เพือจดัตงัศนูย์

ประชุมนานาชาติในการรองรับกิจกรรม ณ หอ้งประชุม 401 ชนั 4 ศาลาว่าการเมืองพทัยา จ.ชลบุรี 

 12 ธนัวาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยระดบักลุ่ม

จงัหวดั ครังที 1 เรือง การวางผงัภาคตะวนัออก (กลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ณ หอ้งประชุมแสงเพชร 1 

โรงแรมโกลเดน้ซิตี จงัหวดัระยอง 



 

 13 ธนัวาคม 2562  เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการ เขา้ร่วมโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 16 ธนัวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วน

จงัหวดัวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ ณ หอ้งประชุมศุภกิจวิเลขาการชนั 2 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 16 ธนัวาคม 2562 เวลา 16.00-18.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติ

ในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์โครงการทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิงแวดลอ้ม จังหวดัฉะเชิงเทราและหอการค้า

สนบัสนุนถุงผา้ 50 ถุง ในการจดักิจกรรม ณ ศนูยก์ารคา้โรบินสนั ไลฟ์สไตล ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 17 ธนัวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ที

ปรึกษา ร่วมประชุมสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกทีเหมาะสมของโครงการ(สมัมนา ครังที 2) โครงการสาํรวจ

และออกแบบโครงการข่ายสนบัสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวนัออก สาน เลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ดา้นใต)้ ส่วนที 1 

และส่วนที 2 ณ หอ้งเทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โฮเทล อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 17 ธนัวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2563 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 18 ธนัวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายสมควร ศรีชยั ประชาสมัพนัธ ์เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติระดบัจงัหวดั ครังที 1 ปีงบประมาณ 2563 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 18 ธนัวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ หอ้ง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30-14.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมท่องเทียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือประกอบการหา ความตอ้งการในการจดัตงัสถาบนัพฒันาบุคลากร

ทางการท่องเทียว ณ ร้านอาหาร D.Pressoถนนประชาสรรค ์ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 19 ธนัวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผดจ็ศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกาํกบั

ดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 19 ธนัวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ

ศนูยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  



 

 19-20 ธันวาคม 2562 นายมนัส ตั นงาม รองประธาน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวน

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พ.ศ.2562-2565 (ฉบบัทบทวน พ.ศ.2564) และ

การพิจารณากลนักรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวดัภาค

ตะวนัออก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี จอมเทียน พทัยา อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.09 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน พร้อมคณะหอกาคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปองคใ์หญ่ปรางมารวิชยั (หลวงพ่อสมปรารถนา) ณ วดัไชยภูมิธาราม (วดัท่าอิฐ) 

ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพือร่วมกนัสร้างสาธารณกุศล และส่งเสริมดา้นการท่องเทียว ตามโครงการ หนึง

หอการคา้ หนึงท่องเทียวชุมชน หอการคา้ไทย 

 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.นายวสนัต ์ศิรินภารัตน์ ทีปรึกษา นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน 

ร่วมพิธีเปิดงาน ROBISON MOTOR SHOW 2 

019 ณ บริเวณเอนกประสงค ์ชนั 1 ศนูยก์ารคา้โรบินสนัไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทรา 

 4 ธนัวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน พร้อมคณะ ร่วมงานบุญผา้ป่าสามคัคี

สร้างโรงพยาบาลวดัสมานรัตนารามและจดัซือเครืองมือแพทยพ์ร้อมร่วมพิธีรับมอบพืนทีโรงพยาบาลวดัสมานรัตนา

ราม โดยเจา้คุณพระประชาธรรมนารถ เจา้อาวาสวดัสมานรัตนาราม มอบแก่กระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.สาธิต ปิตุ

เตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผูรั้บมอบ 

7-9  ธนัวาคม 2562  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนทีมแรลลี 1 ทีม จาํนวน 4,000 บาท ในโครงการ

แข่งขนั คาราวานแรลลีสานสายใยสามคัคี 127 เบญมฯ คาราวานแรลลีสะพานบุญสู่โรงพยาบาลอุม้ผาง เพือคนชาย

ขอบ รายไดจ้ดัซือเครืองมือผา่ตดั และเครืองอบทารกแรกเกิด เสน้ทางเบญจมฯ -โรงพยาบาลอุม้ผาง   

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 9/2562 

 มตทิีประชุม  รับรอง 
 

วาระที 3 เรืองเพอืพจิารณา 

- การจดังานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าการจดังานส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ 2563ช่วงเดือน 



ธนัวาคม 2562 และเดือนมกราคม 2563  จะมีงานเลียงเยอะมาก หลายๆ หน่วยงานจะจดังานกนั อยากเสนอให้จดัช่วง

เดือนกุมภาพนัธ ์หรือเดือนมีนาคม 2563 จะไดมี้เวลาเตรียมงาน และจดังานส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ และงานฉลอง

รางวลัต่างๆ ทีหอการคา้ไดรั้บพร้อมกนั  

มตทิีประชุม  รับหลกัการ 
 

วาระที 4 เรืองสืบเนือง 

4.1  สรุปการจดักจิกรรมมหกรรมดนตรีไทย (งานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจาํปี 2562) 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าจงัหวดัฉะเชิงเทราไดมี้ประกาศแต่งตงัให้หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราเป็นประธานและคณะทาํงานจดักิจกรรมการแสดงมหกรรมดนตรีไทย  มีนักเรียนและครูจากโรงเรียน

ต่างๆ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประมาณ 1,200 คน มาแสดงมหกรรมดนตรีไทยในวนัอาทิตย ์10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 

18.30 น.ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วดัโสธรวรารามบริหาร(หลงัใหม่) โดยไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนโรงไฟฟ้า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการจดักิจกรรมครังนี 

มตทิีประชุม  รับทราบ 
 

4.2 สรุปการจดัประเพณแีข่งเรือพาย (งานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจาํปี 2562) 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทราไดมี้ประกาศแต่งตงัให้หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราเป็นประธานและคณะทาํงานการจัดกิจกรรมประเพณีแข่งเรือพายแชมป์ชิงแชมป์ในวนัจันทร์ที 11 

พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น ณ บริเวณริมฝั งแม่นําบางปะกงข้างวดัโสธรวรารามวรวิหารโดยสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนโรงไฟฟ้า จงัหวดัฉะเชิงเทรา และบริษทัไทยฟีดมิล จาํกดั บริษทั บลูเท็คซิตี จาํกดั บริษทั 

เฮอร์เทจฮอนดา้ ออโตโบบิล จาํกดั ขอขอบคุณผูใ้หก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมในครังนี 

มตทิีประชุม  รับทราบ 
 

4.3 สรุปร่วมการออกร้านแสดงสินค้าในงานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี 2562 

นายพรชยั ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ) แจง้ว่า ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดร่้วมการออกร้านแสดง

สินคา้ในงานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทราประจาํปี 2562 ระหว่างวนัที 8-17พฤศจิกายน 

2562  (จาํนวน 10 วนั 10 คืน)  ณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยสมาชิกหอการคา้ ร่วมออกร้าน เพือการ

ส่งเสริม เรืองการท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม  รับทราบ 
 

4.4 การรณรงค์เพมิสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายพรชยั ธรรมจรูญ (ผูจ้ ัดการหอการคา้ฯ) แจง้ว่าแนวทางการเพิมสมาชิกและสิทธิประโยชน์ การเป็น

สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในทีประชุมเดือนตุลาคมทีผา่นมา ไดมี้การแต่งตงัคณะทาํงาน 1.นายจอมพงษ์ ชู



ทบัทิม 2.นางสาวอภินนัทภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร 3.นางสาวธวิยา สุดใจ ไดมี้การปรึกษากนัเรืองวิธีการเพิมสมาชิก แต่

อยา่งหนึงทีทุกคนถามเหมือนกนัคือการมาเป็นสมาชิกหอการคา้แลว้ไดอ้ะไร เสียอะไรบา้ง  หอการคา้ตอ้งมาทาํเรือง

การมาเป็นสมาชิกหอการคา้แลว้ไดสิ้ทธิประโยชน์อะไรบา้ง ตอ้งมีบตัรประจาํตวัสมาชิกหอการคา้ให้กบัสมาชิกทุก

คน จึงขอปรึกษากนัในคณะทาํงานก่อนเรืองสิทธิประโยชน์สมาชิก แลว้จะมาชีแจงในทีประชุมครังต่อไป 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าววา่ การเป็นสมาชิกหอการคา้ทีจริงแลว้ไดสิ้ทธิประโยชน์มากมาย 

หลายอยา่ง บางทีสมาชิกยงัไม่ทราบ เช่น เรืองการทาํบตัรเอเปค  หนงัสือรับรองการส่งออก รับรองฐานะทางการเงิน 

รับรองการเป็นสมาชิก และสามารถมีส่วนลดสิทธิพิเศษต่างๆ ทีร่วมโครงการกบัหอการคา้หอการคา้ไทย ส่วนลด

เรือง ร้าน อาหาร โรงแรม ทีพกั และคนทีเป็นสมาชิกหอการคา้มีสิทธิพิเศษในการพิจารณาคดัเลือกการสมคัรออกบูธ

ในงานไทยเฟกส์ ทีหอการคา้ไทยจดัขึนทุกเป็นตน้ 

มตทิีประชุม  รับทราบ 
 

4.5 เรืองการแก้ไขข้อบงัคบัหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า วนันีคุณมนสั ตนังาม รองประธาน ไม่ไดม้าประชุม ติดภารกิจ

ไปวางทางแรลลีใหก้บัโรงเรียนเบญมฯ ที อาํเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก  ในทีประชุมคราวทีแลว้คุณมนสั ตนังาม ไดรั้บง

แต่งตงัเป็นคณะทาํงาน เพือไปศึกษาข้อบงัคบัหอการคา้ฯ ว่าจะแก้ไขอะไรไดบ้้าง ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน และ

จาํนวนสมาชิกหอการคา้ทีเพิมขึนและศึกษาขอ้บงัคบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีหลายขอ้ทีควรจะแกไ้ข เพือให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์และเสนอทางการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานอย่างถูกตอ้ง คราวหน้าให้คุณมนัส 

มานาํเสนอในทีประชุมว่าจะแกไ้ขอะไร อย่างไรบา้ง ให้ทีประชุมเห็นชอบและลงมติในทีประชุมประประจาํเดือน 

มกราคม 2563 ก่อน โดยจะไดมี้แกไ้ขในการประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ปี 2563  ต่อไป 

มตทิีประชุม  รับทราบ 
 

4.5 เรืองการขับเคลอืนการท่องเทียวชุมชน วดัท่าอฐิ  

นายประโยชน์โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าการขบัเคลือนเรืองท่องเทียวชุมชนวดัท่าอิฐหอการคา้ไทยให้

ความสาํคัญอยากให้หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ขับเคลือนต่อให้สําเร็จตามเป้าหมายทีตังไว ้เพือส่งเสริมการ

ท่องเทียวใหล้ดการแออดัของการจราจรเสน้ทางเขา้เมืองส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนวดัท่าอิฐให้มีจุดพกัรถจุดหนึงที

คนสามารถจะมาเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทราแลว้จะมาอาศยัใชเ้ส้นทางเรือ เพือไปยงัวดัหลวงพ่อโสธร หรือตลาด บา้น

ใหม่ 100 ปี  เป็นโมเดลของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทีนาํเสนอหอการคา้ไทย ซึงหอการคา้ไทยชืนชมโครงการนี

อยา่งมากคุณปรัชญา สิระมาภา ไดล้งมาดูพืนทีดว้ยตวัเองและเห็นการขบัเคลือนของหอการคา้และทางชุมชนวดัท่า

อิฐเป็นรูปธรรมทีสามารถทาํไดจ้ริง ซึงทีผ่านมาทางคุณวฒันา รัตนวงค์และคุณจิตรกรเผด็จศึกไดป้ระสานงานทาง



ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดข้องบประมาณในการสร้างท่าเรือ ไดง้บประมาณมา 3 ลา้นบาทซึงจะมีท่าเรือทีวดั

ท่าอิฐและล่องเรือจากวดัท่าอิฐไปยงัวดัหลวงพ่อโสธร และตลาดบา้นใหม่ 100 ปี ซึงเป็นวิถีชีวิตแบบดงัเดิมของชาว

แม่นาํบางปะกงซึงเคยใชเ้สน้ทางแม่นาํ ในการสญัจร สองฝังแม่นาํบางปะกงมีวิวทิวทศัน์ทีสวยงามและมีความเจริญ

ของทอ้งถินเกิดขึนเป็นนตัถวิถีการพฒันาและต่อยอดของชุมชนได ้เรืองนีเป็นโมเดลทีสาํคญัของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ถา้ทาํสาํเร็จจะทาํใหค้นเขา้มาท่องเทียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรามากขึน 

นายจิตรกรเผดจ็ศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ตอนนีไดด้าํเนินการไปอยา่งทีเห็นแต่ติดอยูที่กาํลงัขออนุญาต

เรืองกรมป่าไมง้บประมาณ 3 ลา้นบาท ไม่เพียงพอคงตอ้งหางบประมาณเพิม เพราะเราจะทาํเป็นท่าเรือเมขาวแดงสอง

ชายฝัง จะเป็นแหล่งท่องเทียวของชุมชนต่างๆ ทางผา่น ทีมีการพฒันาเป็นสถานทีท่องเทียว มีจุดเช็คอิน ใหถ่้ายรูป 

สองชายฝังแม่นาํบางปะกงทีคิดว่าจะมีการพฒันาแหล่งท่องเทียวเกิดขึนในชุมชนนนั  ๆจะมีเรือ 10 ลาํ ทีวิงคอยรับผูโ้ดยสารไป

มาซึงเรืองนีอยากจะต่อยอดใหไ้ดถ้า้มีนกัท่องเทียวเขา้มาเยอะทางจงัหวดัฉะเชิงเทราก็จะไดรั้บผลประโยชน์ไม่ใช่

คณะกรรมการทีทาํงานไดผ้ลประโยชน์แต่เรืองนี ตอ้งทาํใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ตอ้งนาํเขา้สู่กรอ.จงัหวดั ทางจงัหวดัจะได้

แต่งตงัคณะทาํงานขึนมาเพือดูแลเรืองชุมชนท่องเทียววดัท่าอิฐให้เป็นรูปธรรมต่อไปเรืองการท่องเทียวลงทุนแค่ครังเดียวแต่เรา

ตอ้งส่งเสริมใหช้ดัเจนจะเกิดการเคลือนไหวของนกัท่องเทียวอย่างแน่นอนขอเชิญกรรมการและสมาชิกหอการคา้ร่วมพิธี

หล่อพระพุทธรูปองคใ์หญ่หลวงพ่อสมปรารถนาณวดัชยัภมูธาราม (ท่าอิฐ) ในวนัเสาร์ที 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 

07.09 น พิธีบวงสรวง เวลา 09.09 น ทาํการหล่อหนา้ตกัถึงช่วงทอ้ง วนัอาทิตยที์ 24 พฤศจิกายน 2562 ทาํการหล่อจาก

หนา้ตกัถึงช่วงทอ้ง วนัพุธที 27 -28 พฤศจิกายน 2562 จะทาํการหล่อจากช่วงทอ้งถึงช่วงอก วนัเสาร์ที 30 พฤศจิกายน 

- วนัอาทิตยที์ 1 ธนัวาคม 2562 ทาํการบรรจุองคพ์ระปฐม และบรมสารีริกธาตุ พร้อมหล่อเศียรพระ  

มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที  5 เรืองข้อเสนอ เรืองเข้าสู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าจะนําเสนอโครงการถนนเลียบชายฝั งตาํบลสองคลองอาํเภอบางปะกง

จงัหวดัฉะเชิงเทราทีนาํกดัเซาะปัจจุบนัชาวบา้นแกไ้ขโดยการซือหินไปลงเป็นช่วง เๆพือให้เกิดการสะสมของตะกอนเราในนาม

หอการค้าฉะเชิงเทรา ถา้เราเสนอทาํถนนเลียบชายทะเลจะมีตอหมอ้ของถนนอยู่จะช่วยลดแรงปะทะของนาํทะเลและกกัเก็บ

ตะกอนทีพดัพาขึนมาจะเกิดการสะสมของตะกอนขึนมาอีก เราจะไดแ้ผ่นดินกบัคืนมาแลว้จะไดถ้นนเลียบชายฝังเหมือนชลบุรี

อีกดว้ย ถา้เราทาํไดจ้ะช่วยลดความแออดัของถนนเสน้ทางบางนาตราด ถนนมอเตอร์เวยแ์ละขณะเดียวกนัพืนทีของสองคลองได้

กลบัคืนมา เคยคุยกบันายกอบต. สองคลอง ทีผา่นมาพืนทีหายไป 1000 กว่าไร่ถา้ไดพื้นทีกลบัมาตอนนีพืนทีไร่ละประมาณ 2- 3 

ลา้นบาทมลูค่าจะเพิมขึนทนัทีเคยคิดว่าถา้ไดคื้นแผ่นดินกลบัคืนมา พืนทีจะเป็นของใคร พืนทีจะเป็นเจา้ของเจา้ของเดิมถา้ทาํ

ได้จะไดป้ระโยชน์ทังภาครัฐและประชาชนในพืนทีจึงเป็นโครงการทีเรานําเสนอเขา้สู่กรอ.จังหวดัในวาระต่อไปอยากให้



กรรมการและสมาชิกหอการค้าช่วยกันนําเสนอ ออกความคิดและเสนอแนะประเด็นปัญหาต่างๆเข้ามาเพือจะได้ช่วยกัน

ขบัเคลือนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทราต่อไป 

นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า ทุกวนันีจงัหวดัฉะเชิงเทราการจราจรติดขดัเป็นอยา่งมาก

อยากเสนอเรืองสะพานขา้มแม่นาํบางปะกง ซึงเป็นสะพานใหม่แห่งที 3ในเขตอาํเภอเมืองถา้เราสามารถสร้างไดแ้ละ 

สร้างถนนเรียบชายฝังอีกฝังหนึงไดผ้มเชือว่าการแกไ้ขปัญหาการจราจรในเขตอาํเภอเมืองฉะเชิงเทราจะหมดไปอยาก

นาํเสนอเรืองนีเขา้สู่ กรอ.จงัหวดั ใหศึ้กษาความเป็นไปไดข้องการจดัตงัสะพานแห่งที 3 ในเขตอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา

และถนนเลียบแม่นาํชายฝังตรงกนัขา้ม 

นายณรงคศ์กัดิแกว้เมืองเพชร (ทีปรึกษา) กล่าวว่าเรืองปัญหาการจราจรเรืองทีจะสร้างสะพานขา้มแม่นาํบาง

ปะกงแห่งที 3 ทางหลวงชนบทจะนาํเสนอใหม่ในส่วนของงบ EEC ซึงถนนเชือมระหว่างสุวินทวงศ์ร้านก๊วกไป

จนถึงถนน 304 เลยปากทางเขา้วดัสมานไปซึงถนนเส้นนีจะเป็นถนนพฒันาเมืองออกแบบมาเพือเป็นถนนเชือมต่อ

สะพานขา้มแม่นาํบางปะกงแห่งที 3  ทีเราเห็นอยู ่2  สะพานแลว้  สะพานแห่งที 3 จะช่วยลดปัญหาการจราจรในเขต

เมืองการพฒันาเมือง ในส่วนถนนสายเลียงเมืองเป็นการระบายรถทีไม่ไดเ้กียวขอ้งกบัเมืองออกนอกเมืองไป 

และเรืองการสร้างทางรถไฟทางคู่ทีกาํลงัจะเปิดใชใ้นเขตเมืองต่อไปการจราจรทางรถไฟประชาชนจะใชบ้ริการรถไฟ

กนัมากขึนประชาชนหลายชุมชนทีอยูใ่กลท้างรถไฟ ออกมาคดัคา้นเพราะทาํใหต้วัเองเดือดร้อนไม่สะดวกสบายใน

การทีขา้มถนนทางรถไฟเหมือนทีเคยทาํ การแกปั้ญหาคือตอ้งใหท้างรถไฟออกแบบทางขา้มทางรถไฟหรือ

จกัรยานยนต ์ใหป้ลอดภยักบัประชาชนในชุมชนประชาชนทีมีปัญหาคือผูที้อาศยัอยูติ่ดกบัทางรถไฟเพราะต่อไปทาง

รถไฟก็จะคู่ขนานกบับา้นเรือนของประชาชนทีอาศยัอยูแ่ถวนนั 

มตทิีประชุม รับทราบ  
  

วาระที  6  เรืองรับรองรายรับ-รายจ่ายเดือนกนัยายนและเดือนตุลาคม 2562 

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที  7  เรืองอนืๆ   

นายวฒันารัตนวงศ ์(ประธานกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า 6-7 เดือนทีผ่านมาทีไม่ไดเ้ขา้ประชุมหอการคา้เพราะมี

ปัญหาเรืองสุขภาพ ช่วงนีสุขภาพไม่ดีการทีเป็นประธานหอมา 10 ปี 5 วาระมีความรักและผกูพนักบัคณะกรรมการ

และสมาชิกหอการคา้ ไม่ไดม้าก็ติดตามข่าวสารทาง LINE ของหอการคา้อยู่ตลอดผลงานทีผ่านมาไดห้อการคา้ยอด

เยียม 6 ปีไดห้อการคา้ดีเด่น 2 ปีไดห้อการคา้มาตรฐาน 2 ปีไดผู้ว้่าสาํเภาทอง 7 ปีปีนีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ไดม้า 3 รางวลั ไดร้างวลัผูว้่าสาํเภาทองไดร้างวลัหอการคา้ยอดเยียมและนักธุรกิจสตรีดีเด่นซึงเป็นทีน่าภูมิใจของ



หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราผมเองก็ยนิดีและดีใจทีเป็นส่วนหนึงในกาสร้างชือเสียงให้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ใหห้อการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรามีผลงานทีผา่นมา 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้ไดรั้บรางวลัผูว้่าสาํเภาทอง รางวลัหอการคา้ยอดเยยีม 

ประจาํปี 2562 และรางวลันกัธุรกิจสตรีดีเด่น ปีนีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บรางวลั 3 รางวลั ซึงเป็นเรืองทีน่า

ภาคภูมิใจ ในความเขม้แข็งขององคก์ร ตอ้งขอขอบคุณ นายวฒันา รัตนวงศ ์อดีตประธานหอการคา้ 5 สมยั 10 ปี ที

วางรากฐานไวม้นัคง และเขม้แข็งทาํใหห้อการคา้มีศกัยภาพในการแข่งขนักบัหอการคา้ต่าง  ๆจนไดรั้บรางวลัเหล่านีมา ทงันี

ทังนันต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าฯทีร่วมมือร่วมใจกันในการสนับสนุน และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่าง  ๆทีหอการคา้จดัขึน แต่สิงทีอยากใหห้อการคา้ทาํ คือทาํเพือประโยชน์ส่วนร่วม ทาํเพือสังคมให้มากทีสุด อย่าง

เรืองทีหอการคา้นาํเสนอเขา้สู่กรอ.จงัหวดั หลาย เๆรือง โครงการต่างๆ ทีหอการคา้เสนอไป ถา้ทาํสาํเร็จจะเกิดประโยชน์กบั

ชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นอยา่งมาก เช่น โครงการผลิตนาํประปาใหมี้คุณภาพดืมไดจ้ากก๊อก 

นายสมนึกทกัษิณา (ประธานกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้ทีไปร่วม

ฟังอภิธรรมศพและไปร่วมงานมารดาของตนและขอภยัมาไว ้ณ โอกาสนี ถา้ตอ้นรับขาดตกบกพร่อง 

นายประโยชน์โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดาคุณสมนึก

ทกัษิณาและขอขอบคุณ คุณสมนึกทกัษิณาทีบริจาคเงินเขา้หอการคา้จาํนวน 10,000 บาท 

นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่าการจดังานหอการคา้แฟร์ครังที 10 ปีนีของดไปก่อนเพราะ

ไดไ้ปดสูถานทีการจดังาน มาหลายทีแลว้ ยงัไม่มีพืนทีทีเหมาะสมในการจดังาน และจากการดูการจดังานของแต่ละ

หน่วยงานทีผา่นมาไม่ค่อยประสบความสาํเร็จเท่าทีควรดว้ยสภาพเศรษฐกิจและเรืองสถานทีการจดังานของจงัหวดั

เราไม่มีทีทีเหมาะสม 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน)  กล่าวว่า ทีมงานหอการคา้ไดเ้ขา้ไปพบอธิการบดีมหาลยัราชภฎัราช

นครินทร์เรืองการเขียนโครงการเกียวกับการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC  จากการที

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการดาํเนินโครงการเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic 

Corridor :EEC) ใน ปี พ.ศ. 2558 โดยมีพืนทีอยู่บริเวณชายฝังทะเลดา้นตะวนัออกของอ่าวไทยซึงถือเป็นพืนทีทาง

เศรษฐกิจทีสาํคญัของประเทศไทย ครอบคลุมพืนทีสามจงัหวดัไดแ้ก่จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดั

ระยอง โดยพืนทีดงักล่าวจะมีการพฒันาทางเศรษฐกิจทีเกิดขึน ซึงนบัไดว้่าเป็นโอกาสดีทีจงัหวดัฉะเชิงเทราจะไดเ้กิด

การพฒันาในดา้นต่างๆ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานหลกั

หน่วยงานหนึงทีมีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริมการคา้ พฒันาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต มาอยา่งต่อเนือง ใหเ้รียนเชิญ 

ดร.โอกาส เตพละกุล ประธานกิตติมศกัดิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

ในการทาํงานด้านการบริหาร การพฒันาเศรษฐกิจทังในระดับจงัหวดั ภูมิภาค และระดับประเทศ มาเป็นประธาน



คณะทาํงานการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor :EEC) ในพืนที

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม เห็นชอบ  แต่งตงั ดร.โอกาส เตพละกุล ประธานกิตติมศกัดิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็น

ประธานคณะทาํงานการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor :EEC) 

ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน)  กล่าวว่าในวนัที 13 ธนัวาคม 2562 สมาชิกวุฒิสภาเพราะประชาชนใน

พืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทราภาคตะวนัออก เพือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพืนทีและหน่วยงานทีเกียวขอ้งในการนาํมา

เป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณากนักองกฎหมายและผลสัมฤทธิของกฎหมายทีประกาศใชบ้งัคบัแลว้ให้สอดคลอ้งกบัหลกั

ตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภามีหนา้ทีและอาํนาจในการติดตามผลการดาํเนินงานของหน่วยงานทีมีภารกิจเกียวขอ้งกบัการปฏิรูป

ประเทศและยทุธศาสตร์ชาติตลอดจนเสนอแนะและเร่งรัดเพือให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐบาลนูนแห่งราชอาณาจกัรไทย ณห้

องประชุมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (ทีปรึกษา) กล่าวว่า อยากฝากคนทีไปประชุมคณะกรรมการความมนัคงให้

ติดตามเรืองโครงการรถบรรทุกสีขาวให้ดว้ย เพราะโครงการนีเป็นส่วนทีหอการคา้ริเริมมาตงัแต่แรกไม่อยากให้

โครงการนีเงียบเฉยไปอยากใหส้อบถามผลการติดตามจบักุมหรือตรวจสอบโครงการรถบรรทุกสีขาวใหด้ว้ย 

มตทิีระชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 

 

( นางวรนิตกตญาณ ) 
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