
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังท ี1/2562 

วนัพฤหัสบดทีี  17มกราคม  2562 
ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายรณชยั วิรุฬห์รัฐ  พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 2.นายพลูลาภ อุไรงาม  เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 3.น.ส.บุณยานุช วรรณยงิ ผอ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สนง.ฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 4.นายสมบติั  ทงัทอง (แทน)นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 5.นายศกัดิศิลป์  ตุลาธร (แทน)สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 6.น.ส.วาณี   อ่อนณ์รัศมี(แทน)พฒันาสงัคมและความมนัคงมนุษยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 7.น.ส.สุทธิกานต ์ บุญสูตร   (แทน)ประกนัสงัคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 8.นายถาวร เทพสุวรรณ(แทน) พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 9.นายพิสิษฐ ์ ภกัดีบาง     (แทน) ผอ.สนง.พฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 10. นายปทีป สมบุญพลูพิพฒัน ์(แทน) ท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ

 11.นางสุพตัตรา ผวิทอง (แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 12.นายภทัรวร์ี สะทุกข ์(แทน) ทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 13.นายพิชยั อธิเกียรติ (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 14.นายวรพจน ์ กุศลสงัเคราะห์(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 15.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 16.นายชาลี  เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 17.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 18.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 19.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข       ทีปรึกษา 

 20.นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 21.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 22.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 23.นายประโยชน ์ โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 24.นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 25.นางขนัคาํ ศรีวรรณ       รองประธาน 

 26.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 27.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 



  

28.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 29.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 30.นายธานินทร์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 31.นายสมชัย ์ ยงศิริ        ประธานYEC 

 32.น.ส.เพราพิลาสพุทธา        YEC 

 33.น.ส.ธวิยา สุดใจ        YEC 

 34.ร.ท.สมศกัดิ  ยคุขะระ        สมาชิก 

 35.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล       สมาชิก 

 36.นายชชัวาล แซ่ตงั        สมาชิก 

 37.นายสุรพล จารุพงศ ์       สมาชิก 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.น.ส.ฐิชารัตน์ รวีศกัดิสุขธนา นกัวิชาการการเงินและบญัชีปฏิบติั/สนง.คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 2.น.ส.ชีวรัตน์ ชวนชืนชม นกัวิชาการประกนัสงัคม/ สนง.ประกนัสงัคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 3.ส.ต.ต.(ญ)ศิขร พุทธปัญญา นกัจดังานทวัไปชาํนาญการ/สนง.พฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา  
    

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

24 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมเดินทางเยยีมเยอืนหอการคา้ 

จงัหวดัสมุทรปราการ เวลา 12.00 น.ร่วมรับประทานอาหารสวนอาหารสมพงษ ์ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.

สมุทรปราการเวลา 13.15 -14.15น. ประชุมร่วมกบัคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราสมุทรปราการ ณ ห้อง

ประชุม ชนั 4  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมืองจ.สมุทรปราการ 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมตอ้นรับและเป็นเจา้ภาพเลียงอาหาร

เ ย็น ค ณ ะ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ป ฏิบั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ ภ า ค ส น า ม ฟื น ฟู เ มื อ ง  จัง ห วัด ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า  จ า ก

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และSemyung University นักศึกษาประเทศเกาหลี จาํนวน 55คน เมือวนัที 25 มกราคม 

2562 ณ สวนอาหารเกา้มณี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงคที์จะออกแบบและเสนอแนะแนวทางการพฒันา

และฟืนฟเูมืองฉะเชิงเทรา ในช่วงระหว่างวนัที 24 -27 มกราคม 2562ณ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC และนักบริหารระดบัสูงเพือการสร้างชาติ 

(นสช.) รุ่นที 6 จดักิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ มีเด็กมาร่วมกิจกรรมทงัหมด 1,350 คน จากภาคตะวนัออก 



เด็กไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั เพือปลกูฝังจิตสาํนึกใหอ้ยู่อย่างพอเพียง พฒันาศกัยภาพเยาวชนดา้นต่างๆ ทาํดีทีเขม้แข็ง 

ระหว่างวนัที 25-27 มกราคม 2562 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จ.ระยอง 

 13 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย และเวลา 13.00-15.00 ร. ร่วมประชุมคณะกรรมการ

หอการคา้ไทย  ณ หอ้งประชุม อาคาร 24 ชนั 15 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 21 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมอบรมโครงการขบัเคลือน

กลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการคา้มนุษย ์ดา้นแรงงานไปสู่การปฏิบติั จังหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอ้งประชุมอาคารอาเธอร์ บุรีมายา รีสอร์ทแอนดเ์รสเตอรอง จ.ฉะเชิงเทรา 

 21 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.นายยทุธนา มาตเจือ กรรมการ ร่วมสมัมนาเพือทดสอบความสนใจของ

นกัลงทุน (Market Sonunding)  ภายใตโ้ครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์ รองรับ EEC  ณ โรงแรมพูล

แมนคิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ  

 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น นายอาทร ผดุงเจริญ นายประโยชน์ โสรัจจกิจ นางวรนิตกตญาณ รอง

ประธาน นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมือง เพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคณะกรรมร่วมภาครัฐและเอกชน เพือ

พฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา ( กรอ.จงัหวดั)  ครังที1/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ 

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมโครงการสัมมนา จงัหวดัคุณธรรม สืบ

สานพระราชปณิธานตามรอยพระยคุลบาท ณ  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นางขนัคาํ  ศรีวรรณ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานคดัเลือกสถาน

ประกอบกิจการเขา้ร่วมโครงการเพิมผลิตภาพแรงงาน สู่  SME 4.0 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562ณ หอ้งประชุม

สาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนพฒันาเอสเอม็อีตามแนวประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน 

ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญมี ศรีสุข รองประธาน ร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาล เทียวเมืองไทย 

ประจาํปี 2562 ครังที 29 ( Thailand Tourism Festiral TTF 2019)  ณ เวทีใหญ่ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ  



24 มกราคม 2562   เวลา 9.00 น. นางอาภรณ์ วชัระ รองประธาน ร่วมประชุมปฏิบติัการการแปลงยทุธศาสตร์

ชาติสู่การปฏิบติัภายใตโ้ครงการขบัเคลือนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาสู่การปฏิบติัระดบัภาคณโรงแรมซนัไรส์

ลากนู โฮเทลแอนดก์อลฟ์ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 25 มกราคม 2562   เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 10/2562 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน ขนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมประชาคมระดบัตาํบล 

เพือเพิมเติม/เปลียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน ( พ.ศ.2561-2564) ณ หอ้งประชุม อบต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

28-30 มกราคม 2562 นายมนสั ตนังาม รองประธานร่วมงานสมัมนา “โครงการพฒันาการผลิตสินคา้เกษตร

และการคา้ผลไมภ้าคตะวนัออก กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมในพืนทีภาคตะวนัออก ค่าใชจ่้ายในการ

สร้างนวตักรรมอุสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกพืนทีภาคตะวันออก ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรัตนชล อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

28-29 มกราคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.  นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมเสวนากลุ่มย่อย 

การจัดทาํเกณฑ์และมาตรฐานงานประเมินผลการแปลงสภาพการณ์และสิงแวดลอ้มผงัเมืองรวม ครังที 4 ใน ณ 

โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จงัหวดัชลบุรี  

30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํเดือนมกราคม 

2562 และรับมอบเกียรติบตัรขอบคุณจากนายระพี ผ่องบุพกิจ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีไดใ้หก้ารสนบัสนุนการจดั

งานวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี 2562  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมนัคงและ

ความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษาประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน ์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจดัระบบ

การจราจรทางบก (อจร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 10.00 น. นายณัฐฏ ์กิตติกลู กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงือนไข

ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุมนาม ตณัฑิกุล 

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



4 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและ

สงเคราะห์พลเมืองดี จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.00 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวมชุมชน

บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมศนูยข์อ้มูลอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 13.00-16.30 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมติดตามผลการดาํเนินงาน

คณะกรรมการ/คณะทาํงาน/เครือข่าย/ ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาทีเกียวขอ้งตามโครงการ TO NUMBER 

ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั 2 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

7 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.00-12.00 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus 

Group) ครังที 2 โครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมนพนมสารคาม-เกาะขนุน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลตาํบลพนมสารคาม (ชนั 2) 

8 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 08.30-12.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายมนสั ตนังาม นายจิตรกร เผด็จศึก 

รองประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคมร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะ เรือง แนวทางการจดัทาํแผนผงัการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ โรงแรมซนัธารา เวล

เนส รีสอร์ทแอนด ์โอเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

10-12 กุมภาพนัธ ์2562 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมโครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรือง 

ร่างประมวลกฎหมายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและการจดับริการสาธารณะในรูปแบบสหกรณ์ ณ โรงแรมการ์

เดน้ท ์ซีวิว รีสอร์ท พทัยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  

11 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผดจ็ศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา

แผนงานประกอบกิจการฆ่าสตัวป์ระจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  

11 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.00 -12.00น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายมนสั ตนังาม รองประธาน นาย

ณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมการสมัมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างรายงานฉบบั

สมบูรณ์  ( Draft Final Report) จากผูเ้กียวขอ้งโครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์ รองรับ EEC ณ 

โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

11 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 13.00-16.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมการประชุมรับฟังความ

คิดเห็นและการมีส่วนรวมของประชาชน ครังที 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสาํรวจออกแบบถนนสายแยก ทล 

ทล.๓๔๘๑-ทล.๓๓๑๒ อ.บางนาํเปรียว องครักษ ์จ.ฉะเชิงเทรา นครนายก ณ หอ้งประชุม บุษราคมั โรงแรม แกรนด์

รอยลั พลาซ่า ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  



12 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.30 น.นาย   ร่วมประชุมคณะกรรรมการสถิติระดบัจงัหวดั จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 09.30 น.นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ   ร่วมประชุมคณะอนุกรรรมการพฒันาสือ

ปลอดภยัและสร้างสรรคจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมศุภกิจวิขาการ ชนั 2 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

13 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.30 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม ( 

Foccus Group) โครงการจดัทาํแผนแม่บทพฒันาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนบัสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก(EEC )ณ โรงแรมราวนิทรา บีช รีสอร์ทและสปา จ.ชลบุรี  

13 และ 18 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.00-13.00 น.นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้

ความรู้เรือง โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC ) ณ โรงแรมซนัไรส์ลากนู โอเทลแอนด์

กอลฟ์ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

- กจิกรรมอนืๆ 

26 มกราคม 2562   เวลา 17.00-20.00 น.หอการคา้สนบัสนุนกิจกรรมการแสดง จาํอวดหนา้ม่านการกุศล  

โครงการ ธารนําใจสู่ทหารผ่านศึกฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมใหญ่ชัน 5 อาคารราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง                     

จ.ฉะเชิงเทรา (หอการคา้สนบัสนุน ซือบตัร 1 ใบ จาํนวน 2,000 บาท )  

10 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.30-14.00 น. คณะกรรมการหอการคา้การคา้ฯร่วมงานตรุษจีน ประจาํปี  

2562. และเวลา 18.00 น รับประทานอาหารร่วมกนั  ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
       

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 11/2561 

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

3.1  การพฒันาพนืทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธร เพอืสาธารณประโยชน์ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าถึง โครงการการพฒันาพืนทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธร เพือ

สาธารณประโยชน์ สมยั นายสุวิทย ์คาํดีเป็น ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  มีดาํริใหมี้การพฒันาพืนทีหน้าวดัหลวง

พ่อโสธรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทางหอการคา้ไดแ้ต่งตงัคณะทาํงาน ให้ทาํงานร่วมกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีคุณ

วฒันา รัตนวงศ ์นายจิตร เผด็จศึก นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ไดท้าํร่วมงานกบัแขวงทางหลวงชนบทโครงการเริม

ตงัแต่ประมาณเดือนมิถุนายน 2561 มีการ พูดคุยให้ประชาชน ชาวบ้านทีอาศยัอยู่ทีบริเวณนัน ประมาณ 40 กว่า

หลงัคาเรือน ในพืนที 8 ไร่เศษยา้ยออกแลว้เสร็จทุกหลงัประมาณ   สิงหาคม 2561 ในขณะทีชาวบา้นยา้ยออก แม็ค

โครก็ทาํงานทุกวนั เคลียพืนที ถมดิน จน พืนทีเป็นสีเหลียมสวยงาม เสร็จแลว้ก็มีการวางผงั ปลูกตน้ไม ้ในทีบริเวณ

นนั การทาํในครังนี ไม่ไดมี้งบประมาณจากภาครัฐลงมาสนับสนุน เราเปิดขอรับบริจาค จากคนผูมี้จิตศรัทธา  ทงั



ภาครัฐ และเอกชน ในการอยากทาํบุญ อยากทาํให้หลวงพ่อโสธร ให้กับจังหวดัฉะเชิงเทรา คนบริจาคมาหลาย

รูปแบบ บริจาค เป็น ดิน เป็น ลกูรัง เป็นตน้ไม ้เป็นเงิน ประมาณ 2 ลา้นกว่า บาทเป็น แรงกาย เอารถมาช่วย ขนดิน มา

ช่วยเกลียดิน ทุกสิงทุกอย่างทาํมาจากใจ อยากให้พืนทีตรงนีเป็นระเบียบสวยงาม ในการทาํทุกอย่างก็ขึนอยู่กับ

งบประมาณ ทีบริจาคเขา้มา มีเงินเขา้มา เราก็ไปซือตน้ไม ้ซือหญา้ ซือศาลา แปดเหลียม มาตกแต่งให้สวยงาม แต่เราก็

ทยอยทาํกันไปตามงบประมาณทีมีเข้ามาก็อาจล่าช้าไปบ้าง จนท่านสุวิทย ์คาํดี  หมดวาระเมือเดือนตุลาคม 2561 

คณะทาํงานก็สานต่อโครงการนีกนัมาเรือยๆ  จนมาถึงนายระพี ผ่องบุพกิจ  ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดแ้ต่งตงั

คณะทาํงานชุดใหม่ และเรียกประชุม ไดมี้มติลงความเห็นชอบ ให้ทางเทศบาล เป็นผูดู้แลสวนนีต่อไป ทางคณะทาํงาน

ชุดเดิม ก็ดีใจ และเห็นดว้ย กบัการทีจะมีเจา้ภาพหลกัในการดูแลสวนนีตลอดไป แต่อยากจะฝากท่านรองผูว้่าราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่อยากใหมี้การเปลียนแปลงอะไรมาก อะไรทีมีอยูแ่ลว้ เช่นตน้ไมใ้หญ่ๆ ทีลงไวแ้ลว้ ศาล หรือศาลา

แปดเหลียม สถาปัตยบ์วั ทีมีอยูแ่ลว้ใหค้งไว ้ก็เปลียนแปลงปรับปรุงเพิมเติมได ้เพราะสงสารความรู้สึก ของคนทีบริจาค

เงินเขา้มา และตน้ไมต่้างๆ เงินทีพวกเคา้บริจาคมา มีค่าทางจิตใจของผูบ้ริจาคถา้ลือทาํใหม่หมด สิงทีพวกเราร่วมมือ ร่วม

ใจ กนัทาํไปจะศนูยเ์ปล่า ไม่มีประโยชน์ ไม่มีค่าอะไรเลย อยากฝากเรืองนีใหท้างจงัหวดัช่วยพิจารณาดว้ย  

นายณรงค ์แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่าผมกบัคุณจิตกร ไดเ้ป็นคณะทาํงานในชุดเดิม ทีช่วยกนัดาํเนินการ

เรืองการพฒันาพืนทีหนา้วดัหลวงพ่อโสธร เพือสาธารณประโยชน์ ทาํตงัแต่เริมตน้ ฝ่าฟันกนั จนเป็นรูปเป็นร่าง เป็น

สวนเหมือนทุกวนันี เห็นแลว้ก็อดภาคภูมิใจ ทีชาวแปดริวร่วมมือร่วมใจกนั ทาํจนสาํเร็จ ทงัๆทีไม่มีงบประมาณส่วน

ไหนมาช่วยสนบัสนุน มีแต่ผูมี้จิตศรัทธา บริจาคเขา้มาดว้ยใจ ทงัภาครัฐและเอกชน และประชาชน  ทงัตน้ไม ้ทงัดิน 

ก็เห็นดว้ยกบัทางจงัหวดัฉะเชิงเทราทีจะมอบหมายใหท้างเทศบาลเมืองเป็นผูดู้แลรับผดิชอบสวนนีต่อไป ก็พอเขา้ใจ

ในการของบประมาณ ต้องมีการเขียนแบบเสนอของบประมาณ แต่อยากให้พิจารณารูปแบบผงัเดิมไวบ้า้ง ให้มี

ผลกระทบนอ้ยทีสุด มีการปรับปรุงเปลียนแปลงได ้แต่อยากให้สอดคลอ้งกบัทีทาํไวแ้ลว้จะไดต่้อยอดไปดว้ยกนัได ้

จะไดไ้ม่ตอ้งเสียงบประมาณไปเปล่าๆ  

นายวรพจน์  แววสิงห์งาม (รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าการพฒันาพืนทีหน้าวดัหลวงพ่อโส

ธร ก็ถือว่าเป็นผลงานใหญ่ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีทาํสาํเร็จได ้จากผูมี้จิตศรัทธา ในองค์หลวงพ่อโสธร ทีชาวแปด

ริว นับถือและเป็นสิงศกัดิสิทธิประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมมือร่วมใจกนัทุกภาคส่วน ในนามของจงัหวดั ก็ตอ้ง

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทีมีส่วนร่วมไว ้ณ ทีนีดว้ย ทางเทศบาลเมืองรับไปดูแลต่อ ก็ถือว่าเป็นสิงทีดี และยงัยืน ก็คง

ตอ้งมีการปรับเปลียนแปลงแบบบา้ง เรืองตน้ไมใ้หญ่อาจจะคงไว ้หรือโยกยา้ย เพราะอาจตอ้งมีการขยายถนน อาจคง

มีผลกระทบบา้ง ก็ตอ้งทาํให้สอดคลอ้งของเดิม อาจมีการเพิมเติม ให้ดูสง่างาม และอยากให้ทางหอการคา้ทีเป็น

คณะทาํงาน ช่วยติดตาม เขา้ร่วมประชุม ทุกครังทีมีการเรียกประชุม  เพือจะไดส้านต่อไปได ้ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

3.2 การจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2562 

นายชาลี เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าการจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี 2562 ตามกฏขอ้บงัคบัหอการคา้ฯ ตอ้งจดัประชุมใหญ่ภายใน 90 วนั ตงัแต่วนัสินปีบญัชี ทีผ่านมา จะจดัประมาณ

เดือนมีนาคมของทุกปี การจดัประชุมใหญ่จะมีวิทยากรมาบรรยายพิเศษใหค้วามรู้กบัสมาชิกหอการคา้ 



จากการประชุมกลุ่มยอ่ยเตรียมงาน ทีประชุมไดก้าํหนดจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก วนัจนัทร์ที 11 มีนาคม 

2562  ณ หอ้งเทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา การจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ปีนี

คณะกรรมการชุดเดิมจะหมดวาระลง ซึงจะมีวาระการเลือกตงัคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั ปีบริหาร 2562-2563 

ดว้ย วาระทีประชุมใหญ่มีดงันี 

 วาระที1  เรืองประธานแจง้ใหที้ประชุมทราบ 

 วาระที 2  เรืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี 2559 

 วาระที3 เรืองรายงานผลการดาํเนินงานของหอการคา้ฯ ทีผ่านมาในรอบปี 2559 

 วาระที  4  เรืองพิจารณาอนุมติังบดุล และงบรายรับรายจ่าย งวดสินสุด ณ 31 ธ.ค.2559 

 วาระที5 เรืองแต่งตงัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ปี 2560  พร้อมกาํหนดค่าตอบแทน 

 วาระที6 เรืองพิจารณาเปลียนแปลงขอ้บงัคบัของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ถา้มี) 

 วาระที 7 เรืองการเลอืกตงัคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 2560-2561 

 วาระที8 เรืองอืน ๆ (ถา้มี) 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.3 การจดัทําหนังสือรายงานประจาํปี 2561 

นายชาลี เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะไดมี้การจดัทาํหนงัสือ 

รายงานประจาํปี 2561ขึน เพือเผยแพร่ผลการดาํเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาในปีทีผา่นมาใหบุ้คคลทวัไปไดรั้บทราบ 

นอกจากนีจะบรรจุขอ้มลูดา้นการท่องเทียว สงัคม เศรษฐกิจ ทีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการจดัทาํหนงัสือดงักล่าว

จะไดมี้การขอรับการสนบัสนุนจากคณะกรรมการ สมาชิก และบริษทั หา้งร้านต่างๆ ลงโฆษณา และอาจมีการจดัทาํ

บทสมัภาษณ์บุคคลสาํคญั หรือนกัธุรกิจทีน่าสนใจ โดยจะไดมี้การจดัตงัคณะทาํงานพิจารณาในรายละเอียดการจดัทาํ

หนงัสือรายงานประจาํปีต่อไป ในส่วนของรูปคณะกรรมการทีตอ้งการเปลียนใหม่ ขอใหจ้ดัส่งมายงัหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราดว้ย เป็นรูปหนา้ตรง ใส่สูท สอบถามรายละเอียดเพิมเติมไดที้สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โทรศพัท ์(038)514105 , (089)8316933 , (092)2607553โทรสาร.(038)514106 .Email:hokanka@yahoo.com 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
   

วาระที 4  เรืองเพอืพจิารณา 

4.1 การสนับสนุนโครงการปฏิบัตกิารออกแบบภาคสนามฟืนฟูเมอืง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายชาลี เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ร่วมกบั Department of Architectural Engineering; college of Engineering and Information Technology,Semyung 

University ประเทศเกาหลี ประเทศเกาหลี ได้จัดทาํโครงการปฏิบติัการออกแบบภาคสนามฟืนฟูเมือง จังหวดั

ฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงค์เพือทีจะออกแบบและเสนอแนะแนวทางการพฒันาและฟืนฟูเมืองฉะเชิงเทรา เพือ

ตอบรับกบัแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกในอนาคต ทีจะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึนต่อการพฒันาเมือง

ฉะเชิงเทราในเชิงสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงการตอบรับกรับความตอ้งการของคนทอ้งถินและแนวโนม้การขยายตวัของ



การท่องเทียวของจงัหวดัในอนาคต โดยโครงการนีได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนด้วยสิงอาํนวยความ

สะดวกบางส่วนจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในช่วงระหว่างวนัที 24-29 มกราคม พ.ศ.2562 มีกาํหนดทาํกิจกรรมเชิง

ปฏิบติัการภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นระยะเวลา 4 วนั และปฏิบติัการออกแบบขนัสุดท้าย ณ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ในโอกาสนี ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็น 

เจา้ภาพเลียงอาหารเยน็ เพือรับรองคณะผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จาํนวนประมาณ 55 คน ในวนัศุกร์ที 25 มกราคม 2562 

เวลา 18.00 น.-20.00 น.จากการประชุมกลุ่มย่อยในเบืองตน้ทีประชุมให้การอนุมติัการจัดเลียงในนามหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบักลุ่มผูป้ระกอบการ YEC จดัเลียงเป็นอาหารไทย เช่น ขา้ว + แกง + ของหวาน  ณ ส่วน

อาหารเกา้มณี งบโดยประมาณ 5,000 บาท  (บวก – ลบ) กรรมการสามารถมาร่วมงานเลียงได ้โดยแจง้มาทีสาํนักงาน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 4.2 การขอใช้สถานทีตงัชมรม STRONG – จติรพอเพยีงด้านทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 นายอาทร ช่วยณรงค์ (รองประธาน) กล่าวว่า ชมรม STRONG  - จิตพอเพียงตา้นทุจริต จังหวดัฉะเชิงเทรา         

ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายชือชมรมทีอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เพือใชเ้ป็นสถานทีตงัชมรม STRONG  โดย

ชมรมฯมีภารกิจการดาํเนินโครงการต่างๆ และมีการประชุมคณะกรรมการและ สมาชิกบา้งในบางเดือน ชมรมจะช่วย

ออกสนบัสนุนค่านาํค่าไฟ ครังละ 500 บาท เวลาทีใชห้้องประชุม ไม่มีเจา้หน้าทีมานั งทาํงานประจาํ อาจจะฝากให้ทาง

สาํนกังานหอการคา้ เก็บเอกสาร หรือจดหมายทีมาส่งถึงชมรมไวใ้ห้ดว้ย  ชมรม STRONG เป็นเครือข่ายดูแลเรืองการ

คอรัปชนั อยูภ่ายใตก้ารดูแลของป.ป.ช.ทางสาํนกังาน ป.ป.ช.ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา เสนอในทีประชุมคณะกรรมการ

บริหารชมรม ให ้ทางชมรม STRONG   ควรมีสถานตงัถาวร  เพือเชิดชูใหเ้หมาะสมในฐานะองคก์รหลกัของจงัหวดั ซึงมี

คณะกรรมการหอการคา้หลายคน เป็นสมาชิกอยูใ่นชมรม STRONG  จึงขอความเห็นชอบในประชุมใหช่้วยพิจารณา  

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากใหท้างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มองบทบาทของ

องคก์รภาคเอกชน ใหช้ดัเจน ว่าเรามีหน้าทีทาํอะไร  การต่อตา้นคอรัปชนั เป็นโครงการของหอการคา้ไทย ก็ถือว่าดี แต่ 

การทาํโครงการนี เรามีตวัชีวดัมีการประเมินหรือเปล่า ว่า การออกไปทาํกิจกรรมเดินต่อตา้นคอรัปชนั ในแต่ละปีที

ร่วมกบัจงัหวดั หรือร่วมกบัหอการคา้ไทย  การคอรัปชนัลดลงบา้งหรือเปล่า เราตอ้งทาํอยา่งไรถึงจะเห็นผลรับออกมา

อยา่งชดัเจน  ถา้ทางชมรม มาแค่ขอติดป้ายชมรมแค่นนั ปกติก็ติดอยูที่ สาํนกังาน ป.ป.ช.ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราแต่

เรืองการประชุม จะมาขอใชห้อ้งประชุม สาํนักงานหอการคา้ ในการประชุมแต่ละครัง ก็สามารถทาํได ้ไม่อยากให ้

คนภายนอกมองภาพพจน์ของหอการคา้ว่าทาํตามกระแส ไดแ้ค่ภาพ ไม่ไดผ้ลงาน เราองค์กรภาคเอกชน ตอ้งมาคิด

ทบทวนว่าเราจะทาํอยา่งไร ถึงจะไดผ้ลรับทีจดักิจกรรม 

นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าตามทีสาํนกังาน ป.ป.ช.ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดด้าํเนิน 

โครงการSTRONG- จิตพอเพียงตา้นทุจริต จงัหวดัฉะเชิงเทรา และไดจ้ดัตงัชมรม STRONG – จิตพอเพียงตา้นทุจริต 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนายสญัชาน สกาญจนชยั ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยชมรมฯ มีภารกิจการ

ดาํเนินโครงการต่างๆ โดยทาํหนงัสือมาขออนุเคราะห์ใชส้ถานทีอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นสถานทีตงั



ชมรมฯทีจริงและ ชมรม STRONG ไม่ไดเ้กียวขอ้งอะไรกบัหอการคา้เลย เพียงแต่ กรรมของหอการคา้หลายท่าน เป็น

สมาชิกในชมรมหลายท่าน ชมรม STRONG มีเครือข่ายหลายภาคส่วน ส่วนทอ้งถิน ส่วนปกครอง และภาคประชาชน 

ขณะนีมีสมาชิกทงัหมด ประมาณ 300 กว่าคน ใน 2 อาํเภอ อาํเภอเมือง และ อาํเภอบางคลา้ และจะขยายเครือข่ายไป

ทวัทงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา การทาํงานของ ชมรม STRONG จงัหวดัฉะเชิงเทรา ถือว่าเป็นโครงการนาํร่องของ ป.ป.ช.

ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา เราดาํเนินการเรืองการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและการต่อตา้นคอรัปชนั ทางประธาน

ชมรมมีความตงัใจจะทาํโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการใหค้วามรู้เด็กและเยาวชน เรืองการป้องกนัปราบปรามการ

ทุจริตและการต่อตา้นคอรัปชนั 2.โครงการรถบรรทุกสีขาว 3.โครงการขยายเครือข่าย การทีจะมาติดป้ายชมรมทีหอการคา้เห็น

ว่าไม่ใช่เรืองเสียหายอะไร เหมือนการทีไลออนส์ฉะเชิงเทรา ขอมาติดป้ายทีหอการคา้ 

 นายณรงคศ์กัดิ แกง้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่าของ ชมรม STRONG จงัหวดัฉะเชิงเทรา ก่อตงัขึนมา ถือว่า

เป็นสิงทีดี เพราะโครงการใหค้วามรู้เด็กและเยาวชน เรือง การป้องกนัปราบปรามการทุจริตและการต่อตา้นคอรัปชนั 

ทาํให้เยาวชน ซึมซบัและปลูกฝัง เรืองการ ต่อตา้นคอรัปชนัตงัแต่เด็ก โตขึนจะไดไ้ม่คอรัปชนั  รู้จกัวิธีการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต การสร้างเครือข่ายเพิมขึนทุกจงัหวดั จะทาํใหมี้คนเป็นหูเป็นตา แจง้เบาะแส มากขึน เวลาเห็น

คนคอรัปชนั หรือคนทุจริต อยา่งโครงการรถบรรทุกสีขาว ก็มีคนค่อยแจง้เบาะแสเขา้มาอยูเ่รือยๆ  ให้ตรวจจบัตรงจุด

นนัจุดนี มีคนคอยสอดส่อง ดูแลในพืนทีต่างๆ ถือเป็นการช่วยงานของทางภาครัฐอีกดว้ย 

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ก็ให้ความร่วมมือ กบัทาง ป.ป.ช.ประจาํจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา มาโดยตลอด เพราะ การต่อต้านคอรัปชนั เป็นโครงการของหอการคา้ไทย ซึงหอการคา้จงัหวดัต้องทาํโครงการ

ต่อต้านคอรัปชนั ร่วมกับหอการค้าไทย เรืองทีชมรม STRONGจะใชม้าขอใชส้ํานักงานหอการคา้เป็นทีติดป้าย ของ ชมรม 

STRONGคิดว่าไม่น่าเสียหายอะไร ขอมติในทีประชุม เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 

 มตทิีประชุม รับรอง ให้มาตดิตงัป้ายชมรมSTRONG ทีหอการค้า และขอใช้ห้องประชุมในบางครัง และช่วย

สนับสนุนค่าใช้จ่าย ครังละ 500 บาท 
 

วาระท ี 5  เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายชาลี เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าดว้ยจงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดประชุม กรอ.จ.ฉช. ครังที 

1/2562 ในวนัองัคารที 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได ้

เรืองนําเสนอเพอืตดิตาม ดังน ี

เรืองที 1.การรณรงคว์ินยัจราจร (ในเรืองการใชค้วามเร็ว , การสวมหมวกกนัน๊อก , ช่องทางเดินรถบรรทุก) 

เรืองที 2. การดูแลใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ บริเวณก่อสร้างของถนนสายหลกั เสน้ทางหลกัต่าง  ๆ

เรืองที 3.ความรับผดิชอบพืนทีบริเวณ เกาะกลางถนน และดา้นขา้งของถนนสายหลกั เพือใหเ้กิดความ 

เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และไม่มีผลกระทบต่อการเดินรถ 

เรืองที 4.ขอร้องเรียนของผูป้ระกอบการโรงงานทีไม่สามารถต่อใบอนุญาตได ้

เรืองที 5. การจดัระเบียบผูรุ้กลาํทางเทา้ บริเวณพืนทีเมือง 



เรืองที 6.การติดตามเรืองสารพิษสู่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเรืองของกากอุตสาหกรรมซึงเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม  

เรืองที 7. การติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

โดยมผีู้ไปร่วมประชุมนําเสนอ เรืองใหม่ 3 เรือง 

เรืองที 1. "ปัญหาการใชถ้นนสาธารณประโยชน์บริเวณพืนทีหมู่ 1 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา       

(เสนอโดยคุณ วรนิตกตญาณ) 

เรืองที 2. "ปัญหาการใชสิ้ทธิประกนัตนของแรงงานต่างดา้ว"   (เสนอโดยคุณประโยชน์ โสรัจจกิจ) 

 เรืองที 3. "การสนบัสนุนโครงการพฒันาศกัยภาพทางการศึกษาของเยาวชนในจงัหวดัฉะเชิงเทราเพือ 

นายวรพจน์  แววสิงห์งาม (รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า เรืองการนาํเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ เขา้สู่  

กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทราอยากใหท้างหอการคา้ทาํหนงัสือเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ ไปยงัจงัหวดัก่อน เพือจะไดมี้การ

เตรียมความพร้อม เตรียมขอ้มูลเอกาสาร และเชิญส่วนราชการทีเกียวขอ้งกบัเรืองนัน ๆ มาพูดและชีแจง้ให้ฟังเป็น

เรืองๆ ไป เวลาทีจังหวดัเชิญประชุม อยากให้ผูแ้ทนทางหอการคา้ฯ เขา้ไปนาํเสนอ เรืองต่างๆ ในทีประชุม ถา้มี

เอกสารก็ใหน้าํเอกสารเขา้ไปแจกในทีประชุมได ้ จะไดช่้วยกนัแกไขปัญหา แบบบูรณาการ ภาครัฐร่วมภาคเอกชน 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะไดเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
  

วาระที  6  เรืองโครงการระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก ( EEC)   

- การส่งเสริมการค้าการลงทุนของภาคเอกชนเพอืรองรับระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC )  

นายมนสั ตนังาม (รองประธาน)กล่าวว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือม 3 สนามบิน ประกอบดว้ย 1.โครงการแอร์

พอร์ต เรล ลิงคเ์ดิม คือ ช่วงพญาไทถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2.โครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ส่วนต่อขยาย ช่วงพญาไทถึงท่า

อากาศยานดอนเมือง และ 3.โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ (บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ลาดกระบงั) ถึงท่า

อากาศยานอู่ตะเภา รวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 224,544 ลา้นบาทสาํหรับเขตทีดินทีจะเวนคืน คือ ทอ้งที

แขวงคลองสามประเวศ แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร, ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ, ต.บางเตย ต.

วงัตะเคียน ต.ท่าไข่ ต.บางขวญั ต.บา้นใหม่ ต.บางไผ ่อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรารวมทงั ต.บา้นสวน ต.หนองขา้งคอก ต.ห้วย

กะปิ อ.เมืองชลบุรี, ต.บางพระ ต.สุรศกัดิ อ.ศรีราชา, ต.นาเกลือ ต.หนองปรือ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง, ต.นาจอมเทียน ต.บางเส

ร่ต.พลตูาหลวง อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี และ ต.สาํนักทอ้นต.พลา อ.บา้นฉาง จ.ระยองทงันี เพือดาํเนินการก่อสร้างทางเขา้ออกสถานี

ทางรถไฟและดาํเนินกิจการทีเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟตามโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชือม 3 สนามบิน โดยมีทีดินที

จะตอ้งเวนคืนประมาณ 850 ไร่ และสิงปลูกสร้างประมาณ 245 หลงั ซึงหน่วยงานทีเกียวข้อง 3-4 หน่วยงาน สามารถทาํการ

สาํรวจเส้นทางการเวนคืนพืนที พร้อมทาํความเข้าใจกับประชาชนไดท้ันที โดยมีกรอบระยะเวลาในการดาํเนินการภายใน

ระยะเวลา 4 ปีสาํหรับรถไฟความเร็วสูงเชือม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา แนวเส้นทางโครงการผ่าน

พืนที 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยเป็นการเปิดให้



เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ PPP Net Cost ระยะเวลา 50 ปี ก่อสร้าง เดินรถ บริหาร และซ่อมบาํรุงโครงการ พร้อม

พฒันาเชิงพาณิชยส์ถานีมักกะสัน 150 ไร่ และสถานีศรีราชา 25 ไร่การจัดกรรมสิทธิทีดินและค่าสํารวจ

อสงัหาริมทรัพยโ์ครงการรถไฟความเร็วสูง ตงักรอบวงเงินไวจ้าํนวน 3,570.29 ลา้นบาท ซึงการรถไฟฯ ไดป้ระเมิน

พืนทีเวนคืน 850 ไร่ เช่น พืนที จ.ฉะเชิงเทรา 550 ไร่ โดยเป็นพืนทีเกษตรกรรม อ.บางนาํเปรียว 116 ไร่ สถานีใหม่ 76 

ไร่ ศนูยซ่์อมบาํรุง 358 ไร่ นอกจากนี เป็นพืนทีบริเวณสถานีลาดกระบงั ทางเขา้ออกสถานีสุวรรณภูมิ และสถานีอู่

ตะเภาและอีกเรือง เนืองจาก สนข.ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

ใหด้าํเนินการศึกษา ความเหมาะสมโครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์รองรับ EEC ให้ครอบคลุมครบ

ทุกมิติ ทงัดา้นวิศวกรรม โครงข่ายถนนและทางรถไฟ ดา้นเศรษฐกิจและการลงทุน ดา้นสิงแวดลอ้มและชุมชน การ

จดัทาํแบบเบืองตน้เป็นรูปแบบการลงทุน และการบริหารจดัการแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) ในการพฒันา

สถานีขนส่งสินคา้ คอนเทนเนอร์ (Inland Container Depot : ICD) ทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา หรือ ICD ฉะเชิงเทรา

เนืองจากฉะเชิงเทราเป็นจงัหวดัทีอยูใ่นพืนทีเขต EEC ทีต่อยอดความสาํเร็จมาจากโครงการพฒันาพืนทีบริเวณชายฝัง

ทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard Development)จากผลการศึกษาเบืองตน้ไดข้อ้สรุปการคดัเลือกพืนทีในการพฒันา

สถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์ ประมาณ 760 ไร่ บริเวณตาํบลหนองตีนนก อาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ห่าง

จากสถานีรถไฟดอนสีนนท์ประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถเชือมต่อโครงข่ายกบัทางหลวงหมายเลข 315 และทาง

หลวงชนบทหมายเลข 3122 

โดยรายละเอยีดของโครงการ แบ่งเป็น 4 ส่วนหลกัๆ ได้แก่ 

1. พืนทีส่วนกลาง ประกอบด้วย อาคารสํานักงานกลาง, โรงอาหาร, อาคารพกัสินคา้ตกค้าง, อาคารตรวจสอบ

เอก็ซเรย ์พร้อมดว้ยจุดพกั ซึงประกอบดว้ยปัมนาํมนัและปัมแก๊ส, ลานจอดพกัรถเทรลเลอร์ และร้านคา้ต่าง  ๆ

2. พืนทีสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์ ประกอบดว้ย ลานกองตูค้อนเทนเนอร์, โรงซ่อม, ลานทาํความสะอาดตู,้ 

โรงอาหาร, อาคารปฏิบติัการ, อาคารสาํนกังาน, จุดคดัแยกและบรรจุสินคา้รวมทงัโรงพกัสินคา้ 

3. โครงข่ายถนนเชือมต่อเขา้-ออกโครงการ และ Service Road ประกอบดว้ย ทางแยกต่างระดบัขนาด 2 ช่องจราจร

เชือมโครงการกบัทางหลวงหมายเลข 315, ถนนขนาด 6 ช่องจราจร บริเวณภายในและเขา้ออกโครงการ, ถนนบริการ ขนาด 2 

ช่องจราจร สาํหรับอาํนวยความสะดวกกบัประชาชนในพืนทีรอบ  ๆโครงการ 

4. ทางรถไฟเชือมต่อเขา้พืนทีโครงการและพืนทีสถานีรถไฟ ประกอบดว้ย อาคารสถานีรถไฟดอนสีนนท์ และหอ

สูงตรวจการณ์ พร้อมอาคารสาํนักงาน โดยโครงการจะก่อสร้างทางเชือมรางรถไฟเขา้มาในพืนที ICD เพืออาํนวยความ

สะดวกสาํหรับการขนถ่ายสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ทงัขาขึนและขาล่อง 

โดยในการพฒันาโครงการไดถ้กูออกแบบใหร้องรับการขนส่งสินคา้เพือการนาํเขา้-ส่งออก เชือมโยงกบัระบบราง

และท่าเรือแหลมฉบงั แบบไร้รอยต่อให้บริการจดัการการขนส่งแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) เพือให้เกิดความสะดวก



และรวดเร็วในการนาํเขา้และส่งออกสินคา้สาํหรับแนวทางลดผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มและมวลชนนัน ในเบืองตน้ได้เน้น

การออกแบบทีใหค้วามสาํคญักบัการลดผลกระทบสิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะปัญหาการจราจร นาํท่วม การระบายนาํ และการ

บาํบดันาํเสีย ตลอดจนการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มทีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน การสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน

โดยรอบโครงการ อาทิ การพฒันาทักษะการประกอบอาชีพทาํให้ชุมชนมีรายได้ รวมถึงการจัดเตรียมแผนงานความ

รับผิดชอบต่อสังคมโดยใชแ้นวคิดอุตสาหกรรมสีเขียว และการจัดตังกองทุนช่วยเหลือผูที้ได้รับผลกระทบตามความ

เหมาะสมสาํหรับรูปแบบการลงทุนโครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์รองรับ EEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะใช้

วิธีการใหส้มัปทานเอกชนเขา้มาร่วมลงทุน ดาํเนินงาน และบาํรุงรักษาโดยแบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที 1 

คาดว่าจะเริมดาํเนินการไดใ้นปี 2567 และระยะที 2 จะดาํเนินการในปี 2577 ซึงจากผลการศึกษาคาดการณ์ว่าในปีแรกจะมี

ปริมาณตูสิ้นคา้ทีเขา้มาใชบ้ริการสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์ทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 500,000 ทีอีย ูและเพิมขึน

เป็น 1.9 ลา้นทีอียใูนปีที 30โดยผลการวิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐกิจพบว่า โครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์

รองรับ EEC ทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะให้ผลตอบแทน ดา้นเศรษฐกิจในอตัราร้อยละ 15โครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอน

เทนเนอร์รองรับ EEC ทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะเป็นประโยชน์อย่างยิงในการเติมเต็มภาพรวมการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ไม่

ว่าจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ EEC เป็นประตูการคา้ของภูมิภาค และทีสาํคัญคือจะเป็นการผลกัดันให้เกิดการ

ปรับเปลียนรูปแบบการขนส่งไปสู่ระบบราง ส่งผลให้เกิดการลดตน้ทุนโลจิสติกส์และความแออดับริเวณท่าเรือนอกจากนียงั

เป็นศนูยก์ลางในการรวบรวมและกระจายสินคา้ รวมถึงเชือมโยงการขนส่งระบบรางทงัในประเทศและประเทศเพือนบา้นในกลุ่ม 

CLMV ประกอบดว้ย กมัพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตลอดจนรองรับการเชือมโยงกบัจีนตามโครงการรถไฟไทย-จีน และ

ยทุธศาสตร์ Belt and Road Initiativeอยา่งไรก็ตาม การศึกษาความเหมาะสมโครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์รองรับ 

EEC ทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นผลการศึกษาเบืองตน้ทางวิชาการเท่านนั แต่ในทางปฏิบติัจะตอ้งพิจารณาประเด็นขอ้กงัวลต่างๆ  จาก

ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งอยา่งรอบคอบ ซึงถือเป็นสิงสาํคญัอนัจะนาํไปสู่การตดัสินใจและขบัเคลือนการดาํเนินงาน ในขนัตอนต่อไป 

 นายวรพจน์  แววสิงห์งาม (รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก(EEC)ทาง

ภาคเอกชน มองเห็นภาพไดช้ดักว่าภาครัฐยงัรู้ไม่เท่าเอกชน ต่อไปเรืองทีน่าติดตามคือผงั EEC ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบ

อยา่งไร ผงั EEC เป็นการกาํหนดนโยบายต่างๆ ในการพฒันาประเทศต่อไป เราตอ้งมอง ผงั EEC  เป็นหลกั ราชการตอ้งทาํ

ตามนโยบายของภาครัฐ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันานาประเทศต่อไป เรืองโครงการ ICD เป็นนโยบายของสนข ทีวางไว ้

เพราะดูจากเสน้ทางรถไฟ ตอ้งสอดคลอ้งกบั EEC คงตอ้งยงัไม่ไดท้าํเร็วๆนี ตอ้งรอใหผ้งั EEC ออกมาก่อน 

 นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอ ให้ตงัคณะทาํงานในส่วนของหอการคา้ เพือพูดคุยและหารือกบั

คณะทาํงานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพราะสงัเกตในทีประชุมจงัหวดัร่วมกนัหลาย ครัง ความคิดเห็นของ หอการคา้

กบัสภาอุตสาหกรรมความคิดไม่ค่อยตรงกนัสกัเท่าไหร่ คิดคนละแบบ ทงั  ๆทีเป็นองคก์รภาคเอกชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 



วาระที  7  เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ไม่มเีรืองเสนอ 
 

วาระที  8  เรืองนําเสนอของผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นางสาวเพราพิลาส  พุทธา(กรรมการYEC) กล่าวว่า ในเดือนมีนาคม 2562 นายสมชัญ์ยงศิริ หมดวาระ

ประธานผูป้ระกอบรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในทีประชุมคณะกรรมการYEC ไดมี้การแต่งตงัให้ดิฉัน

เป็นประธานคนต่อไป วาระ 2 ปี ปีพ.ศ.2562-2563  เลยขอมาแนะนาํตวัในทีประชุมครังนี ดิฉันประกอบธุรกิจ บริษทั 

สะดวกทรัพยพ์ลายจาํกดั สถานทีตงั 88 ม.5 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราขอแจง้ในส่วนของผูป้ระกอบรุ่นใหม่ 

YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขณะนี มีกรรมการและสมาชิก จาํนวน 35 คน ส่วนใหญ่สมาชิกอยูใ่น อ.เมือง และบาง

คลา้ แต่ต่อไปเรามีโครงการหาสมาชิกเพิมทุกอาํเภอ สิงที  YEC กาํลงัดาํเนินการอยู่ตอนนี คือการเตรียมจดังานสาน

สัมพนัธ์ภาคตะวนัออก ซึงปีนี YEC ฉะเชิงเทราไดรั้บมอบหมายให้เป็นประธานจัดงาน สานสัมพนัธ์ภาคตะวนัออก 

กาํหนดจดังานในวนัที 6-7 กรกฎาคม 2562 ภาคตะวนัออกประกอบไดด้ว้ย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และ

ตราด งาน สานสมัพนัธ ์มีเป้าหมายใหY้EC ทาํความรู้จกัและเชือมความสัมพนัธ์ เพือต่อยอดและเชือมโยงทางธุรกิจ 

และส่งผลใหมี้การส่งเสริมเรืองการท่องเทียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   9     เรืองอนื  ๆ  

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า ผมเป็นประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มา 5 สมยั ตงัแต่ พ.ศ.

2552-2562 เป็นระเวลา 10 ปี    ผลงานในช่วงดาํรงตาํแหน่งประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

วาระที 1 (ปีพ.ศ.2552-2553) ไดรั้บรางวลั หอการคา้มาตรฐาน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 

วาระที 2(ปีพ.ศ.2554-2555) ไดรั้บรางวลั หอการคา้ดีเด่น พ.ศ.2554 และ หอการคา้ยอดเยยีม พ.ศ.2555 

วาระที 3   (ปีพ.ศ.2556-2557) ไดรั้บรางวลั หอการคา้ยอดเยยีม พ.ศ.2556 และหอการคา้ดีเด่น พ.ศ.2557  

วาระที 4(ปีพ.ศ.2558-2559) ไดรั้บรางวลั หอการคา้ยอดเยยีม พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 

วาระที 5 (ปีพ.ศ.2560-2561) ไดรั้บรางวลั หอการคา้ยอดเยยีม พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561          

สรุป  รางวลัหอการคา้มาตรฐาน จาํนวน 2 รางวลั ปี พ.ศ.2552 , 2553 

   รางวลัหอการคา้ดีเด่น 2 รางวลั ปี พ.ศ.2554 , 2557 

   รางวลัหอการคา้ยอดเยยีม พ.ศ.2555, 2556,2558,2559,2560,2561 

ส่งผลงานเพือพิจารณารับรางวลั “สาํเภาทอง” รางวลัทีแสดงถึงการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดย

ไดรั้บการพิจารณาจากหอการคา้ไทย มอบรางวลัสาํเภาทอง 5 ครัง ประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ที

ไดรั้บรางวลั มีดงันี 

นายสุรพล พงศท์ตัศิริกุล รับรางวลัสาํเภาทอง ปี พ.ศ.2552 

นายเริงศกัดิ มหาวินิจฉยัมนตรี รับรางวลัสาํเภาทอง ปี พ.ศ.2555 , พ.ศ.2556 



นายอนุกลู ตงัคณานุกลูชยั รับรางวลัสาํเภาทอง ปี พ.ศ.2557 , พ.ศ.2559 , พ.ศ.2560 

นายสุวิทย ์คาํดี รับรางวลัสาํเภาทอง ปี พ.ศ.2561 

 ผมตอ้งขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตลอดระยะเวลา 10 ปี ทีผ่านมา 

ทุกคนใหค้วามร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีหอการคา้จดัขึน จึงทาํให้มีผลงาน ทีไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอด

เยยีมและผูว้่าสาํเภาทอง ทุกปี    

 นายชาลี เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า คุณวรนิตกตญาณ รองประธาน ฝากประชาสัมพนัธ์เชิญ

ชวนร่วมประชุมจดัตงัสมาคมธุรกิจการท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทราขอเชิญชวนคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีมีธุรกิจหรือมีความสนใจทีจะร่วมงานการพฒันาการท่องเทียวของจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาร่วม

ประชุมเพือจดัตงัสมาคมธุรกิจการท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัองัคารที 22 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ 

หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


