
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังท ี4/2561 

วนัพุธที  23  พฤษภาคม  2561 
ณ ห้องประชุมสํานักงานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นางสาวปิยพชัร์  วงศโ์ดยหวงั (ผ อ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย(ททท.)สนง.ฉะเชิงเทรา) ทีปรึกษากิตติมศกัดิ  

             2.นางสาวสุวิชาดา  อ่อนนาง  (แทน) หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา              ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 3.ร้อยโทสญัชยั  ผาสิน         (แทน) ผูบ้งัคบัการกองพนัทหารช่างที 2                         ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 4.ว่าที ร.ต.ดร.เอกชยั ไชยดา  (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์         ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 5.นายจรัส  ครชาตรี        (แทน) สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 6.น.ส.วารณี อ่อนรัศมี       (แทน) พฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษยจ์.ฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 7.น.ส.ฉตัรสุดา  ชุมเกษียร      (แทน) ปศุสตัวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 8.นางนงนุช  คาํมี        (แทน) ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 9.นายเกษม แกว้สนนั        (แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 10.นายพิทกัษ ์อนนัตรกิตติ     (แทน) ผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 11.นายพิชยั  อธิเกียรติ         (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 12.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 13.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 14.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 15.นายชาลี  เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 16.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 17.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 18.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน   

              19.นายไชยา สิทธิเจริญพร       รองประธาน 

 20.นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 

 21.นางขนัคาํ ศรีวรรณ       รองประธาน 

 22.นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 23.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 24.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์                                               รองประธาน 

 25.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 26.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 27.นายรณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร      เหรัญญิก 



 28.นายประสิทธิ  ลาภพิทกัษม์งคล      กรรมการ 

 29.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 30.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 31.นายธานินท ์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 32.นายเฉลิง จูจาํรัส        กรรมการ 
 

ผู้ร่วมประชุม 

 1.ร้อยโทสมศกัดิ  ยคุขะระ       สมาชิกหอการคา้ฯ 

 2.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       สมาชิกหอการคา้ฯ 

 3.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล       สมาชิกหอการคา้ฯ 
        

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั ชมรมวิงเมืองแปดริว  เชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิงสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล

หา้ ลด ละอบายมุข ประจาํปี พ.ศ.2561  ในวนัองัคารที 29 พฤษภาคม 2561 ซึงตรงกบัวนัวิสาขบูชา  เริมลงทะเบียน เวลา 

05.00 น. ณ บริเวณ สนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 1-3 มิถุนายน 2561 นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายสมชัยย์งศิริ ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ VECร่วม

ประชุมใหญ่หอการคา้ภาค 5 ภาค ประจาํปี 2561  ณ โรงแรมดิเมอรัลด ์ถ.รัชดาภาภิเษก กรุงเทพฯ 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC จดังานแถลงข่าวแข่งขนัฟุตบอล “ดารามหากุศล” เป็น

การปะทะระหว่างทีมออลสตาร์แปดริว  VS ทีมสิงห์ออลสตาร์ นาํทีมโดย เต๋าสมชายมอสปฎิภาณและทีมดารานักแสดงชือ

ดงัอีกมากมายในวนัพุธที 6 มิถุนายน 2561 ณ หอ้งอาหาร THE SALAโรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท ต.หน้าเมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา  

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพบุตรสาว คุณพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์ รองประธาน

หอการคา้ฯ วนัที 8 มิถุนายน 2561 เวลา 20.00 น. ณ ศาลาชมรมสตรี วดัท่าเกวียน อ.พนมสารคามจ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC จดัแข่งขนัฟุตบอล “ดารามหากุศล” เป็นการปะทะ 

ระหว่างทีมออลสตาร์แปดริว  VS ทีมสิงห์ออลสตาร์ นาํทีมโดย เต๋าสมชายมอสปฎิภาณและทีมดารานักแสดงชือดงัอีก

มากมายในวนัเสาร์ที 16 มิถุนายน 2561 ณ. สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตังแต่เวลา  15.00 น.  เป็นต้นไป

วตัถุประสงคก์ารจดังาน รายไดห้ลงัหกัคา้ใชจ่้าย บริจาคเงินใหก้บัองคก์รต่างๆดา้นกีฬาในจงัหวดัฉะเชิงเทราสมทบทุนซือ

เครืองมือแพทยใ์หโ้รงพยาบาลพุทธโสธรและกิจกรรมการกุศลของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

 



 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการฟืนฟูและพฒันาศกัยภาพ

การหารายไดข้องลกูหนีนอกระบบประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ  ประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ( AEC) ชนั 1 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00-12.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารปลดอภัย 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั 2 ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

24 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00-15.30 น.นายมนสั ตนังาม รองประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายณรงคศ์กัดิ   

แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมเวทีสาธารณะ ผงัเมือง เพือ แปดริวเมืองน่าอยู่อย่างยงัยืน โรงละคร KTC ชนั 2 ศูนยก์ารเรียนรู้

เมืองฉะเชิงเทรา (KTC ) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตงัว่า 

ดว้ยผูต้รวจการเลือกตงั พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงัประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขบัเคลือน

นโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 5/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน (ชนั 1 ) ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

28 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00-16.00 น. นายณรงค์ศกัดิ  แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่วม ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

(สมัมนาครังที 1) งานสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จุดตดัทางหลวงหมายเลข 304 กบัทางหลวงหมายเลข 359 (แยกเขาหิน

ซอ้น) ณ หอ้งธารทิพย ์โรงแรมแคนทารี 304 จงัหวดัปราจีนบุรี   

28 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.00 น.นายจิตกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ จดัระบบการจราจรทางบก 

(อจร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  1/ 2561 ณ ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

28 พฤษภาคม 2561  เวลา 15.00 น.นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติระดบั

จงัหวดั ครังที 2/2561 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

28 พฤษภาคม 2561  เวลา 18.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรม OTOP และของดี

เมืองแปดริว ณ เวทีกลางภายใตเ้ต็นทแ์สดงและจาํหน่ายสินคา้ OTOP ดา้นหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมลงนามในการบนัทึก

ขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการสาํนกังานอยัการจงัหวดัยติุความรุนแรงดีเด่น ประจาํปี พ.ศ.2561 อยัการประสาน           สหวิชาชีพ

และชุมชนร่วมขจดัความรุ่นแรงต่อผูห้ญิงและเด็ก  ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

30  พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมประชุมหัวหน้า

ส่วนราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ประจาํเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมมรุพงศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  



30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วม ประชุมคณะกรรมการรักษาความ 

มนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 5/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 30  พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพยฉ์ะเชิงเทรา 

ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ์  นาํศรีเจริญ ทีปรึกษา  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ฉช.) ครังที 5/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 31  พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณัฏฐ์  กิตติกูล กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงือนไขใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 ณ ห้องประชุมนาม ตณัฑิกุล สาํนักงาน

ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 1-5 มิถุนายน 2651นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมเดินทางไปราชการต่างประเทศ และมีการประชุมเจรจาดา้น

ความสมัพนัธ ์ระหว่างประเทศ การคา้การลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ดา้นการศึกษา ดา้นสังคมและการเจรจาความร่วมมือ

ของผูป้ระกอบการทงัสองฝาย รวมถึงเรืองอืนๆทีเกียวขอ้ง ณ นครเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 1 มิถุนายน 2651 เวลา 13.00 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีวาง

ศิลาฤกษศ์นูยท์ดสอบยานยนต ์และยางลอ้แห่งชาติ ณ เขตสวนป่าลาดกระทิง ม.1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา  

1 มิถุนายน 2651 เวลา 14.00น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมรับฟังการนาํเสนอโครงการนวตักรรม การ

พฒันาเมืองอจัฉริยะ Smart City เพือสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนับนเวที  น. ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มูลอาเซียน (ชนั 1 

) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

3 มิถุนายน 2651 เวลา 08.00-16.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมโครงพลงัขบัเคลือนศาสตร์

พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพฒันา อยา่งยงัยนื ณ บา้นทุ่งยายชี ม.3 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

6 มิถุนายน 2651 เวลา 08.00-15.00 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ดา้น

อุทกภยั ระดบัจงัหวดั ประจาํปี 2561 ณ หอ้งเทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนดโ์ฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

6 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันา เอสเอม็อี ตาม

แนวประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน (ชนั 1 ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

6 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมงานแถลงข่าว การจดัเกษตรปลอดภยัและของดีเมือง

แปดริว ปี 2561 ณ หอ้งศรีสยาม ชนั 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

6 มิถุนายน 2651 เวลา 14.00น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานนายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมโครงการ 

แปดริว 4.0 และ Chachongsao  Smart City หรือ ฉะเชิงเทรา 2020 ณ หอ้งมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มิถุนายน 2651 เวลา 09.00น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิร่วมประชุมเพือกาํหนดการจดักิจกรรมรณรงค ์

ประชาสมัพนัธเ์นืองในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ประจาํปี 2561) ณ ห้องประชุมศูนย ์ขอ้มูลอาเซียน(ชนั 1) ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

11 มิถุนายน 2651 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมคณะกรรมการคดัเลือกผูต้รวจการเลือกตงั ครังที 

1/2561 ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



12 มิถุนายน 2651 เวลา 09.00-14.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ การ

เชือมโยงเครือข่าย 9 ตลาดขา้วเปลือกภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ 

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 มิถุนายน 2651 เวลา 07.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดินายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วมโครงการ

แลกเปลียนเรียนรู้เพือพฒันาองคก์ารและการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สภากาแฟ) ณ ห้องสัมมนาคารบางปะ

กง ปาร์ค มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

13 มิถุนายน 2561 เวลา10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมทีปรึกษาและคณะกรรมการ StrtupClup  

ของวิทยาลยัอาชีวะศึกษาฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมวิทยาลยัอาชีวิศึกษา ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

13 มิถุนายน 2651 เวลา 08.00- 17.30 น. นางอาภรณ์  วชัระ นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมการสัมมนาการ

ขบัเคลือนชมุชนท่องเทียว ภายใตโ้ครงการชุมชนท่องเทียว  OTOP นวตัวิถี ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม ศูนยก์ารแสดงสินคา้

และการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

13 มิถุนายน 2561 เวลา14.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการขับเคลือน

ยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภยัในการทาํงาน เพือคุณภาพชีวิตคนทาํงานในพืนทีภาคตะวนัออกแบบมีส่วนร่วม 

(Healthy and Safety Thailand ) ครังที 1/2561 ณ หอ้งประชุมศนูย ์ขอ้มลูอาเซียน(ชนั 1) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

13 มิถุนายน 2651 เวลา 16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรปลอดภยัและของดีเมืองแปดริว 

ปี 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

13-15 มิถุนายน 2651 นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ เรืองภารกิจกองทพัและหน่วยงานความ

มนัคง เพือเตรียมการรองรับการพฒันา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง 

15 มิถุนายน 2651เวลา 10.00-15.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานพฒันาจงัหวดัดว้ย

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีและนวตักรรม ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย ์ขอ้มูลอาเซียน (ชนั 1) ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

15 มิถุนายน 2651เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตผูบ้ตัร

สวสัดิการแห่งรัฐประจาํจงัหวดั (คอจ.) ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูขอ้มลูอาเซียน (ชนั 1) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18  มิถุนายน 2651 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมส่งเสริมวฒันธรรมพิเศษภาคตะวนัแก 

ครังที 1/2561 ณ ศนูยป์ระชุมกระทรวงวฒันธรรม ชนั 5 กระทรวงวฒันธรรม กรุงเทพมหานครฯ 

18-20  มิถุนายน 2651 เวลา 13.30 น.นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วม ประชุมเสวนาการพิจารณา ส่งเสริม

อุตสาหกรรมกีฬา ( Sport Industry) ตามแผนพฒันากีฬาแห่งชาติ ฉบับที 6 (พ.ศ.2560-2564) ณ ห้องภาพลีลา โรงแรมเอสซี ปาร์ค 

กรุงเทพมหานครฯ 

19 มิถุนายน 2651เวลา 09.00-11.00 น. นายนายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วมพิธีบาํเพญ็กุศลเนืองในโอกาสวนัคลา้ย

วนัสถาปนาหน่วย กองพนัทหารช่างที 2 กองพลทหารราบที 2 รักษาพระองค ์ครบรอบปีที 85  ณ กองบงัคบัการกองพนัทหารช่างที 

2 กองพลทหารราบที 2 รักษาพระองค ์ค่ายศรีโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



19 มิถุนายน 2651 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ์  ชูทิมทิม เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติงานมหกรรมร่วมพลสมาชิก         TO 

BE NUMBER ONE ประจาํปี 2561 ณ อาคารราชนครินทร์ ชนั 5 มหาวิทยาลยัราชภฏัรานครินทร์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทิมทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 1 สหกรณ์การเกษตร 1 

หอการคา้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หอ้งประชุมผูเ้ลียงไก่ไข่แปดริว) 

21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วมประชุมติตามผลการดาํเนินงานและเร่งการแกไ้ข

ปัญหาหนีนอกระบบ ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ กองพลทหารราบที 11 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

วิทยาลยัเทคนิคจุฬาภรร์ (ลาดขวาง) ขอเชิญร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ทอดผา้ป่าสามคัคี เพือการศึกษา ในวนัพฤหัสบดีที 21 

มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลยัเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ต.ลาดขวาง อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 
 

นายศกัดิศิลป์  ตุลาธร (สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้

ดาํเนินการพิจารณาคดัเลือกบุคคลเพือแต่งตงัใหเ้ป็นผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งและ เชิญชวนนายจา้งสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเป็น

อนุกรรมการ พิจารณาอตัราค่าจา้งขนั ตาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยทาํหนา้ทีร่วมกบัผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ เพือพิจารณา

กาํหนดอตัราค่าจา้งขนัตาํของจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งตอ้งเป็นผูที้ประกอบกิจการในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นอกจากนี องค์กรนายจา้งและองค์กร ลูกจา้งในเขตพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีสิทธิเสนอชือผูแ้ทนเขา้รับการคดัเลือกได้

องคก์รละ 3 คน กาํหนดรับสมคัร ตงัแต่วนัที 23 พฤษภาคม -13 มิถุนายน 2561 

 นางสาวปิยพชัร์  วงศโ์ดยหวงั (ผ อ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย(ททท.) สาํนกังานฉะเชิงเทรา) กล่าวสรุปการจดังานแปด

ริวฟู๊ ดเฟส เทศกาลอาหารถิน จังหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่างวนัที 11-13 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณหน้าสาํนักงานทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์จงัหวดัฉะเชิงเทรารูปแบบงาน ทาง ททท. จา้งออกาไนท์ มาจดังานให้ ในงานจะมีเสวนา อาหารถิน สาํนึกรักบา้น

เกิด ชิมเมนูสุดพิเศษทีคดัสรรคจ์ากวตุัดิบพืนบา้น ปลากะพง จากเชฟดงัคนแปดริว เชฟประชนั วงศอุ์ทยัพนัธ์ และเซฟสุรศกัดิ คง

สวสัดิ ชิมเมนูสุดพิเศษทีคดัสรรคจ์ากวตุัดิบพืนบา้น มะม่วง โดยเชฟไวภพ/เวฟปึง จากรายการ ยกโขยง 6 โมงเชา้   รับชมและรับฟัง

คอนเสิร์ตจากศิลปิน ดงัยคุ 90 คุณปัน ไพบูลย ์เกียรติเขียวแกว้ และวงสินเจริญ บราเทอร์  การจดังานถือว่าประสบความสาํเร็จ ตอ้ง

ขอบคุณคณะทาํงาน และส่วน งานทีเกียวขอ้งทีใหก้ารสนบัสนุนการจดังานครังนี                                                                                                                                                                                

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 

มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3  เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

 3.1 การจดักิจกรรมเดิน – วงิ สมาธิ วสิาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละ อบายมุข ประจาํปี 2561 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั ชมรมวิงเมืองแปดริว  เชิญร่วม

กิจกรรม เดิน-วิงสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลหา้ ลด ละอบายมุข ประจาํปี พ.ศ.2561  ในวนัองัคารที 29 พฤษภาคม 2561 

ซึงตรงกับวันวิสาขบูชา  เริมลงทะเบียน เวลา 05.00 น. ณ บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี

วตัถุประสงคก์ารจดังานเพือ  



1.เพือรณรงคใ์หป้ระชาชนทุกเพศ ทุกวยัมีกิจกรรมทางกาย ออกกาํลงักายเพือสุขภาพ ดว้ยการเดิน วิงสมาธิ  

บาํเพญ็ทาน ถือศีล ฟังธรรม เป็นปฏิบติับูชา ถวายแด่พระพุทธเจา้ เนืองในวนัวิสาขะบูชา 

2.เพือรณรงคใ์หป้ระชาชน ตระหนกัถึงประโยชน์ของการออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 

3.เพือนาํเงินส่วนหนึงมอบโรงพยาบาลพุทธโสธร สมทบทุนจดัซืออุปกรณ์การแพทย ์
 

กําหนดการจดังานเดิน-วงิสมาชิก วสิาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข 

วนัอังคารที 29 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณสนาม หน้าศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
--------------------------------------- 

เวลา 05.00 น. ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

เวลา 05.30 น. พิธีทางศาสนา 

ประธานในพิธีจุดธูป เทียน พระสงฆเ์จริญพระพุทธมนต ์/ ถวายภตัตาหาร 

เวลา 05.50 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ ประธานหอการคา้ จ.ฉช. ประธานจดังาน  

กล่าวรายงานวตัถุประสงคก์ารจดังาน 

    นายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

    กล่าวเปิดงานพร้อมลนัระฆงัเปิดงานตามลาํดบั 

 เวลา 06.00 น. ปล่อยขบวนเดิน-วิง ระยะทางเดิน 3 , ระยะทางวิง 6 กิโลเมตร  

    พระสงฆป์ระพรมนาํพระพุทธมนต ์เพือเป็นสิริมงคลแก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

 เวลา 07.30 น. ขบวนเดิน-วิง เขา้สู่จุดสินสุด  

นายสุวิทย ์คาํดีผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราประธานเปิดงาน ใหเ้กียรติ 

    - มอบเงินสนบัสนุนโรงพยาบาลพุทธโสธรและ - มอบโล่ผูใ้หก้ารสนบัสนุนการจดังาน 

    นายวฒันา รัตนวงศ ์ ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

    - มอบของทีระลึกแก่ประธานเปิดงานแจกของรางวลั และเชิญรับประทานอาหารว่าง

บริเวณจุดบริการภายในงาน 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 3.2 การเข้าร่วมโครงการวจิยัและพฒันานวตกรรมสู่ผลติภัณฑ์ SME ไทย กบั สวธช 

นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า  ตามที หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา จะเขา้ร่วมโครงการวิจัยและ

พฒันานวตกรรมสู่ผลิตภณัฑ ์SME ไทย เพือเชือมโยงสู่การพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตกรรมดว้ยกลไก

การถ่ายทอดเทคโนโลยีทีเหมาะสม กบั Innovation and Technology Assistance Program (ITAP) ซึงเป็นหน่วยงานภายใต้

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ทีมีหน้าทีช่วยเหลือ SME ไทยอย่างรอบดา้น เพือเชือมโยง

ภาคอุตสาหกรรมสู่การพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ดว้ยกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยทีีเหมาะสม  

กิจกรรมทีจะดาํเนินการคือการจัดสัมมนาหัวขอ้ “การยกระดับผกัและผลไมไ้ทยสู่มาตรฐานสากลสําหรับเขต

นวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เดิมกาํหนดจดัในวนัที 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมซนัธารเวล



เนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา แต่ได้เลือนออกไปเนืองจากปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณจาก สวทช. ซึงจะแจ้ง

กาํหนดการใหท้ราบอีกครังหนึง  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.3 การสนับสนุนส่วนราชการในการพฒันาพนืทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธรเพอืสาธารณประโยชน์ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ความคืบหนา้ การพฒันาพืนทีหนา้วดัหลวงพ่อโสธรเพือ 

สาธารณประโยชน์ ขณะนีไดมี้การจ่ายเงินค่าเวนคืนทีดิน สาํหรับประชาชนทีเดือนร้อน ทีจะตอ้งยา้ยบา้นไปอยู่ทีอืน เป็น

บางส่วนแลว้ คาดว่าสินเดือนมิถุนายน 2561 น่าจะเรียบร้อย ถา้ลือถอนเรียบร้อยแลว้ จะอยู่ในขนัตอนการปรับพืนทีดินให้

สมาํเสมอ ถึงเวลานนั คงตอ้งขอความร่วมมือ จากกรรมการและสมาชิกหอการคา้ในการช่วยกนัคนละเลก็คนละนอ้ย ในการ

ปรับพืนที ถมลกูลงั เราคงตอ้งช่วยกนั ทาํใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทรา ของเราน่าอยู ่มีภูมิทศัน์ทีดี สวยงดงาม เพราะพืนทีตรงนีเป็น

พืนทีบริเวณหนา้โบสถ ์หลวงพ่อพุทธโสธร  ซึงเป็นพระศกัดิสิทธิประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา และเป็นสิงศกัดิสิทธิทีคนทวัไป

นาํถือและมาสกัการะบูชาทวัประเทศ  การปรับพืนทีปรับบริเวณ หน้าโบสถห์ลวงพ่อโสธร คือบริเวณ ติดกบัค่ายศรีโสธร 

พืนทีตรงนนัประมาณ 18 ไร่ ทีเป็นทีราชพสัดุ ทีเหลือ ตลาดขายของ เป็นพืนทีมีโฉนด เราไม่สามารถทาํอะไรได ้  เราจะ

ปรับปรุงในส่วนทีเราปรับปรุงไดเ้ท่านนั    

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.4 การจดักจิกรรม “ฟุตบอลดารามหากุศล...ออลสตาร์แปดริว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์”  

(ชาวแปดริวรวมนําใจเป็นผู้ให้ เพอืเด็กและเยาวชน) 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  กาํหนดจดัโครงการ แข่งขนัฟุตบอลดารา

มหากุศล ออลสตาร์แปดริ ว ปะทะสิงห์ออลสตาร์ (ชาวแปดริ วร่วมใจ เป็นผูใ้ห้ เพือเด็กและเยาวชน)ในวันเสาร์ที 16  

มถุินายน 2561  เวลา 14.00 น.ณ สนามฟุตบอลเทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา อ.เมอืง จ.ฉะเชิงเทราโดยมีวตัถุประสงค ์

1.เพือสมทบทุนใหก้บักิจกรรมกีฬาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

2.เพือสมทบทุนใหก้บักิจกรรมกีฬาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3.เพือสมทบทุนซืออุปกรณ์การแพทยใ์หก้บัโรงพยาบาลพุทธโสธร 

4.เพือส่งเสริมมิตรภาพ ความรัก ความสามคัคี ระหว่างนกัเรียน นกัศึกษา เยาวชน นกัธุรกิจ พ่อคา้  

ขา้ราชการ และประชาชนใหมี้กิจกรรมและรักการออกกาํลงักาย ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์

กาํหนดการการแข่งขนัฟุตบอลการกุศล “ ออสตาร์แปดริว ปะทะ สิงห์ออสตาร์ ” 

วนัเสาร์ที 16 มิถุนายน 2561 ณ สนามฟุตบอลเทศบาล ตาํบลหนา้เมือง  อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เวลา รายละเอยีด 

12.00 น.  ทีมงานสิงห์ออลสตาร์ เดินทางมาถึงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13.00-14.00 น. ทีมงานสิงห์ออลสตาร์ รับประทานอาหารกลางวนั ณ สวนอาหารเกา้มณี 

14.30 น. ทีมงานสิงห์ออลสตาร์ เดินทางเขา้สนามฟุตบอล 



15.30 – 16.30 น. คลินิกสอนฟุตบอลใหก้บัเยาวชน โดยทีมสิงห์ออลสตาร์  (เยาวชนทีเขา้ร่วมประมาณ 80 คน) 

16.45 – 16.50 น. นายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประธานในพิธีเปิดกล่าวคาํตอ้นรับ ทีมสิงห์ออล

สตาร์ และผูร่้วมงาน 

16.50 – 16.55 น. ประธานจดังาน นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานหอการคา้ฯ กล่าวรายงานวตัถุประสงคโ์ครงการฯ 

16.55 – 17.00 น. ประธานในพิธีเปิดงาน 

17.00 – 17.15 น. มอบของทีระลึกขอบคุณผูส้นบัสนุนสมทบทุนและผูใ้หก้ารสนบัสนุนโครงการนี 

17.15 – 17.25 น. มอบอุปกรณ์การกีฬา/มอบรายไดใ้หห้น่วยงานต่างๆ 

17.25 – 17.40 น. แนะนาํนกัฟุตบอลทงัสองทีม และถ่ายภาพหมู่ร่วมกนั 

17.40 – 19.30 น. การแข่งขนัฟุตบอลการกุศล : ทีมวีไอพีฉะเชิงเทรา พบ ทีมสิงห์ออลสตาร์ 

19.30 – 20.00 น. มอบถว้ยรางวลัใหก้บัทีมชนะเลิศ และ รองชนะเลิศการแข่งขนัฟุตบอลการกุศลในครังนี 

ณ หอ้งจดัเลียง โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หมายเหต ุ ระหว่างพกัครึงการแข่งขนัมีกิจกรรมระหว่างทีมสิงห์ออลสตาร์กบัผูช้ม เช่นประมลูเสือ ของทีระลึก หรือ

ถ่ายภาพร่วมกบัดารา เป็นตน้ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 3.5 การจดักิจกรรม กอล์ฟเชือมความสัมพนัธ์ 

 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดักิจกรรมกอลฟ์เชือมความสัมพนัธ์ ครัง

ที 2 เรืองวนัเวลาและสถานทีจะดูความเหมาะสมอีกครังหนึงทีปรึกษากนัไวน่้าจะประมาณเดือน ตุลาคม 2561  

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่าการจัดกอล์ฟ ครังที 1 ถือว่าประสบความสําเร็จ เป็นอย่างมาก การจัด

แข่งขนักอลฟ์ เราไม่ไดข้อสนบัสนุนจากกรรมการหอการคา้ในการจดังาน แต่อยากขอความร่วมมือใหก้รรมการและสมาชิก

ทีรู้จกันกักอลฟ์ และเป็นคู่คา้ของแต่ละท่าน ไปชกัชวนกนัมาเล่นและช่วยหาทีมมา เรืองสนามอยากเสนอให้ลองเปลียนเป็น 

สนามกอลฟ์ รอยลัเลคไซด ์คลบั ถนนบางนา- ตราด ต.ท่าขา้ม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สนามกวา้งขาวงใหญ่ วิวทิวทศัน์ 

สวยงาม 

 นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์(รองประธาน) กล่าวว่า ในความคิดเห็นส่วนตวั ทีเคยเล่นกอลฟ์ การเสน้ทางไม่สะดวก 

ตอ้งยเูทรินไกล เขา้ไปลึก และค่าสนามแพงมากและออกกรอบได ้แค่ 4 ท่าน  น่าจะใช้ทีเดิม การเดินทางสะดวก และ

ค่าใชจ่้ายไม่สูงมาก 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 4 เรืองเพอืพจิารณา 

- ไม่มีเรืองเสนอ    - 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 



วาระที 5  เรืองข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่าง  ๆเข้าสู่การประชุม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่ากาํหนดจดัประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 2/2561  

เมือวนัที 10 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งประชุมโรงแรมแกรนด ์ไดม้อนด ์จงัหวดับนัเตียนเมียนเจย ประเทศกมัพชูา 

สรุปสาระสาํคญั ไดมี้การลงนามปฏิญญาความตกลงการร่วมมือกนัระหว่างหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 

ซึงประกอบดว้ย หอการคา้จงัหวดัสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว้ และจังหวดันครนายก เพือทีจะรักษา

สถานะภาพการดาํรงคงอยู่ของหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ แมใ้นปัจจุบนัจะมีการเปลียนแปลงโครงสร้างของ

หอการคา้กลุ่มจงัหวดัใหม่ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยและประกาศของหอการคา้ไทยก็ตาม 

นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าอยากฝากเรืองนาํเสนอเขา้สู่ กรอ.จงัหวดั เรืองการบงัคบัใชก้ฎหมาย ใน

เขตเทศบางเมือง และอาํเภอเมือง ทางหลวงใหใ้ชค้วามเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชวัโมง แต่ปัจจุบนัใชค้วามเร็ว 80 กิโลเมตรต่อ

ชวัโมง ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุซบัซอ้น อยากใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั และมีบทลงโทษผูก้ระทาํความผิด อยากให้

ประชาชนจะไดรั้บรู้และปฏิบติัตาม  ต่อไปจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะเป็นเมืองสมาร์ทซิตี เมืองน่าอยู่ เพือรองรับ EEC  การเป็น

เมืองน่าอยู ่ประกอบไปความเป็นอยูที่ดี มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

 นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่าอยากฝากเรืองทุกเรืองทีนาํเสนอเขา้สู่ กรอ.จงัหวดั ตอ้งทาํหนังสือจาก

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เสนอวาระเขา้ไปก่อน ประชุม เพือใหท้างจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะไดบ้รรจุวาระของหอการคา้ฯ 

เขา้ไปในวาระการประชุมของการประชุมกรอ.จงัหวดั และทางจงัหวดัจะไดเ้ชิญหน่วยงานทีเกียวขอ้ง มาร่วมรับฟังและ

ช่วยกนัแกไ้ขปัญหา และนอกจากเรืองความเร็วแลว้อยากเสนอเพิมในเรืองการมีระเบียบวินยั ในการใชก้ฏจราจร และอยาก

ฝากเรืองการดูแลรักษาความสะอาดของถนนทงัสองฝังไปกลบัและเกาะกลางถนน ไม่ให้สกปรกและเรืองตน้ไมเกาะกลาง

ถนน ไม่ใหบ้งัการใชร้ถใชถ้นนและฝากอีกเรือง ทีตอ้งบรรจุไวเ้ป็นวาระประจาํ คือการติดตาม เรืองสารพิษต่างๆ ทีจะเขา้สู่

จงัหวดั เกิดจากสาเหตุโรงงานขยะอุตสาหกรรมทีเกิดขึนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํให้ส่งผลกระทบกบัสิงแวดลอ้ม อยากให้

ทางหอการคา้ฯ ติดตามเรืองนีดว้ย 

 นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า ปัญหาการจราจรเรืองการเกิดอุบติัเหตุ เกิดจากขบัรถเร็ว ถนนใน

เขตทางหลวง รถยนตใ์หใ้ช ้ความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชวัโมง รถหกลอ้ รถสิบลอ้ ใช ้ความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชวัโมง รถราก

จูง รถพ่วง ใช ้ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชวัโมง กรณีทีเขา้เขตเมือง รถยนตใ์หใ้ช ้ความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชวัโมง รถหกลอ้ 

รถสิบลอ้ ใช ้ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชวัโมง รถรากจูง รถพ่วง ใช ้ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชวัโมง คนใชร้ถใชถ้นน อย่าง

ผมยงังงเลย เราตอ้งมาแยกถนนในเขตเทศบาล กบัในเขตเมือง ให้ชดัเจน กรณีทีติดป้ายแต่ละจุด บนถนนเส้นเดียวกนั บน

ถนนสายเดียวกนั ติด 90 80 ดว้ย แลว้จะใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นนยดึตรงไหน นีคือปัญหาเรืองการติดป้ายบงัคบัดา้นการจราจร  หา

ความชดัเจนไม่มี อยากเสนอในเขตเทศบาลเมือง ให้ติดกลอ้งจบัความเร็วด้วย จะได้รู้ว่าใครทาํผิดกฎหมาย  กลอ้งจับ

ความเร็วส่วนใหญ่ติด ในเขตทางหลวง บนทางด่วน ซึงเป็นถนนโล่งๆ ทีใชค้วามเร็วสูงอยูแ่ลว้ 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า สรุปเรืองเขา้สู่กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา  1 เรืองการใชก้ฏหมายเรืองการ

ใชค้วามเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชวัโมง ในเขตเทศบาลเมือง และการมีระเบียบวินัย ในการใชก้ฎจราจร 2.เรือง การดูแลรักษา

ความสะอาดของถนนทงัสองฝังไปกลบัและเกาะกลางถนน ไม่ให้สกปรก 3.คือการติดตาม เรืองสารพิษต่างๆ ทีจะเขา้สู่

จงัหวดั เกิดจากสาเหตุโรงงานขยะอุตสาหกรรมทีเกิดขึนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 6  เรืองระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)  

 นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า หอการคา้ไดมี้การประชุมใหญ่สามญัสมาชิกเมือเดือนมีนาคม 2561     ในทีประชุม

ไดแ้ต่งตงั ดร.โอกาส  เตพละกุล อดีตประธานสภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นทีปรึกษาดา้นระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) ดร.

โอกาส  เตพละกุล ได้มีการเรียกประชุมแนวทางการทาํงานให้สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ซึง

ประกาศใช ้เมือวนัที 14 พ.ค. 61 ราชกิจจานุเบกษาไดเ้ผยแพร่ พระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ.

2561 ซึงจะมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 15 พ.ค.2561 เป็นตน้ไป โดย พ.ร.บ.ฉบบันีมีทงัหมด 73 มาตรา รวมบทเฉพาะการ โดยเหตุผลของ

การตรา พ.ร.บ. เพือกาํหนดให้ภาคตะวนัออกเป็นเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก(EEC)ทีมีการวางแผนการใชป้ระโยชน์พืนทีชดัเจน

แน่นอนโดยสอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาอย่างยงัยืน มีการบูรณาการการจดัทาํโครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภคใหต่้อเนืองและ

เชือมโยงกนั ทงัในและนอกเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พฒันาเมืองให้มีความทนัสมยัระดบันานาชาติ ทีเหมาะสมต่อการอยู่อาศยั

และการประกอบกิจการ มีการใหบ้ริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร รวมทงัให้สิทธิประโยชน์ทงัแก่ผูป้ระกอบกิจการและผูอ้ยู่อาศยั

ในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกเป็นการเฉพาะสาระสาํคญัของร่าง พ.ร.บ.เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนั(EEC) อาทิ  

มาตรา 6 กาํหนดใหพื้นที จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพืนทีอืนใดทีอยูใ่นภาคตะวนัออกทีกาํหนดเพิมเติมโดยพระ

ราชกฤษฎีกา เป็นเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกเพือวตัถุประสงค์ อาทิ 1.พฒันากิจกรรมทางเศรษฐกิจทีทนัสมยัเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 2.จดัให้มีการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ลดอุปสรรคและ

ตน้ทุนในการประกอบกิจการ 3.พฒันาเมืองใหท้นัสมยัระดบันานาชาติ สะดวก ปลอดภยั 

มาตรา 10 กาํหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก(บอร์ดEEC) มีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน รองนายกฯ เป็นรองประธาน นอกนันมีรัฐมนตรีทีเกียวขอ้งเป็นกรรมการ กบัผูอ้าํนวยการสาํนักงบประมาณ 

เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุน 

ผูท้รงคุณวุฒิไม่เกิน 5 คน เป็นตน้ 

 มาตรา 11 กาํหนดอาํนาจหนา้ทีของบอร์ดอีอีซี อาทิ กาํหนดนโยบายเพือพฒันา EEC, ใหค้วามเห็นชอบแผนผงัการ

ใชป้ระโยชน์ทีดิน, โครงสร้างพืนฐาน, กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการร่วมลงทุนกบัเอกชน หรือใหเ้อกชนเป็นผู ้

ลงทุน, อนุมติั อนุญาตใหสิ้ทธิ หรือใหส้มัปทาน, กาํหนดพืนทีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมเป้าหมายและสิทธิ

ประโยชน์ 

มาตรา 39 ในหมวด 5 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ กาํหนดเป้าหมายอุตสาหกรรมพิเศษ ซึงอย่างน้อยต้อง

ประกอบดว้ย 1.ยานยนตส์มยัใหม่ 2.อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ 3.การท่องเทียวกลุ่มรายไดดี้และการท่องเทียวเชิงคุณภาพ 4.

การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ 5.การแปรรูปอาหาร 6.หุ่นยนต ์7.การบินและโลจิสติกส์8.เชือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

9.ดิจิทลั และ 10.การแพทยแ์ละสุขภาพครบวงจร 

มาตรา 49 ให้ผูป้ระกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึงเป็นนิติบุคคลและเป็นคนต่างดา้วตามประมวล

กฎหมายทีดิน มีสิทธิถือกรรมสิทธิในทีดินภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพือการประกอบกิจการทีไดรั้บอนุญาตไดโ้ดย



ไม่ตอ้งไดร้บอนุญาตตามประมวลกฎหมายทีดิน ให้ผูป้ระกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึงเป็นนิติบุคคลและ

เป็นคนต่างดา้ว ตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุดมีสิทธิถือกรรมสิทธิในหอ้งชุด โดยไดรั้บการยกเวน้จากการจาํกดัสิทธิของคน

ต่างดา้วตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด ผูป้ระกอบกิจการซึงจะมีสิทธิ และจาํนวนทีดินหรือห้องชุดตามวรรคหนึงและวรรค

สอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีคณะกรรมการนโยบายประกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบ ของ

คณะรัฐมนตรี แต่ทังนี ต้องไม่เกินทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการลงทุนหรือ กฎหมายว่าดว้ยการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 มาตรา 52 การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงทีดินหรืออสังหาริมทรัพยใ์นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพือ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการพฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ มิให้นาํความในมาตรา 540 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พือพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม พ.ศ.2542 มาใชบ้ังคบั การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงตามวรรคหนึง ห้ามมิให้ทาํสัญญาเช่าเป็น

กาํหนดเวลา เกินหา้สิบปี ถา้ไดท้าํสญัญากนัไวเ้ป็นกาํหนดเวลานานกว่านนัก็ใหล้ดลงมาเป็นหา้สิบปี การต่อสัญญาเช่า อาจ

ทาํไดแ้ต่จะต่อสญัญาเกินสีสิบเกา้ปีนบัแต่วนัครบหา้สิบปีไม่ได ้

ทีประชุมกนัสรุปยทุธศาสตร์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา มี 3 ประเด็น 1.ผงัเมือง 2 การศึกษา 3.จุดเด่นของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ( EEC) ตอ้งขบัเคลือนดว้ยภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบดว้ยหอการคา้ฯ สภา

อุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมท่องเทียว  ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ( EEC) มีอุตสาหกรรมหลกั 10 อุตสาหกรรม

ทีรองรับ EEC  มีทงัอุตสาหกรรมเดิม 5 อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมใหม่ 5 อุตสาหกรรม ดงันี 

                 1) 5 อุตสาหกรรมเดิม ( First S-Curve ) 

                       1.1) อุตสาหกรรมยานยนตแ์ห่งอนาคต 

                       1.2) อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์อจัฉริยะ 

                       1.3) การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพระดบัสูง 

                       1.4) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

                       1.5) อุตสาหกรรมท่องเทียวกลุ่มรายไดดี้และการท่องเทียวเชิงสุขภาพ 

                2) 5 อุตสาหกรรมใหม่ ( New S-Curve ) 

                       2.1) หุ่นยนตเ์พืออุตสาหกรรม และชีวิตประจาํวนั 

                       2.2) อุตสาหกรรมการบินและโลจีสติกส์ 

                       2.3) อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 

                       2.4) อุตสาหกรรมเชือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

                       2.5) อุตสาหกรรมดิจิทลั 



 หอการคา้ตอ้งมาศึกษา ผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ว่าผงัเมืองรวมโครงสร้างเป็นอยา่งไร และจะปรับปรุง

เปลียนแปลง ผงัเมืองรวม เพือรองรับระเบียงเศรษฐกิจ (EEC)  และเรืองจุดเด่นของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เราตอ้งมาหาจุดเด่น

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหเ้จอว่า คืออะไร  แลว้นาํมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากทีสุด  

 นายกาํพล  เลิศเกียรติดาํรง ค ์(รองประธาน) กล่าวว่าทีประชุมร่วมกบัคุณโอกาส  เตพละกุล พดูถึงเรืองการศึกษา ที

รองรับระเบียงเศรษฐกิจ ( EEC) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ้งส่งเสริม เรืองภาษาองักฤษ เพราะภาษาองักฤษเป็นภาษาที

สาํคญัมาก เป็นภาษกลางทีใชไ้ดท้วัไป การเรียนการสอนทุกโรงเรียน ทุกระดบัชนัศึกษา ตอ้งเสริมภาษาองักฤษ ใหม้าก 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
  

วาระที 7  เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดเ้ขา้ร่วมโครงการขบัเคลือนยทุธศาสตร์ รู้  

รับ รุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมเดินทางไปทงัหมด 4 ประเทศ เมียนม่า เวียดนาม สาธารณะรัฐประชาชน

ลาว และสาธารณะรัฐประชาชนจีนไปเจรจาดา้นการคา้การลงทุน และจบัคู่ธุรกิจการคา้ (Business Matching) 

 นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน กล่าวว่าจะร่วมเดินทางไปราชการต่างประเทศ และมีการประชุมเจรจาด้าน

ความสมัพนัธ ์ระหว่างประเทศ การคา้การลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ดา้นการศึกษา ดา้นสังคมและการเจรจาความร่วมมือ

ของผูป้ระกอบการทงัสองฝาย รวมถึงเรืองอืนๆทีเกียวข้อง    ระหว่างวนัที 1-5 มิถุนายน 2651 ณ นครเจียหยาง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

 

วาระ  8เรืองนําเสนอกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ (YEC)ฝากประชาสมัพนัธก์ารจดักิจกรรม  

“ฟุตบอลดารามหากุศล...ออลสตาร์แปดริว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์” (ชาวแปดริวรวมนาํใจเป็นผูใ้ห้ เพือเด็กและเยาวชน)

กรรมการและสมาชิกหอการคา้ท่านใด จะสนบัสนุนการจดังาน การลงโฆษณาบนเสือบอล มี 20,000 บาท 10,000 บาท 

และมีการลงแข่งขนัฟุตบอล VIP ค่าชุด 2,000 บาท และค่าเสือ STAF  400  บาท กรรมการท่านใดสนใจสั งซือไดที้

สาํนกังานหอการคา้ 

นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า การจดักิจกรรม“ฟุตบอลดารามหากุศล...ออลสตาร์แปดริว ปะทะ สิงห์ 

ออลสตาร์” (ชาวแปดริวรวมนาํใจเป็นผูใ้ห ้เพือเด็กและเยาวชน) เป็นกิจกรรมทีผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ (YEC)นาํเสนอในที

ประชุมเดือนทีแลว้ ถือว่าเป็นกิจกรรมทีดี เพราะรายได้หลงัหักค่าใช้จ่าย นําไปมอบสมทบทุนกีฬากับเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา มอบสมทบทุนกีฬากบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา และมอบเงินสมทบทุนจดัซืออุปกรณ์การแพทย์

โรงพยาบาลพุทธโสธร อยากใหพ้วกเราช่วยกนัประชาสมัพนัธ ์บอกต่อๆ กนัใหค้นมาดูการแข่งขนัฟุตบอลเยอะๆ ตงัเป้าไว ้

1,000 คน ทางสิงห์ ใหก้ารสนบัสนุนการจดังานมา 20,000 บาท ทีเหลือหอการคา้ตอ้งหาเงินจดังานเอง  

 มตทิีประชุม รับทราบ 



 

วาระ  9เรืองอืนๆ   

 นายสมนึก  ทกัษิณา (ประธานกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าข่าวประชาสัมพนัธ์ สาํนักงานคณะกรรมการเลือกตงัประจาํ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกาศเรืองการรับสมคัรบุคคลเขา้รับการคดัเลือกเพือแต่งตงัเป็นผูต้รวจการเลือกตงัรับสมคัรตงัแต่วนัที 

13-22 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. สถานทีรับสมคัรสํานักงานคณะกรรมการเลือกตังประจาํจังหวดั

ฉะเชิงเทราเอกสาร ระเบียบการสมคัร ฝากไวใ้หที้สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายกาํพล เกียรติดาํรง (รองประธาน) กล่าวว่าอยากจะประชาสมัพนัธ ์ผมเปิด สวนอาหารบูม&ฉะเชิงเทรา  

เขา้ไปทางขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีห้องอบรม ห้องสัมมนา บรรจุไดป้ระมาณ 60-80 คน มีห้องพกั มีสวนเมร่อน มีร้าน

กาแฟ กาํลงัทาํการตอนนียงัไม่เสร็จดี อยากเชิญชวนใหก้รรมการและสมาชิกหอการคา้ไปใชบ้ริการได ้ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 19.40 น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 


