
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 4/2562 

วนัพฤหัสบดทีี  23 พฤษภาคม  2562 

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

 

ผู้เข้าประชุม    

 1.นายวฒันา  รัตนวงศ ์      ประธานกิตติมศกัดิ 

 2.นายสมนึก ทกัษิณา       ประธานกิตติมศกัดิ 

 3.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ      ประธานทีปรึกษา 

 4.นายชาลี เจริญสุข       ทีปรึกษา 

 5.ดร.พวงทอง วรรณีเวชศิลป์      ทีปรึกษา 

 6.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพรช      ทีปรึกษา 

 7.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ      ประธาน 

 8.นายมนสั ตนังาม       รองประธาน 

 9.นายชยัรัตน ์ โสธรนพบุตร      รองประธาน 

 10.นายกิตติ   ตรงไตรรัตน์      รองประธาน 

 11.นายจิตรกร เผด็จศึก       รองประธาน 

12.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม       รองประธาน 

 13.นางวรนิต กตญาณ       เลขาธิการ 

 14.นางสาวสิริรักษ ์อติชาติธานินทร์     กรรมการ 

 15.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง      กรรมการ 

 16.นางสาวอภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร     กรรมการ 
 

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

30 พฤษภาคม 2562 นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการร่วมประชุม Focus Groupสมาชิกหอการคา้จงัหวดั 

กลุ่ม  

3 (รายไดต่้อปี 5-25 ลา้นบาท) ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 24 ชนั 5 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เพือปรับปรุง

สิทธิประโยชน์และบริการของหอการคา้ไทย  

30 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2562 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ นางสาว

เพราพิลาส  



พุทธา ประธาน YECนางสาวธวิยา สุดใจ เลขาธิการYEC  ร่วมประชุมใหญ่หอการคา้ภาค 5 ภาค ประจาํปี 

2562 ณ โรงแรมริมอนด ์จ.นนทบุรี  

 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเครือข่ายพฒันาความ

ร่วมมือ 

ส่งเสริมและพฒันาเกษตรแปลงใหญ่ปลากะพงยกัษ์ ในวนัองัคารที 4 มิถุนายน 2562 ตงัแต่เวลา 09.00 น - 

11.30 น. ณ หอ้งเพทายโรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ผู ้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรม แชร์นิตีคอนเสิร์ต 

DAENDORFHINE เมือวนัที 6 มิถุนายน 2562  ณโรงเบียร์แปดริว วตัถุประสงคก์ารจดังานเพือจดัซือ

เครืองกระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้าชนิดอตัโนมติัใหแ้ก่สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่สมจิตร คาํดี มารดาของนายสุวิทย ์คาํดี 

(อดีตผูว้่า 

ราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา) ในวนัเสาร์ที 8 มิถุนายนเวลา 19,00 น. ณ ศาลา2 วดัสุทธจินดาอาํเภอเมือง จังหวดั

นครราชสีมา 

 หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อสามีคุณบุญเรือน แมน้มนั สมาชิก

หอการคา้ฯในวนัศุกร์ที 7 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น ณ วดัธาตุทอง ศาลา 10 แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา

กรุงเทพมหานคร 

 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00-12.00 น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมรับฟังสภาพ

ปัญหาการแอบอา้งแหล่งกาํเนิดสินค้า ณ ห้องประชุม 1 ชัน 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

กรุงเทพมหานคร 

12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

หอการค้าไทย ครังที 3/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรุงเทพมหานคร 

 ดว้ย บริษทั เอ 21 คอนซลัแตนท์ จาํกดั / บริษทั ทรานส์คอนซลัท์ จาํกดั / บริษทั อินฟราทรานส์ 

คอนซลัแตนท ์จาํกดั /บริษทั แพลนโปร จาํกดั / บริษทั โซติจินดา คอนซลัแตนท์ จาํกดั และมหาวิทยาลยั

นเรศวร ได้รับมอบหมายจากสาํนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ให้ดาํเนินงาน

โครงการศึกษาการจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก โดยทางบริษทัทีปรึกษา ไดข้อเขา้หารือกบัหน่วยงาน

ภาคเอกชนประกอบดว้ยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา และภาคเอกชน

ทีเกียวขอ้งเพือขอคาํแนะนาํโครงการและขอรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกียวกบัโครงการ ในวนั

จนัทร์ที 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรรมการ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมใหค้วามคิดเห็น) 



หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดให้การตอ้นรับคณะจากสํานักผูแ้ทนสภาส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศจีน ประจาํประเทศไทย ซึงเป็นหน่วยงานภายใตส้าํนักนายกของประเทศจีน มีภารกิจหลกั

เพือส่งเสริมการคา้และการลงทุนในประเทศตามกลยทุธก์ารพฒันาทีสาํคญัของประเทศจีน ซึงการขอเขา้พบ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในครังนีเพือทาํความรู้จกัและสร้างความสมัพนัธไ์มตรี และแลกเปลียนความรู้

ความเขา้ใจในดา้นเศรษฐกิจการคา้การลงทุนในประเทศไทยและจงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมนาํคณะเยียมชม

โรงงานแปรรูปมะม่วง กาํหนดในวนัองัคารที 18 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ โรงงานผลไม้

แปรรูปวรพร อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา (คณะผูแ้ทนจีน มาร่วมทงัหมด 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายหลี เฟิง (ผูแ้ทน

สภาส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ) นายเจินเจีย หวงั (ผูช่้วยผูแ้ทน) นางสาวณัฐสินี เรืองประดิษฐ์ (ผูช่้วย

ผูแ้ทน) และ นางสาวชวิศาโฆวฒันะกุล (ผูช่้วยผูแ้ทน)     

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจา้ภาพโครงการพฒันาระบบราชการเพือรองรับยุทธศาสตร์

ประเทศไทย 4.0 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA)และเกณฑ์การประเมินสถานะของ

หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 (สภากาแฟ) ในวนัพุธที 19 มิถุนายน 2562 

เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมโรงไฟฟ้าบางปะกง อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมจดัทาํ

แผนพฒันาทอ้งถิน (พ.ศ.2561-2562) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมือง ชนั 4 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติฯ สาํนกังานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วม

ตอ้นรับคณะจังหวดักาญจนบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  ณ ห้องประชุมศูนย์

ขอ้มูลอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราและเวลา 13.30 น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมเยียมชมเขต

ส่งเสริมพิเศษเพือกิจการอุตสาหกรรม รูปแบบ Clustrrณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บา้นโพธิ) อ.บ้านโพธิ จ.

ฉะเชิงเทรา 

24 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการเพือ

สร้างความเขา้ใจดา้นเกณฑ์ตวัชีวดัและการตรวจประเมิน ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เตรียมพร้อมรับการ

ตรวจประเมินเมืองอุสาหกรรมเชิงนิเวศจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2562 ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด์ โฮ

เทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมประชาคมระดบัจงัหวดั เพือ

คดัเลือกผูแ้ทนประชาคมระดบัจงัหวดั ณ ห้องประชุมบางแกว้ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.บางแกว้ อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการหนึง

ตาํบล หนึงผลิตภณัฑจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ (ชนั3) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมประชาคม เพือจดัทาํ

แผนพฒันาพฒันาท้องถิน (พ.ศ.2561-2565 ) ณ ห้องประชุมเพือประชาชนตาํบลเสม็ดใต้ อ.บางคลา้ จ.

ฉะเชิงเทรา 

29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น.นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ ัดการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพนัธ์แห่งชาติระดบัจงัหวดัจงัหวดั ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั 1 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมพิธีเปิดงานการแสดงสินค้าและ

จาํหน่ายสินคา้ชุมชนเชิงนวตักรรมกับแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออก 1 (ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา ระยอง) ณ ศนูยก์ารคา้โรบินสนัไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทรา 

30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิม รองประธาน ร่วมโครงการเวทีวิชาการภาคกลาง

ประจาํปี 2562 “ยกระดบั CSR สู่พลงัจิตรสาธารณะลดความเหลือมลาํ อย่างยงัยืน ณ โรงแรมซีบีซ จอมเทียน รีสอร์ท 

จ.ชลบุรี  

30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนพฤษภาคม 2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมประชาคมทอ้งถินระดบัตาํบล เพือ

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน (พ.ศ. 2561-2565) ณ หอ้งประชุม เทศบาลตาํบลบางปะกง อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 

30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมนัคงและความ

สงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการ

ป้องกนัและ 

ปราบปรามยาเสพติดจังหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 5/2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม 

รองประธาน นายพงศธ์ร  เผา่บรรจง กรรมการ ร่วมกิจกรรมเพือแสดงความจงรักภกัดี เนืองในโอกาสพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศกัราช 2562 ณ อาคารราชนครินทร์ ชนั 5 มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วม

กิจกรรมเนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี ประจาํปีพุทธศกัราช 2562 และพิธี

ถวายเครืองสกัการะและจุดเทียนถวายพรพรชยัมงคล ณ บริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรรมการพฒันาองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา และประชาคมจงัหวดั ณ ห้องบางแกว้ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 



 5 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานการ

ขบัเคลือนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ตี อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ครังที 

1/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมประชาคมทอ้งถิน

ระดบัตาํบล เพือทบทวนพฒันาทอ้งถิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางตีนเป็ด ณ ห้อง

ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรมการ

พฒันาเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจงัหวดั

แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรรมการ

พิจารณาเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2562 ณ 

หอ้งประชุมนาม ตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
  

 กจิกรรมอนื ๆ 

8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น. หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมแข่งขันและสนับสนุน

โบวลิ์งกระชบั 

สมัพนัธส์ภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 13 /2562 ณ Blu- O RHYTHM & BOWL @ เมกา บาง

นา กรุงเทพมหานคร (หอการคา้สนบัสนุน 1 ทีมๆ 5,000 บาท) 

 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานวนัเกิดองค์เจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา ประจาํปี พ.ศ.2562 ณ ศาลเจา้พ่อหลกั

เมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน กล่าวว่ามีเรืองแจง้ให้ทีประชุมทราบ 1 เมือวนัที 16 พฤษภาคม 2562 

ไดมี้การประชุม ประธานบริหาร EEC ไดมี้การปรับโครงสร้างผงัเมืองของจงัหวดัฉะเชิงเทราในบางส่วนทีสามารถ

ปรับได้ ในส่วนของหอการค้าไดเ้สนอให้มีการปรับพืนทีตามขอบถนนทังหมด ให้เป็นพืนทีสีส้ม ความลึกไม่

นอ้ยกว่า 300 เมตร ทุกเสน้ทาง และเสนอใหมี้การปรับระยะหล่น ริมแม่นาํ หรือฝังทะเล ไม่เกิน 50 เมตร กดหมาย

เดิม 100 เมตร ทางผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดท้าํหนังสือไปยงัประธานบริหาร EEC ในการปรับผงัเมือง

จงัหวดัฉะเชิงเทราเรียบร้อยแลว้ 2. ทางผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํหนังสือขอบคุณมายงัหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราทีให้การสนับสนุนอาหารเนืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชภิเษก   3. วนันีไดไ้ป ร่วมตอ้นรับคณะ

จังหวดักาญจนบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  ประธานหอการค้าจังหวัด



กาญจนบุรีไดร่้วมเดินทางมากบัคณะดว้ย ไดแ้จง้ว่าทางประเทศพม่า ชอบสินคา้ไทยมาก ไดเ้คยเอาสินคา้ไทยไป

ขายในพม่า เตรียมสินคา้ไปขาย 3 วนั ขายหมดภายใน 2 ชวัโมง สินคา้ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีพม่าชอบคือขนม

เปียะ ก็เลยจดักระเชา้ของดีเมืองแปดริว ไปใหป้ระธานหอการคา้ และพาณิชยจ์งัหวดักาญจนบุรี 2 กระเชา้ เพือเป็น

การโปรโมทสินค้าของสมาชิกไปด้วย  ถา้สมาชิกท่านในสนใจจะเอาสินค้าไปจาํหน่ายประเทศกัมพูชา หรือ

ประเทศพม่า  เพือมีช่องทางการกระจายสินคา้มากขึน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดไดที้ สาํนกังานหอการคา้ 

ใหท้างสาํนกังานประสานงานใหไ้ด ้  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2562 

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

 

วาระที 3 เรืองแนวทางการบริหารงานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี บริหาร 2562-2563 

 นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้) กล่าวว่าในส่วนแนวทางการบริหารงานของหอการคา้ 

ตามทีมีการประชุมหารือนอกรอบเห็นสมควรให้ปฏิบัติดังนี เรืองการประชุมประชุมประจาํเดือนก็คง

เหมือนเดิม ประชุมทุกพฤหสับดีที 3 ของทุกเดือน เชิญทีปรึกษากิตติมศกัดิ เดือนเวน้เดือน ปรับเปลียนเวลา

มาเป็น 13.30-15.30 น. รับประทานอาหารว่างในทีประชุม เพราะปีบริหารนียงัไม่เก็บค่าอาหารกรรมการ แต่

เวลาสามารถเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม ประชุมสัญจรดูตามความเหมาะสม ส่วนกิจกรรมจดัหา

รายไดจ้ดัเหมือนเดิม อาทิจดัทาํหนงัสือรายงานประจาํปี จดักิจกรรมเดินวิงวิสาขะพุทธบูชา จดัแข่งขนักอลฟ์ 

จดังานหอการค้าแฟร์ และร่วมออกร้านงานนมสัการหลวงพ่อโสธร ปีบริหารนีไม่จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต

โครงการคลายเครียดเพือการกุศล เพราะเกรงว่าจะทาํใหอ้งคก์รเสียชือเสียงได ้และงานหอการคา้เกษตรแฟร์ เอา

มารวมกบังานหอการคา้แฟร์เลย และการจดักิจกรรมทีร่วมกบัหอการคา้ไทย ยงัคงไวเ้หมือนเดิม เพราะมีผลงาน

ตอนส่งแข่งขนัหอการคา้ยอดเยียม ตอ้งทาํผลงานตามมติทีหอการคา้ไทยกาํหนด การร่วมเป็นเจา้ภาพสวด

อภิธรรมศพ หรือการส่งหรีด เหมือนเดิม บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรสมาชิกหอการคา้ฯ ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ดูตามความเหมาะสม ทีปรึกษากิตติมศกัดิหอการคา้ ปีบริหาร 2562-2563  ขอเพิม 1.ประมงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2.ท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท) สาํนักงานฉะเชิงเทรา และวาระการประชุมประจาํเดือนมี แค่ 6 วาระ 1.

เรืองแจง้เพือทราบ  2. รับรองรายงานการประชุม 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแลว้ 4.เรืองเพือพิจารณา 

5.เรืองขอ้เสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เขา้สู่ กรอ.จ.ฉช./หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 6.เรืองอืนๆ   

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า  ขอความร่วมมือให้รองประธานแต่ละฝ่าย ช่วยเขียนแผนงาน 

โครงการทีจะทาํในภาพของหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ในปีบริหาร 2562-2563 และให้มานําเสนอในทีประชุม

คณะกรรมการบริหารหอการคา้ในการประชุมกลุ่มย่อย ครังต่อไป เพือมาช่วยกันพิจารณาและวางแผนการทาํงาน

ต่อไป โดยใหร้องประธานแต่ละฝ่ายสามารถแต่งตงัคณะกรรมการให้เป็นคณะทาํงานในแต่ละฝ่าย เพือมาช่วยทาํงาน

ตามแผนงานทีวางไว ้เนืองด้วยจังหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2561 พิจารณาเห็นว่ามีค่า GDP อนัดับที 5 ของประเทศ เป็น

อนัดบัที 3 ภาคตะวนัออก รายไดภ้าคอุตสาหกรรม 67 % ภาคเกษตร 30 % ภาคอืน  ๆ3% แต่คนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํ



การเกษตร 70 %  สินค้าเกษตรของประเทศไทยมีมาตรฐานในการส่งออก เช่น หมู กุ ้ง ไก่ ไข่ ปลากะพงษ์ มะม่วง 

มะพร้าวนาํหอม จากการทีประชุมร่วมกบัรองประธานหอการคา้ทุกฝ่าย เรามีแนวทางการบริหารงาน เพือพฒันา เรา

อยากจะทาํใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภยั ทุกอย่าง ไม่ใช่แค่พืชผกัผลไม ้อาจจะเปลียนจากชือ

เดิมมหานครพืช ผกัผลไม ้ปลอดภยั ไดเ้คยคุยเบืองตน้กบันางบุญมี  ศรีสุข นายกสมาคมผูป้ระกอบการค้าอาหาร 

อยากจะทาํอะไร ใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทรามีของขึนชือประจาํจงัหวดั ยงัหาไม่เจอมาทีแปดริวตอ้งกินอะไร แต่ทุกวนันีมี

หลากหลายเกินไป เช่น ของขึนชือจงัหวดัอืน ๆ ไปชลบุรี กินหอยจ๋อและขา้วหลาม อยุธยา กินกุง้แม่นาํ สุราษฏธ์านี 

กินหอยใหญ่  จงัหวดัฉะเชิงเทรามีแม่นาํบางปะกง ทีมีทงันาํจืดนาํเค็ม เป็นแม่นาํทีอุดมสมบูรณ์ ผลิตภณัฑ์ พืชผกั

ผลไมที้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะมีความโดดเด่นเรืองรสชาติ กุง้แม่นาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ถือว่าอร่อยทีสุด และมะพร้าว

นาํหอม เราตอ้งมองหาจุดเด่นให้เจอก่อน  ตอ้งมาปรับโครงสร้างพืนฐานของจงัหวดัฉะเชิงเทราให้ดีก่อนให้คนทีจะ

เข้ามาอยู่ เช่นสาธารณูปโภค นํา ประปา ไฟฟ้า ถนน และความปลอดภัย ให้เป็นเมืองทีน่าอยู่ ผลกัดันเรืองการ

ท่องเทียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา คณะกรรมการชุดนี เราตงัรองประธานไว ้7 ฝ่าย แต่ละฝ่ายทาํหน้าทีต่างกนั เช่นดา้น

เกษตร ดา้นการท่องเทียว ดา้นอุตสาหกรรม พลงังานและสิงแวดลอ้ม ดา้นพาณิชยกรรม ดา้นการคา้การลงทุน ดา้น

สมาชิกสมัพนัธแ์ละสารสนเทศ ดา้นกิจกรรมพิเศษและประสานงานภาครัฐ ทุกฝ่ายมีความสาํคญัในการขบัเคลือนเพือ

พฒันาเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทราใหดี้ขึน ถือเป็นภารกิจของหอการคา้ ถา้ท่านใดมีขอ้เสนอ หรือคาํแนะนาํ ยนิดีรับ

ฟังและนาํมาปฏิบติั เพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทีเราวางไว ้ 

นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า แนวทางการบริหารงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

อยากใหเ้รามีกรอบของการทาํงานก่อน ว่าเราจะทาํอะไร อยากเสนอว่า ให้เราทาํกรอบของ ฉะเชิงเทราเมืองน่าอยู ่ทุก

อย่างทีเราคิด ไม่ว่าจะเรืองพืชผกัผลไม ้เรืองสาธารณูปโภคต่าง  ๆเรืองสิงแวดลอ้ม เรืองท่องเทียว สิงเหล่านีอยู่ใน

กรอบของฉะเชิงเทราเมืองน่าอยู่ เราตอ้งมาแบ่งประเด็นย่อย  ๆออกมาว่าหอการคา้ฯ จะทาํอะไรบา้งทีเป็นเมืองน่าอยู ่

ตงัประเด็นออกมา และหาคนรับผดิชอบแต่ละประเด็น แต่หอการคา้ อาจจะไม่มีศกัยภาพทีจะทาํให้ประสพผลสาํเร็จ

ไดทุ้กประเด็นปัญหา เราตอ้งเป็นฝ่ายประสานงาน เป็นฝ่ายเร่งรัด ให้หน่วยงานทีรับผิดชอบหลกั ทีทาํอยู่แลว้ เป็น

ผูท้าํและดาํเนินการ หอการค้ามีหน้าที กระตุ้น และสนับสนุน ให้เร็วขึน ยกตัวอย่าง เช่น นําประปาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีปัญหา เรืองนาํไม่เพียงพอ และนาํไม่สะอาด เราก็ตอ้งประสานประปาให้มาชีแจงในทีประชุมหอการคา้

ว่าประปามีปัญหาอย่างไรบ้าง ทียงัติดขัด ทีทาํให้ล่าช้า หรือทาํไม่ได้ ทางหอการค้าจะได้ช่วยผลักดัน ช่วย

ประสานงานหน่วยงานทีเกียวข้อง ให้ช่วยกันแกปั้ญหา อยากให้แนวคิดทางหอการค้าไว ้เพือจะได้ชัดเจน และ

ขบัเคลือนต่อไปได ้

ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่า เรืองไฟฟ้าทีมีปัญหา อยู่ทุกวนันี เวลา มี

งาน ฝนตก ฟ้าร้อง ไฟดบัตลอด เดือดร้อนกนัไปหมด ถา้จะทาํใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเมืองน่าอยู่ เราตอ้ง

แกไ้ขปัญหา เรืองไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภคต่างๆ ตอ้งพร้อมใหดี้ก่อนถึงเป็นเมืองน่าอยูไ่ด ้

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า การขบัเคลือนแนวคิดการทาํงานของหอการคา้ เรา

ตอ้งสนบัสนุนการทาํงานของภาครัฐ เพราะหอการคา้ไม่มีงบประมาณ หรือกฎหมายการทาํงานทีชดัเจน เรา

เป็นเพียงตวัสะท้อน ถึงปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึน และความต้องการของคนในพืนที และประสานงานต่อ



หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ภารกิจของหอการคา้ถา้ทาํแลว้เกิดประโยชน์กบัประชาชนส่วนใหญ่อยา่งถูกตอ้งมีคน

สนบัสนุนแน่นอน    

นายมนัส ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า โครงสร้างพืนฐานของ EEC เรืองสาธารณูปโภคต่างๆ 

ไฟฟ้าประปา  ถือว่าเป็นปัจจยัหลกั อีก 10 ปีขา้งหนา้ ทาง EEC ไดมี้แผนรองรับทุกอยา่งไวแ้ลว้ เรืองประปา 

ไฟฟ้า ตอ้งมีเพียงพอสาํหรับประชากรทีจะเพิมขึน 2 ลา้นกว่าคน เรืองไฟฟ้าดบัเราอาจจะแกไ้ขไดย้าก เพราะ

เป็นเหตุสุดวิสยัมีหลายปัจจยัทีทาํใหไ้ฟฟ้าดบัได ้แต่พอดบัแลว้จะทาํอย่างไร ให้ไม่ตอ้งดบันาน ประชาชน

จะไดเ้ดือดร้อนไม่มากและเวลาโทรไปแจง้ตอ้งมีรับสาย 24 ชวัโมง  ส่วนเรืองประปา อยากเห็นประปา ของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประปาทีรับประทานไดจ้ากก๊อกนาํ เรืองนีต่างหากทีทางหอการคา้จะช่วยผลกัดนั

อยา่งไร 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าความยงัยืนของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ้งเชือมโยงกนั

ทุกจงัหวดัใชท้รัพยากรจากธรรมชาติ ทีใชป้ระโยชน์ร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ค่านาํประปาแพงกว่ากรุงเทพฯ ค่านาํประปาแปดริวคิวละประมาณ 30 บาท กรุงเทพฯคิวละ 20 บาท  เราจ่าย

แพงแต่คุณภาพนาํไม่ไดม้าตรฐาน เรืองไฟฟ้าก็เหมือนกนั เวลาไฟฟ้าดบัสร้างความเสียหายใหผู้ป้ระกอบการ 

โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร เลียงกุ ้ง เลียงปลา ติดมอเตอร์ที ค่าไฟสูงขึนเลย เราต้องมาเสีย

ค่าใชจ่้าย โดยไม่จาํเป็น ซึงไม่ใช่ความผดิของเรา เป็นเรืองประสิทธิภาพ การทาํงานของหน่วยงานนัน ตอ้ง

รับผดิชอบ และปรับปรุงใหดี้ขึน ต่อไปถา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นนครหลวงเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

เหมือนกรุงเทพ ถา้ไฟดบัหรือนาํประปาไม่ไหล หน่วยงานทีรับผดิชอบคงอยูไ่ม่ไดแ้น่ การทีเวลาเรามีปัญหา 

เชิญหน่วยงานทีเกียวขอ้งมาชีแจงอธิบายใหฟั้ง เราไม่ควรไปตาํหนิ หรือต่อว่าการทาํงานของหน่วยงานนัน  

ต่อไปเคา้ก็จะไม่มาอีก หอการคา้กบัภาครัฐตอ้งร่วมมือกนั ในการแกปั้ญหา เชือว่าถา้หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

ก็ตอ้งอยากมีผลงานออกมาดี เราตอ้งเปลียนความคิดใหม่ว่าจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นบา้นของเราทุกคน  บา้น

ซึงประกอบไปดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นพ่อบา้น หวัหนา้ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทุก

ภาคส่วน อยูร่วมกนัในบา้นหลงันี  เราตอ้งช่วยเหลือกนั พึงพาอาศยักนั ช่วยกนัคิดแกปั้ญหา ช่วยกนัพฒันา

บา้นของเรา ใหน่้าอยู ่ถา้ทุกส่วนใหค้วามร่วมมือกนั ประสบความสาํเร็จแน่นอน 

 นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองประปา ตอนนีไปตงัทีเขือนสียดัแลว้ ปัญหาประ

ปะ กาํลงัแกไ้ขอยูเ่รืองท่อเก่า เป็นสนิม ตอนนีไดง้บประมาณลงมาแลว้ กาํลงัแกไ้ขอยู ่มีจุดระบายนาํ ลา้งท่อ 

เรืองนาํผลกัดนัเรืองโครงการสูบนาํคืนถิน ใหเ้ป็นรูปธรรม เราตอ้งแกไ้ขทีตน้เหตุ จะไดจ้บ เรืองไฟฟ้า มีผู ้

ร้องเรียนเยอะ ปัญหาเยอะ ทางการไฟฟ้ากาํลงัแกไ้ขอยู่ กาํลงัดาํเนินการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่และจะทาํนิคม

อุตสาหกรรมไฟฟ้าดว้ย  ใหเ้กิดขึน เพือรองรับ การผลิตกะแสไฟฟ้าทีเพิมมากขึน     

นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร (ทีปรึกษา) กล่าวว่าอาคารทีก่อสร้างหรือดดัแปลงใกลถ้นนสาธารณะ

ทีมีความกวา้งนอ้ยกว่า 6 เมตร ใหร่้นแนวอาคารห่างจากกึงกลางถนนสาธารณะอยา่งนอ้ย 3 เมตร อาคารที

สูงเกินสองชนัหรือเกิน 8 เมตร หอ้งแถว ตึกแถว บา้นแถว อาคารพาณิชย ์โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือ

สิงทีสร้างขึนสาํหรับติดหรือตงัป้าย หรือคลงัสินคา้ ทีก่อสร้างหรือดดัแปลงใกลถ้นนสาธารณะ  



(1) ถา้ถนนสาธารณะนนัมีความกวา้งนอ้ยกว่า 10 เมตร ใหร่้นแนวอาคารห่างจากกึงกลางถนนสาธารณะอยา่งนอ้ย 6 

เมตร  

(2) ถา้ถนนสาธารณะนนัมีความกวา้งตงัแต่ 10 เมตรขึนไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ใหร่้นแนวอาคารห่างจากเขต

ถนนสาธารณะอยา่งนอ้ย 1 ใน 10 ของความกวา้งของถนนสาธารณะ  

(3) ถา้ถนนสาธารณะนนัมีความกวา้งเกิน 20 เมตรขึนไป ใหร่้นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างนอ้ย 2 เมตร  

อาคารทีก่อสร้างหรือดดัแปลงใกลแ้หล่งนาํสาธารณะ เช่น แม่นาํ คู คลอง ลาํธาร หรือลาํกระโดง ถา้แหล่ง

นาํสาธารณะนนัมีความกวา้งนอ้ยกว่า 10 เมตร ตอ้งร่นแนวอาคารใหห่้างจากเขตแหล่งนาํสาธารณะนนัไม่

นอ้ยกว่า 3 เมตร แต่ถา้แหล่งนาํสาธารณะนนัมีความกวา้งตงัแต่ 10 เมตรขึนไป ตอ้งร่นแนวอาคารใหห่้าง

จากเขตแหล่งนาํสาธารณะนนัไม่นอ้ยกว่า 6 เมตร สาํหรับอาคารทีก่อสร้างหรือดดัแปลงใกลแ้หล่งนาํ

สาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ตอ้งร่นแนวอาคารใหห่้างจากเขตแหล่งนาํสาธารณะนนั

ไม่นอ้ยกว่า 12 เมตร ทงันี เวน้แต่ สะพาน เขือน รัว ท่อระบายนาํ ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ หรือทีว่างทีใช้

เป็นทีจอดรถไม่ตอ้งร่นแนวอาคาร  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 4  เรืองสืบเนือง 

4.1  กจิกรรมเดนิ-วงิสมาธิ วสิาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ประจาํปี พ.ศ.2562 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการ)  กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั ชมรมวิงเมืองแปด

ริว จดั 

กิจกรรมเดิน-วิงสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ประจาํปี พ.ศ.2562ไปเมือวนัเสาร์ที 18 

พฤษภาคม 2562  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา คนร่วมกิจกรรมประมาณ 1,200 คน  ซึง

ขณะนีอยูใ่นระหว่างสรุปรายรับ – รายจ่าย อยู ่โดยจะนาํมาแจง้ใหท้ราบในการประชุมครังต่อไป 

 นายสมนึก ทักษิณา (ประธานกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าอยากแนะนําว่าถา้มีการจดังานปีหน้า ขอให้ปิด

เส้นทางการจราจร ทีใช้เดินและวิง เป็นระยะสันๆ เพือความปลอดภัยของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมจะได้ไม่เกิด

อุบติัเหตุ 

 นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า จากการทีเป็นนกัปันจกัรยานดูแลผูร่้วมกิจกรรมเดิน วิง ปีนี 

การวางเสน้ทางไม่ค่อยปลอดภยั ไม่เหมาะสมกบัการเดินและวิง มีการตดัเลนส์ ดูแลว้อนัตราย และเรืองเวลาพิธี

การเปิด อยากให้กระชับเวลามากกว่านี ลงทะเบียน 05.00 น. กว่าจะปล่อยตัว 06.20 น.แนะนําว่าควรจะ 1 

ชวัโมงพอพิธีการและการลงทะเบียน  และอยากจะเสนอปีหนา้ใหไ้ปจดักิจกรรมเดินวิงวิสาขะบูชาทีวดับางปรง 

เป็นเสน้ทางธรรมชาติทีเหมาะสมกบัการเดินวิง บรรยากาศดี ปลอดภยั ไม่วุ่นวาย ไดป้ระมาณ 5-7 กิโลเมตร 

มตทิีประชุม รับทราบ 



 4.2 การจดักจิกรรมบริจาคโลหิต ในโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ประจาํปี 2562 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (รองประธาน) กล่าวว่า การจดักิจกรรมบริจาคโลหิต ทีผา่นมาหอการคา้ฯ จะร่วมจดักบั

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC จะจดัปี ละ 2 ครัง เดือนกุมภาพนัธ ์และเดือนกรกฎาคม  เดือนกุมภาพนัธ ์ร่วมจดักบับริษทั 

เรืองวาแสตนดาร์ดอินดสัทรี จาํกดั ปีนีทางบริษทัไม่สะดวกให้เขา้ร่วม เพราะจดักิจกรรมเฉพาะภายในบริษทั  เดือน

กรกฎาคม 2562 ร่วมจดักบักาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปกติทีผา่นมาทางกาชาดจะรับบริจาคโลหิต ทุกพุธที 1 และพุธที 3 

ของเดือน  ทางกาชาดไดแ้จง้มาว่าเปลียนสถานทีจากทีหอประชุมว่าการอาํเภอเมือง เป็น ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ

แทน เวลาทีหอการคา้ฯ ไปร่วมกบักาชาด เราก็มีของทีระลึกไปแจง้ ผูม้าร่วมบริจาคโลหิต ประมาณ 150-200 คน ทีผา่นมา

เป็น ขา้ว และไข่ ขอสนบัสนุนจากผูป้ระกอบการโดยหอการคา้ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย วนัเวลาทีจดักิจกรรมบริจาคโลหิต 

ในเดือนกรกฎาคม 2562 จะแจง้ใหที้ประชุมทราบอีกครัง 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

4.3 การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที 11 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการ)  กล่าวว่าไดรั้บแจง้ จากคุณบุญมี ศรีสุข ประธานส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ฝากสอบถามว่าในปีนีจะมีการกาํหนดจัดงานหอการคา้แฟร์ ภายใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์หรือไม่ ถา้จดัขอใหก้าํหนดห้วงวนัและแจง้เพือจะไดจ้องวนัไวใ้ห้ เพราะ

ทางมหาวิทยาลยัฯ มีโครงการจดังานราชนครินทร์แฟร์ อยูด่ว้ย 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ใหแ้จง้คุณบุญมี  ศรีสุขว่า การจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที 

11 จะลองเปลียนสถานทีและรูปแบบการจดังานใหม่ อาจจะไปจดัแถวอาํเภอบางปะกง กาํลงัมองสถานทีอยู่ ที

น่าสนใจ ตรงบริษทั แสงไทยบางปะกง จาํกดั ของคุณไพศาล วนิชจักรวงศ ์ อดีตประธานหอการคา้ฯ กาํลงัให้

ผูใ้หญ่ของหอการคา้ประสานงานอยู ่ ถา้ไดที้ตรงนนัน่าจะดีมาก  สถานทีกวา้งขวาง เป็นเขตชุมชน คนเยอะมาก เรา

จะเปลียนรูปแบบการจดัการ เชิญกลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหาร ดา้นการท่องเทียว โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต ์

มาออกบูธจาํหน่ายสินคา้ จดัเป็นมหกรรมอาหารขึนชือของแปดริว แต่เรายงัหาจุดเด่น หรือชืองานยงัไม่ไดฝ้าก

กรรมการช่วยกนัคิดว่าเราจะใชค้อนเซ็ปงานว่าอะไรดี 

นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร  (รองประธาน) กล่าวว่าอยากเสนอ ขอมติทีประชุมเรืองคอนเซ็ปปลากะพง

ยกัษก์บัอาหารปลอดภยั เพือให้คณะทาํงานไปทาํงานต่อได ้ เช่น จงัหวดัตรัง กินหมูย่าง จงัหวดัสมุทรสาคร กิน

ปลาทู      

เราเชิญผูป้ระกอบการปลากะพงยกัษม์าออกบูธ ทาํเมนูปลากะพงยกัษ์ หลากหลายเมนูให้ไดชิ้ม ไดช็้อปกนัทุกวนั  

คอนเซ็ปของงานเราสามารถเปลียนแปลงไดทุ้กปี ปีหน้าเป็นกุง้ เป็นมะพร้าวนาํหอม เราตอ้งมีจุดเด่นของการจดั

งานในแต่ละปี เพือดึงดูดผูซื้อและผูข้าย ใหม้าร่วมงานกบัเรา 

 นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าปัจจุบนันี บา้นเรา เนือหมูยงัไม่ปลอดภยั   มีสารเร่งเนือแดง

ทุกฟาร์ม ถา้ไม่ใส่ก็ขายไม่ได ้อยากจะฝากเรืองสารเร่งเนือแดงทาํอย่างไร ถึงจะไม่มีได ้กฎหมายก็มีบอกทุกอย่าง



อยูแ่ลว้ เจา้หนา้ทียงัไม่ดาํเนินการอยา่งจริงจงั และเรืองอาหารปลอดภยั เมือก่อนเราเคยจดัวนักินกุง้ กินปลา เราเคย

จดัมาแลว้ สิงทีอยากจะผลกัดันอยากจะทาํคือเรืองข้าวหอมมะลิ ทีปลอดสาร ผลิตให้เพียงพอเพือส่งออกไป

ต่างประเทศ เพราะจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นตน้แบบกาํเนิดขา้วหอมมะลิของประเทศไทย เรืองมะพร้าวนาํหอมของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีไม่เพียงพอต่อการส่งออก เคยไปติดต่อตามสวนมะพร้าวต่างๆ ให้ส่งเดือนละ 80,000 ลูก ไม่มี

ให้  การจัดงานหอการคา้แฟร์ อยากเสนอให้มีผลิตภณัฑ์การเกษตรทุกอย่างทีปลอดภยั มาร่วมออกบูธ เพือเป็น

จุดเด่นของงาน 

 นายประโยชน์  โสรัจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าจะเชิญ บริษทั VCS จาํกัด ฟาร์มเชือดสุกรวนัละประมาณ 

8,000 ตวั ขายผลิตภณัฑสุ์กรเองทงัหมด เป็นเจา้ตลาด ถา้ผูป้ระกอบการจะโตได ้ตอ้งผลิตเองทาํตลาดเอง จาํหน่าย

เอง ก็จะอยูไ่ดอ้ยา่งมนัคงและยงัยนื จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นผูเ้ลียงสุกร อนัดบั 2 ของประเทศ แต่ไม่ใช่ผูเ้ลียงสุกร ที

แปรรูปแลว้จาํหน่ายเอง ตอ้งเปลียนแนวคิดใหม่ ช่วงนีเกิดวิกฤตสุกรตายมากทีสุดในประเทศจีน เป็นอหิวา ตอนนี

ประเทศจีน ผลผลิตสุกรหายไปครึงหนึงของประเทศ ประเทศจีนตอ้งไปซือสุกรต่างประเทศ เลยทาํให้ราคาสุกร

ของประเทศไทยแพง กิโลละ 77-80 บาท สินค้าเกษตรบา้นเรา เช่น ขา้ว ไข่ ยางพารา ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั กุ ้ง 

ปลา  ขึนอยู่กบัราคาขาย ขึนอยู่กับการผลิต ของมากก็ถูก ของน้อยก็แพง เราจะทาํอย่างไร สินคา้เกษตรถึงจะ

เขม้แข็งและยงัยนื ตอ้งช่วยกนัคิดวิธีการแกปั้ญหา ใหเ้กษตรกรอยูไ่ด ้อยา่งมนัคงและยงัยนื      

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 5  เรืองเพอืพจิารณา 

- การจดังานพธิีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมและ

พฒันา 

เกษตรแปลงใหญ่ ปลากะพงษ์ยกัษ์ 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าหอการคา้ฯ ขอเสนอการจดังาน ร่วมบนัทึกขอ้ตกลง

ความร่วมมือส่งเสริมและพฒันาเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มผูเ้ลียงปลากับพงยกัษ์จงัหวดัฉะเชิงเทราระหว่าง

จงัหวดัฉะเชิงเทรากรมประมงหอการคา้จงัหวดัเชิงเทรากลุ่มผูเ้ลียงปลากะพงยกัษ์บริษทัฟู้ ดแพชชนัจาํกดั

และบริษทั ศิริคุณคุณซีฟู้ ดจาํกัดในวนัองัคารที 4  มิถุนายน 2562   ณ ห้องเพทายโรงแรมแกรนด์รอยลั

พลาซ่าจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี และเชิญรองอธิบดีกรม

ประมงมาร่วมงานดว้ย ในงานจะมี เมนูอาหารปลากะพงยกัษ ์มาใหชิ้มหลากหลายเมนู  และมีนาํมะพร้าวให้

ชิม ถึงความหอม หวาน อร่อยใหรั้บประทานกนัดว้ย 

จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นแหล่งเพาะเลียงปลากะพงขาวใหญ่ทีสุดในประเทศและมีผลผลิตปลากะพง

ยกัษม์ากทีสุดดว้ยการจดัการฟาร์มเลียงตามมาตรฐาน ( GAP) ของกรมประมงเนือปลากะพงขาวยกัษไ์ดผ้า่น

กระบวนการikjime(การเอาเลือดออก) เนือปลามีลกัษณะขาวสะอาดปราศจากกลินคาวรสชาติอร่อยและ

ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค โดยตอ้งการใหผ้ลผลิตเนือปลากะพงยกัษส์ามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากขึนตอบรับกบั

จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัและเป็นการส่งเสริมนโยบายเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ



รัฐบาลในการขบัเคลือนประเทศดว้ยกลไกลประชารัฐ  สานพลงัความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐเกษตรกร

และผูป้ระกอบการธุรกิจเพือใหอ้าชีพเกษตรกรมีการเจริญเติบโตอยา่งมนัคงมงัคงัและยงัยนืตลอดไปทุกฝ่าย

มีความประสงคร่์วมมือกนัเพือการดาํเนินการผลกัดนัและส่งเสริมศกัยภาพกลุ่มผูเ้ลียงปลากะพงยกัษ ์จงัหวดั

ฉะเชิงเทราใหเ้ป็นทีรู้จกัเป็นหนึงในของดีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา บริษทัฟู้ ดแพชชนัจาํกดั ยินดี สนับสนุนปลา

กบัพงยกัษ์ของกลุ่มผูเ้ลียงปลากะพงภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพือนาํมาใชใ้นร้านอาหาร

หรือจาํหน่ายภายใตก้ารดูแลและบริหารของบริษทัฟู้ ดแฟชชนัจาํกดับริษทั ศิริคุณซีฟู้ ดจาํกดัสนับสนุนการจดัแร่เนือ

ปลากะพงยกัษ์ของกลุ่มผูเ้ลียงปลากะพงยกัษ์ภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพือนาํมาแปรรูป

และจาํหน่ายดว้ยคุณภาพภายใตก้ารดูแลและบริหารของบริษทั ศิริคุณซีฟู้ ดจาํกดั ถา้กรรมการหรือสมาชิกหอการคา้มี

สินค้าเกษตรทีจะมานําเสนอ หรือออกบูธโชว์สินค้าก็เรียนเชิญ  โดยขอนําเสนอการงานพิธีลงนามบันทึก

ขอ้ตกลงความร่วมมือ เครือข่ายพฒันาความร่วมมือส่งเสริมและพฒันาเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มผูเ้ลียงปลากบั

พงยกัษจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา เพือใหที้ประชุมพิจารณา 

มตทิีประชุม รับหลกัการ 
 

วาระท ี 6  เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

 นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการ)  กล่าวว่าหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ไดก้าํหนดประชุม ครังที 

1/2562 เมือวนัที 18 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนดไ์ดมอน จงัหวดับนัเตียนเมียนเจย ประเทศกมัพูชา โดยผูไ้ปร่วม 

ประกอบดว้ย นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน และ นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการประชุมครังหน้าเดือนสิงหาคม 2562  

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพ การเป็นเจา้ภาพ เราตอ้งเตรียมของระลึกไปใหท้างประธานหอการคา้กลุ่มเบญจ

บูรพาสุวรรณภูมิ 5 ชิน  ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมทางประธานหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณเป็นผูรั้บผิดชอบให้

ทงัหมด 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าไดไ้ปร่วมประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิมา 

ประธานกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ไดแ้จง้ในทีประชุมว่า ทางประเทศกมัพูชา ชอบและ สนใจสินคา้ไทย

เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะเรืองอาหาร ขณะนีประเทศกมัพชูา สร้างปัมนาํมนั ชือ เทสร้า เสร็จแลว้ประมาณ 40 

ปัม เป้าหมายการสร้าง 80 ปัม ในแต่ละปัมจะมีมินิมาร์ทเป็นจุดขายสินคา้ ถา้สมาชิกท่านใดสนใจ ก็สามารถ

เอาของไปวางจาํหน่ายทีปัมได ้และทางทีประชุมหอการคา้กลุ่มไดแ้จง้ว่า ในปี 2563 แรงงานต่างดา้วทีจะเขา้

มาทาํงานในไทยทุกคนตอ้งผา่นการ MOU ทงัหมด ทีผ่านมาแค่ขึนทะเบียน ไดใ้บสีชมพู ก็ถูกตอ้งแลว้ แต่

ต่อไปไม่ไดแ้ลว้ ตอ้งยกเลิกทงัหมดประชุมครังหน้าทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นเจา้ภาพ อยากเชิญ

กรรมการหอการคา้ไปกนัหลายๆคน จะไดไ้ปช่วยกนัเสนอแนะ หรือออกความคิดเห็น 

 นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอเรืองการส่งเงินประกนัสังคม ของ

แรงงานต่างดา้ว ปกติแลว้ คนไทยจะเสียประกนัสังคม ถา้เงินเดือน 15,000 บาท ลูกจ้างจะส่งเงินสมทบ

ประกนัสงัคม 750 บาท นายจา้งส่งเงินสมทบประกนัสงัคม 750 บาท แต่สาํหรับ แรงงานต่างดา้ว ไม่เห็นดว้ย

ทีจะตอ้งเสีย เพราะคนงานต่างดา้วอยูป่ระเทศไทย ไม่นานประมาณ 4 ปี ก็ตอ้งกลบั หรือมาใหม่ แต่เงินเก็บ



ไปแลว้ ไม่ไดคื้นเพราะการคืนเงิน ประกนัสงัคม ตอ้งมีหลกัเกณฑ์ ครบ 15 ปีก่อน อยากฝากเรืองนีให้ทาง

หอการค้าเชิญประกันสังคม มาให้ขอ้มูลทีถูกต้องให้กบัผูป้ระกอบการฟัง จะไดรั้บทราบหลกัการและ

เหตุผลของการเก็บเงินสบทบประกนัสงัคม  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  7  เรืองนําเสนอของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (รองประธาน) กล่าวว่า แจ้งประชาสัมพันธ์แทนผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรม แชร์นิตีคอนเสิร์ต DA ENDORFHINE กาํหนดจดังานวนัที 6 มิถุนายน 2562  

ณโรงเบียร์แปดริ ว วตัถุประสงค์การจัดงานเพือจัดซือเครืองกระตุน้หัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอตัโนมติัให้แก่สมาคม

สงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที  8เรืองอนืๆ   

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธานกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ทีใหค้วามร่วมมือร่วมใจกนั  ตลอดระยะเวลา 5 สมยั 10 ปีทาํให้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีผลงาน

มากมาย ทาํให้ได้รางวลัหอการค้ายอดเยียมและผูว้่าสําเภาทองหลายปีติดกนั และได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการ

หอการคา้ไทย 2 สมยั 4 ปี  เมือประชุมใหญ่สามญัสมาชิกเดือนมีนาคมทีผ่านมาทางประธานหอการคา้ไทย ไดม้า

บรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่ มีสมาชิกมาร่วมฟังบรรยายพิเศษและร่วมประชุมใหญ่มากมาย ท่านประธาน

หอการคา้ไทย ไดก้ล่าวชมมาว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขม้แข็งมาก การทีหอการคา้จะเขม้แข็งได ้เราตอ้งทาํ

ตามมติทีหอการคา้ไทยให้ไว ้4 มิติ มิติ1.ความเขม้แข็งขององค์กร มิติ 2.การพฒันาเศรษฐกิจ มิติ 3.การส่งเสริม

การคา้และสมาชิก มติ.ิ4 การสร้างคุณค่าชีวิต 

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ในนามของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณท่าน

วฒันา รัตนวงศ ์อดีตประธานหอการคา้  ทีทาํงานเพือหอการคา้ตลอดระยะเวลา 10 ปีทีผ่านมา เสียสละแรงกาย

แรงใจ ทงัเวลา ทุนทรัพย ์ของท่าน ทุกคนให้ความรักและเครารพนับถือท่านตลอดระยะเวลาทีผ่านมา และที

ตอ้งขอบคุณอีกท่าน         คือดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ ประธานทีปรึกษา ทีอยู่เบืองหลงั ค่อยสนับสนุน 

หอการค้ามาตลอด จึงได้มีประชุมกลุ่มย่อยกนัว่า จะมีการจัดงานเลียง เพือเป็นการขอบคุณท่านอย่างเป็น

ทางการ วนัเวลา และสถานที ให้ทางคุณจอมพงษ์          ชูทบัทิม เป็นผูด้าํเนินการ ประสานและหาช่วงเวลาที

เหมาะสมในการจดังาน  

มตทิีประชุม รับทราบ 

 
 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 



 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


