
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังท ี2/2562 

วนัพุธที  20  กุมภาพนัธ์  2562 
ณ ห้องประชุม  สวนอาหารเก้ามณี ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 2.นายชาลี  เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 3.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 4.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 5.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 6.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 7.นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 

 8.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 9.นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 10.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 11.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 12.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 13.นายเปรมสิทธิ  ศิรสิทธิวฒันา       เหรัญญิก 

14.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

15.นายวสนัต ์  วโรกร        กรรมการ 

 16.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 17.นายพงษธ์ร เผา่บรรจง       สมาชิก 

 18.ร.ท.สมศกัดิ  ยคุขะระ        สมาชิก 

 19.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล       สมาชิก 

 20.น.ส.เพราพิลาสพุทธา        YEC 

 21.น.ส.ธวิยา สุดใจ        YEC 
     

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

23-24 กุมภาพนัธ ์2562 นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร นายจิตรกร เผด็จศึก นางวรนิต รองประธาน ร่วมประชุม 

คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออกและภาคกลาง ครังที 1/2562 ณ อิงธาร รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก 



 1 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่วนัเพ็ญ รุจนเสรี 

มารดานายชาธิป รุจนเสรี อดีตรองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัชลประทานรังสฤษดิ อ.ปากเกลด็    จ.นนทบุรี 

 6 มีนาคม 2562 เวลา 20.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่บุญโถม คมัภี

รัญย ์มารดานายเกรียงศกัดิ คาํภีรัญย ์สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัท่าเกวียน อ.พนาสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

 7 มีนาคม 2562 เวลา 19.30 น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดา            

ดร.อโณทยั ดวงดารา สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัเสมด็ใต ้อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

 11 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 -16.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี 

2562 พร้อมจดัปาฐกถาพิเศษ หวัขอ้ ทิศทางการท่องเทียวรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC 

โดยนายกลินท ์ สารสิน ประธานกรรมการหอการคา้ไทย ณ หอ้งเทพราช 1 โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา  

13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจ หอการคา้ไทย ครังที10/2561 ณ หอ้งประชุมสภา อาคาร24 ชนั15 มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย ถนนวิภาวดีรังสิต 

 20 มีนาคม 2562 เวลา13.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชิกประจาํปี ครังที

53 ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม โรงแรมแกรนดไ์ฮเอท เอราวณั กรุงเทพมหานคร 

 2 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์อดีตประธานหอการคา้ฯ และคณะกรรมการ ร่วมแถลงข่าวการ

จดังานท่องเทียวชุมชนวดัท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ  และร่วมพิธีเปิดงานในวนัที 7 เมษายน 2562 ณ ท่านาํวดัไชย

ภูมิธรรม (วดัอิฐ) ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงคเ์พือส่งเสริมการท่องเทียว กระจายรายไดสู่้ชุมชน 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

20 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.00-14.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมเพือรับฟัง 

ความคิดเห็นและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ดา้นแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2562-2654 ประจาํปี พ.ศ.2563 ณ 

อาคารอาร์เธอร์ บุรีมายา รีสอร์ทแอนดเ์รสเตอรอง จ.ฉะเชิงเทรา 

 20 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.00-14.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิร่วมประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.00น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ (ชนั 

3 ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26-27 กุมภาพนัธ ์2562 นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมการสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพือสร้างความ

ตระหนกัรู้Healthy and Safety Thailand  สู่การพฒันาคุณภาพชีวิตคนทาํงาน และองคก์รสุขภาวะ ณ หอ้งประชุมนคร

เนืองเขต โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



27 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 09.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ประจาํเดือน 

กุมภาพนัธ ์2562 ครังที 2/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 14.00 น.นายสมพงษ์ นาํศรีเจริญสุข ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2 /2562ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 14.00 น.นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมนัคง

และความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 09.00-13.00 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมการประชุมรับฟังความ

คิดเห็นโครงการ ครังที 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการจดัทาํแผนแม่บทพฒันาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขต

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ( EEC )ณโรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

28 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 14.00 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะทาํงานการผลิตและพฒันา

กาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ (ชนั 3 ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

             2 มีนาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายมนสั  ตนังาม  นาย

ประโยชน์ โสรัจจกิจ นายจิตรกร เผด็จศึก นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมเป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตร 

TOPCATS รุ่นที1 ในหวัขอ้ โมเดลการพฒันา นวตักรรมบริการ ณ มนสัฟาร์ม อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

                4มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. นายชาลีเจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการ

อาํนวยการเพือขบัเคลือนโครงการจดัการขยะชุมชนตามแนวทาง “จงัหวดัสะอาด” ลดมลพิษเมืองระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวนัออกสูสิ้งแวดลอ้มทีดี ณ หอ้งประชุมกรกฎ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมการพฒันาสินคา้เกษตรปลอดภยัจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และคณะทาํงานทีเกียวขอ้ง ครังที1/2562 ณ หอ้งประชุม มรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมการบริหารงานจงัหวดั

แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.นาย ณรงศกัดิ แกว้เมืองเพชร  ปฏิคม ร่วมประชุมใหญ่รับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อสรุปผลการศึกษาโครงการ งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และการศึกษาผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

โครงการเพิมประสิทธิภาพ และเพิมความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการทางรถไฟคู่ ช่วงศรี

ราชา-มาบตาพุด ณ หอ้งนครเนืองเขต ชนั เอม็ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภยั 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั2 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 13 มีนาคม 2562 เวลา13.30 น. นายยทุธนา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงานฉบบัสมบรูณ์ 

(Final Report) และเอกสารทีเกียวขอ้ง โครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเทรนเนอร์รองรับ EEC ณ หอ้งประชุม 

201 ชนั2 อาคาร สนข.กรุงเทพมหนคร 

 12 มีนาคม 2562  เวลา15.00 น. นาย ชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะการพฒันาแรงงาน

และประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดัฉะเชิงเทรา(กพร.ปจ.ฉช.) ครังที1/2562 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผดจ็ศึก ร่วมประชุมคณะอนุกรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที1/2562 ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ฯ ร่วมประชุมการจดัการวนัมะม่วงของดี

เมืองแปดริว ครังที49ปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัทาํอภิเษก

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 20 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมตอ้นรับ นายกรัฐมนตรีและ

คณะ เดินทางมาตรวจราชการในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมลงพืนทีตรวจประเมินผลงาน

ของหมู่บา้นทีไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัอาํเภอ โครงการคดัเลือกหมู่บา้นดีเด่น(บา้นสวย  เมืองสุข) ประจาํปี 2562ที

ทาํการผูใ้หญ่บา้น บา้นดอนสีนนท ์ม.3 ต.หนองบวั อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา  

 22  มีนาคม 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมลงพืนทีตรวจประเมินผลงาน

ของหมู่บา้นทีไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัอาํเภอ โครงการคดัเลือกหมู่บา้นดีเด่น(บา้นสวย  เมืองสุข) ประจาํปี 2562ที

ทาํการผูใ้หญ่บา้น บา้นหวัลาํพ ูม.4 ต.คลองเขือน อ.คลองเขือน จ.ฉะเชิงเทรา  

22 มีนาคม 2562 เวลา13.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคมร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวม

ชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 เพือพิจารณาใหเ้ห็นเกียวกบัร่างผงัเมืองรวมชุมชน 

สุวินทวงศ ์ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 25 มีนาคม 2562 เวลา09.00 น. นายจิตรกร เผดจ็ศึก รองประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วม

ประชุมเชิงปฎิบติัการ “สร้างเครือข่ายร่วมมือในการพฒันาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ”(๑หอการคา้ ๑สหกรณ์

การเกษตร) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บา้นสวนเมล่อน ต.บางพระ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 



 25 มีนาคม 2562 เวลา16.30 น. นายวสนัต ์ศิรินภารัตน์ นายจิตรกร เผด็จศึก นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมพิธี

เปิดงานวนัมะม่วงและของดีเมืองแปดริว ครังที  49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

26 มีนาคม 2562 เวลา13.30 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมศนูย์

อาํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทราและภาคีเครือข่ายทีเกียวขอ้ง ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ ชนั2 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมเตรียมในการจดัทาํอภิเษกของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทร 

 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมกับส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจในสงักดักระทรวงการคลงั ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 28 มีนาคม 2562 เวลา09.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ประธาน ร่วมประชุมส่วนราชการประจาํเดือน

มีนาคม 2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมคณะกรรมการรักษาความมนัคง

และความสงบเรียบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2562  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา   

28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายสมพงษ ์นาํศรีเจริฐสุข ทีปรึกษาประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูย์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน ์ชนั4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดประมลู

ป้ายทะเบียนรถ หมายเลขหมออกัษร กธ.ฉช ณ หอ้งประชุมชนั 5 อาคารนครินทร์มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 2 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทาง

บก (อจร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562  ณ ห้องประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 3 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมซกัซอ้มเตรียมความพร้อมในการจดัทาํ

นาํอภิเษกของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ บริเวณ ปากนาํโจโ้ล ้(ปากคลองท่าลาด) ต.ปากนาํ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

 4 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมซกัซอ้มพิธีเวียนเทียนสมโภชนาํ

อภิเษก ณ พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวริหาร ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมซกัซอ้มพิธีทาํนาํอภิเษก ณ  ณ พระ

อุโบสถวดัโสธรวรารามวริหาร ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา            



 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาล

เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกบัประชาคมเมืองเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม ชนั 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

สาํนกังานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

 5 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาองคก์าร

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทราและประชาคมระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมบางแกว้ องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมหารือเพือเตรียมความพร้อม

ในส่วนทีเกียวขอ้งการจดังานแปดริวฟู้ ดเฟส ครังที 2 เทศกาลอาหารถิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ บุรีมายา บูติกแอนด์

สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมพิธีพลีกรรมตกันาํจากแหล่งนาํ

ศกัดิสิทธิ ณ บริเวณปากนาํเจา้โล ้(ปากคลองท่าลาด) ต ปากนาํ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ ร่วมพิธีทาํ

นาํอภิเษก ณ พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ ร่วมพิธีเวยีน

เทียนสมโภชนาํอภิเษก ณ พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 8-9 เมษายน 2562หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนอาหาร ขา้วตม้ปลากะพง 1,200 ชาม สาํหรับเลียง

ประชาชน ทีมาร่วมพิธีจดัทาํนาํอภิเษกของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ บริเวณศาลาริมนาํ วดัโสธรวรามวรวิหารผูส้นบัสนุน  

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ บริจาคเนือปลากะพง จาํนวน 100 กิโลกรัม                                         

นายกิตติ ตรงไตรรัตน์ บริจาคขา้วสาร  60 กิโลกรัม 

นายพรชยั ธรรมจรูญ นางนาํฝน ชะเอมทอง  บริจาคขา้วสาร  15 กิโลกรัม 

คุณพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร บริจาคภาชนะ ชาม-ชอ้น 1,600 ชุด 

ผูส้นบัสนุนค่าจา้งปรุงประกอบอาหารและอุปกรณ์อืนๆ เหมาจ่าย 24,000 บาท  

1.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์3,000 บาท  2.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล. 2,000บาท 

3.ร.ท. สมศกัดิ ยคุขะระ 2,000 บาท  4.นายชชัวาล แซ่ตงั 2,000 บาท 

5.มงคลการไฟฟ้า ร่วมบริจาค 2,000 บาท  6.นายสมนึก พิริยะสุขสมบูรณ์ 2,000 บาท 

7. นางวรนิตกตญาณ    1,000 บาท  8.น.ส.ธวิยา-ด.ช.กฤติพงศ.์ สุดใจ. 1,000 บาท  

9. นายพงศธ์ร เผา่บรรจง  1,000 บาท  10. น.ส.วิมลิน เฉลิมพร บา้นเพิมบุญ 1,000 บาท  

11 นายจิตรกร เผดจ็ศึก 1,000 บาท  12.นางอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร 1,000 บาท 



13.นายกฤษดา มหาวิริโยทยั 1,000 บาท  14.ดร.พวงทอง วรรณีเวชศิลป์ 1,000 บาท 

15.นาย สุนทร กระตุฤกษ ์1,000 บาท  16.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ 1,000 บาท 

17.นางประภา ศิริโสดา 1,000 บาท                                                                                                                                     

 9เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมงานแถลงข่าวการจดังานแปดริวฟู้ ด

เฟส ครังที 2 เทศกาลอาหารถิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศนูยก์ารเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KTC ) จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562 ณ หอ้งสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและลด

อุบติัเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต ์ปี 2562 ณ บริเวณศาลาจตุมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 12 เมษายน 2562 เวลา 12.45-19.00  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมงานประเพณีสงกรานต ์

ประจาํปี 2562 ณ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 13-16 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต ์พิธีพุทธา

ภิเษก และเททองหล่อหลวงพ่อโสธร หนา้โบสถ ์ณ วดัปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 17 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนพฒันาเอสเอม็ อี ตามแนวประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 2/2562 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลู

อาเซียน ชนั1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอนืๆ  

28 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 14.30-20.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมใหญ่สามญั 

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2562 และฟังบรรยาย เรือง SMERT CITY ในมุมมองของ

อุตสาหกรรม ณ หอ้งทบัทิม โงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

28 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 18.00 น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมขนมหวาน 

อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริว ครังที 15 ประจาํปี 2562  ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

17 มีนาคม 2562 เวลา 06.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมโครงการทวัร์ออฟฉะเชิงเทรา ครังที 3/2562 

เดิน วิง ปัน สนัเขือนสียดั ท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์เขาอ่างฤาไนต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562 

 มตทิีประชุม รับรอง 

 

 



 
 

วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

3.1 การจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2562 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ตามขอ้บงัคบัของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้มีการประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปีภายใน กาํหนด เกา้สิบวนันบัแต่วนัทีสินปีการบญัชีของหอการคา้เป็นประจาํทุกๆ ปี หรือภายใน

เดือนมีนาคม ของทุกปี โดยเรียนเชิญ คุณกลินท ์สารสิน ประธานกรรมการหอการคา้ไทย มาเป็นผูป้าฐกถาพิเศษ หัวขอ้ 

“ทิศทางการท่องเทียวรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก:EEC” กาํหนดจดัในวนัจนัทร์ที 11 มีนาคม 

2562    ณ โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ส่วนครังนีคณะกรรมการชุดเดิมจะหมดวาระลง ซึงจะ

มีวาระการเลือกตงัคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั ปีบริหาร 2562-2563 ดว้ย 

 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 เรืองการเลือกตงัคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 2560-2561 

 วาระที8 เรืองอืน ๆ (ถา้มี) 

 โดยมกีารร่างกาํหนดการ ไว้แล้ว ดงัน ี

ประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี 2562 และการปาฐกถาพเิศษ 

หัวข้อ “ทิศทางการท่องเทียวรองรับโครงการระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก:EEC” 

โดย นายกลนิท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย 

วนัจนัทร์ที 11 มนีาคม 2562 ณ ห้องเทพราช 1 โรงแรมซันธาราเวลเนส  รีสอร์ท อ.เมอืง  จ.ฉะเชิงเทรา 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13.00 น.-13.30 น. - ผูเ้ขา้ร่วมงานลงทะเบียน รับเอกสาร  

13.30 น.-14.00 น. พธิีเปิดงาน 

- กล่าวรายงานวตัถุประสงคก์ารจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการคา้จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2562 และการจดับรรยายพิเศษ  

   โดย  นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กล่าวเปิดงาน 

    โดย นายระพ ีผ่องบุพกจิ ผู้ว่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14.00 น.-15.30 น.            - ปาฐกถาพิเศษ 



หวัขอ้ “ทิศทางการท่องเทียวรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก:EEC”  

    โดย นายกลนิท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย 

15.30 น.-16.00 น. - ตอบขอ้ซกัถาม 

 -เบรกชา/กาแฟ ในหอ้งประชุม- 

16.00 น.-18.00 น. - การประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2562 

โดยมรีะเบียบวาระการประชุมดังน ี

   วาระที 1. เรืองประธานแจง้ใหที้ประชุมทราบ 

   วาระที 2. เรืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี 2561 

   วาระที 3. เรืองรายงานผลการดาํเนินงานของหอการคา้ฯ ทีผ่านมาในรอบปี 2561 

   วาระที 4.  เรืองพิจารณาอนุมติังบดุล และงบรายรับรายจ่าย งวดสินสุด ณ 31 ธ.ค.2561 

   วาระที 5. เรืองแต่งตงัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ปี 2561พร้อมกาํหนดค่าตอบแทน 

   วาระที 6.  เรืองพิจารณาเปลียนแปลงขอ้บงัคบัของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ถา้มี) 

   วาระที 7. เรืองเลือกตงัคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ปีบริหาร 2562-2563 

   วาระที 8. เรืองอืน ๆ (ถา้มี) 

18.00 น.- เป็นตน้ไป             -  เชิญรับประทานอาหาร / สงัสรรคร่์วมกนั  

-  เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.2 การจดัทําหนังสือรายงานประจาํปี 2561 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะไดมี้การจดัทาํหนงัสือรายงาน 

ประจาํปี 2561ขึน เพือเผยแพร่ผลการดาํเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาในปีทีผ่านมาให้บุคคลทวัไปไดรั้บทราบ นอกจากนีจะ

บรรจุขอ้มูลดา้นการท่องเทียว สังคม เศรษฐกิจ ทีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการจดัทาํหนังสือดงักล่าวจะไดมี้การขอรับ

การสนบัสนุนจากคณะกรรมการ สมาชิก และบริษทั ห้างร้านต่างๆ  ลงโฆษณา และอาจมีการจดัทาํบทสัมภาษณ์บุคคลสาํคญั 

หรือนกัธุรกิจทีน่าสนใจ โดยจะไดมี้การจดัตงัคณะทาํงานพิจารณาในรายละเอียดการจดัทาํหนงัสือรายงานประจาํปีต่อไป  

ในส่วนของรูปคณะกรรมการทีตอ้งการเปลียนใหม่ ขอใหจ้ดัส่งมายงัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราดว้ย เป็น 

รูปหนา้ตรง ใส่สูท สอบถามรายละเอียดเพิมเติมไดที้สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โทรศพัท ์(038)514105 , 

(089)8316933 , (089)9369013โทรสาร.(038)514106 .Email:hokanka@yahoo.com 

ยอดสนบัสนุน ณ ปัจจุบนั ลงโฆษณา  305,800 บาท 

    สมัภาณณ์ธุรกิจ 5 ราย   50,000 บาท 

     รวม  355,800 บาท 
 

อัตราค่าสนับสนุนลงโฆษณาในหนังสือรายงานประจาํปี 2561 



o ในเล่ม  4 สี ขนาด 
4
1 หนา้          ราคา    5,000  สมาชิกหอการคา้ลด 20% เหลือ   4,000 บาท 

o ในเล่ม  4 สี ขนาด 
2
1  หนา้  ราคา 8,000  สมาชิกหอการคา้ลด 20% เหลือ   6,400 บาท 

o ในเล่ม  4 สี ขนาด 1 หนา้  ราคา   12,000  สมาชิกหอการคา้ลด 20% เหลือ   9,600 บาท 

o ในเล่ม หนา้แรก 4 สี ขนาด 1หนา้ ราคา   20,000  สมาชิกหอการคา้ลด 20% เหลือ 16,000  บาท 

o ปกหนา้ดา้นใน4 สี ขนาด 1 หนา้  ราคา   20,000  สมาชิกหอการคา้ลด 20% เหลือ 16,000   บาท 

o ปกหลงัดา้นใน4 สี ขนาด 1 หนา้  ราคา   20,000  สมาชิกหอการคา้ลด 20% เหลือ 16,000  บาท 

o ปกหลงั 4 สี ขนาด 1 หนา้   ราคา 25,000  สมาชิกหอการคา้ลด 20% เหลือ 20,000 บาท 

o บทสมัภาษณ์พิเศษ ขนาด 1 หนา้ 4 สี  ราคา   10,000  สมาชิกหอการคา้ลด 20% เหลือ   5,000  บาท 

นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า หนงัสือรายงานประจาํปี 2561 จะมีเนือหาสาระในหนงัสือดงันีจะ 

มีบทสมัภาษณ์ นกัธุรกิจ  มีบทความพิเศษใหค้วามรู้กบัสมาชิก  มีรูปภาพกิจกรรมของหอการคา้ฯในรอบปี และฉบบั

นี จะมีสมัภาษณ์นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานหอการคา้ ถึงผลงานทีผา่นมา ตงัแต่เป็นประธานหอการคา้ มา 5 สมยั 

เป็นเวลา 10 ปี ทีท่านจะขอลงจากการเป็นประธานหอการคา้ ในปีนี ถา้กรรมการและสมาชิกอยากจะนาํเสนอขอ้มลู

เพิมเติม ทีอยากจะใหล้งในหนงัสือรายงานประจาํปี ก็แจง้มาทีสาํนกังานหอการคา้ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
  

วาระที 4  เรืองเพอืพจิารณา 

4.1 ประเด็นนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิพนืทีภาคตะวนัออก 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ตามทีหอการคา้ไทย ไดมี้การแต่งตงัคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาค

ตะวนัออก โดยมีนายปรัชญา สมะลาภา เป็นประธานภาคฯ และคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคกลาง โดยมี ว่าที ร.อ.จิตร์ศิรธรา

นนท ์เป็นประธานภาคฯ ซึงในแต่ละปีทงั 2 คณะจะมีการประชุมร่วมกนั โดยสลบักนัเป็นเจา้ภาพจดัประชุม ปีละ 1 ครัง สาํหรับปี 2562 

เป็นวาระของภาคตะวนัออกจัด โดยกาํหนดจดัขึนระหว่างวนัที 23-24 กุมภาพนัธ์ 2562 ณ อิงธาร รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก มี

วตัถุประสงคเ์พือกาํหนดแนวทางการขบัเคลือนยทุธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวนัออกและภาคกลาง 2020 และแผนงานโครงการปี 2562 โดย

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย 1)ประธานหอการค้าจังหวดั 2)เลขาธิการหอการค้าจังหวดั 3)ประธาน YEC หอการค้าจงัหวดั 4)

คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัทีดูแลรับผดิชอบสายงาน (ดา้นการคา้ การลงทุน และการคา้ชายแดน ดา้นเกษตรและอาหาร และดา้น

ท่องเทียวและบริการ) รวมจงัหวดัละ 6 ท่านโดยหอการคา้ไทย ขอใหก้าํหนดประเด็น/เรืองทีจะนาํเสนอความคืบหนา้ Winning Project ภาค

ตะวนัออก ในดา้นต่างๆ  ต่อไปนีดา้นการคา้ การลงทุน และการคา้ชายแดนดา้นเกษตรและอาหารดา้นการท่องเทียวและบริการ 

 มตทิีประชุม เห็นชอบ 
 

4.2 การขอเข้าพบเพอืสร้างความสัมพนัธ์ของผู้แทนสภาส่งเสริมการค้าแห่งประเทศจนี ประจาํประเทศไทย 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ดว้ยสาํนกังานผูแ้ทนสภาส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศแห่ง 

ประเทศจีน ประจาํประเทศไทย จดัตงัขึนเมือเดือนธนัวาคม 2560 เป็นหน่วยงานภายใตส้าํนักนายกฯ ของประเทศจีน เพือ

ส่งเสริมการคา้และการลงทุนในประเทศ ความรับผดิชอบหลกัของสภาส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ คือดาํเนินการตามกล



ยุทธ์การพฒันาทีสําคัญของประเทศจีนและส่งเสริมการคา้ การลงทุน รวมถึงการลงทุนแบบสองทาง ความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและเทคโนโลยใีนต่างประเทศโดยมีความประสงค์เขา้พบหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือทาํความรู้จกัและสร้าง

ความสัมพนัธ์มิตรไมตรี พร้อมทงัขอความอนุเคราะห์หอการค้าฯ จดัโปรแกรมดูงานแลกเปลียนความรู้ความเข้าใจถึง

สถานการณ์เศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนในประเทศไทยและจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีคณะจากสาํนักงานผูแ้ทนสภาส่งเสริม

การค้าฯ เขา้พบรวม 4 ท่าน ได้แก่ นายหลี เฟิง (ผูแ้ทน) , นายเจีนเจีย หวงั (ผูช่้วยผูแ้ทน) , นางสาวณัฐสินี เรืองประดิษฐ ์

(ผูช่้วยผูแ้ทน) และนางสาวชวิศาโฆวฒันะกุล (ผูช่้วยผูแ้ทน) และให้กาํหนดวนัแจง้ให้ทราบต่อไป เบืองตน้ เสนอพาไปดู

งานทีโรงงานแปรูปผลไมว้รพร ของนายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธานหอการคา้ฯ  

 มตทิีประชุม เห็นชอบ 
  

 

4.3 การสนับสนุนการเพมิประสิทธิภาพตลาด OTOP นววถิีชุมชน ตาํบลบางพระ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะครัวของโลก ส่งออกสินคา้เกษตรกรรมไป 

จาํหน่ายยงัต่างประเทศมากกว่า 200 ประเทศ นาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศปีละ 1.2 ลา้นลา้นบาท แต่จุดอ่อนของเกษตรกรรมไทย ตอ้ง

ประสบปัญหาการคุกคามจากศตัรูพืชต่าง  ๆมากมาย โดยเกษตรกรจาํเป็นตอ้งเลือกใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช ถือเป็น

เทคโนโลยีปัจจยัการผลิตหนึงทีช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ  แต่ในทางกลบักัน สารเคมีที

เกษตรกรใชก้็ก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค และเป็นผลในด้านลบกับการประกอบการของกลุ่มเกษตรกร ซึงเราตอ้งมีการ

ส่งเสริมเกษตรกรให้ลดปริมาณสารเคมีทีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค และให้เกษตรกรสามารถพฒันาภาคเกษตรของไทยให้

สามารถเติบโตได้อย่างยงัยืนโดยกาํหนดมาตรฐานการผลิตทีไดม้าตรฐาน มีกระบวนการให้ความรู้แก่เกษตรกร เพือให้ได้

ผลผลิตทีมีมาตรฐาน ตามแบบสากล ไม่ว่าจะเป็นระบบ GAP ซึงเป็นมาตรฐานระดบัสูง และ Global GAP มาตรฐานระดบัโลก 

ซึงต้องมีการควบคุมการใช้สารกาํจัดวชัพืช ตรวจสอบคุณภาพผ่านการใช้ห้องปฏิบัติการทีได้รับรองมาตรฐานด้านการ

วิเคราะห์ ก่อใหเ้กิดผลกระทบรุนแรงต่อเกษตรกรผูผ้ลิต และการส่งออก ประเด็นเรืองความปลอดภยัทางการเกษตร เป็นหน้าที

ของทุกภาคส่วน ทงัเกษตรกรผูใ้ช ้กลุ่มพ่อคา้คนกลาง ภาครัฐ และประชาชน ปัจจุบนั มีระบบทีคอยช่วยเหลือเกษตรให้สามารถ

ใชส้ารเคมีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ในทุกวนั ชีวิตคนเราตอ้งเผชิญกบัสารเคมีอยูแ่ลว้ เพียงแต่ว่าการเผชิญนัน มนุษยเ์รารู้จกัป้องกนัหรือ

รู้จักใช้แค่ไหน เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นเกษตรกรรายเล็ก ปัจจุบนั จาํเป็นทีจะต้องไดรั้บความช่วยเหลือให้

สามารถยูร่อดไดอ้ย่างยงัยืน ทุกภาคส่วนตอ้งโดยคาํนึงถึงเกษตรกรเป็นหลกัทางออกทีเหมาะสมคือหน่วยงานภาครัฐ ช่วยกนั

สนบัสนุนให้เกิดความรู้ เรืองมตราฐานการผลิต  ตอ้งเฝ้าระวงั และตรวจสอบความปลอดภยัทางอาหาร และผลผลิต และมีการ

รายงานผลเพือให้ผูบ้ริโภคเกิดความเชือมนั การนําเสนอขอ้มูลตอ้งรอบดา้นและไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ในส่วนของ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ้งการนาํเสนอผลกัดนัการจดัตงัสถาบนัการศึกษาตรวจสอบคุณภาพสินคา้เกษตรเพือ

เป็นศนูยต์รวจสอบคุณภาพสินคา้เกษตรทุกชนิดให้ไดม้าตรฐาน เป็นหน่วยรับรอง (CB) ดา้นมาตรฐาน GMP และ



เกษตรอินทรีย ์สามารถส่งเสริมเกษตรกรใหย้งัยนืต่อไป โดยเสนอจดัตงั ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทราเพือใหเ้ป็นมหานครพืชผกัผลไมเ้กษตรปลอดภยัสูงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

วตัถุประสงค์ 

1.เพือเพิมพืนทีและจาํนวนเกษตรกรทีทาํเกษตรปลอดภยัเพิมมากขึน 

2.เพือใหมี้อาหารปลอดภยัเพียงพอรองรับประชากรทีเพิมมากขึน 

3.เพือยกระดบักลุ่มเกษตรปลอดภยัวิถีพืนบา้น (กลุ่มคนชายขอบ) 

มตทิีระชุม รับหลกัการ 
 

4.4 การจดักจิกรรมบริจาคโลหิต ในโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ประจาํปี 2562 

 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ทีผ่านหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จะจดักิจกรรมบริจาคโลหิต 

ในโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทยปีละ 2 ครัง  ครังที 1 ร่วมกบัทางบริษทัเรืองวาแสตนดาดาร์ดอินดสัตรี จาํกัด 

ประมาณเดือนกุมภาพนัธ ์ของทุกปี ปีนีทางบริษทั เรืองวาแสตนดาดาร์ดอินดสัตรี จาํกดัไม่สะดวกให้เขา้ร่วมกิจกรรม

เนืองจากการจดัเฉพาะภายในโรงงาน จึงขอเสนอการจดัร่วมกบัสาํนักงานกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทราส่วนวนัเวลา จะได้

ประสานกบักาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทราต่อไป 

 มตทิีระชุม เห็นชอบ 
 

วาระท ี 5  เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

 นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า จากการประชุม กรอ.จ.ฉช. ครังที 1/2562 ในวนัองัคารที 22 

มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  หอการค้าจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ไดมี้การนาํเสนอเรืองเขา้สู่ทีประชุมแยกออกเป็น  

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 

เขา้สู่ตลาดแรงงาน (เสนอ โดยคุณจอมพงษ ์ชูทบัทิม) 

นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า ตามทีกฎหมายกาํหนดให้นายจา้งทีมีลูกจา้งตงัแต่ 1 คนขึนไปตอ้ง

ขึนทะเบียนนายจ้างและจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเงินทดแทน เมือเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงานลูกจา้งจะมีสิทธิไดรั้บความ

คุม้ครองจากกองทุนนี แต่หากนายจา้งไม่ไดขึ้นทะเบียนก็ยงัมีหน้าทีตอ้งรับผิดชอบตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ.2537 

นีดว้ยเช่นกนั  หลงัจากขึนทะเบียนนายจา้งภายใน  30  วนันับแต่มีลูกจา้ง 1 คนขึนไป และจ่าย  “เงินสมทบประจาํปี” ของปีแรก

ทีขึนทะเบียนนี  (เอกสารแบบขึนทะเบียนนายจา้ง หรือสปส. 1-01 จะรวมอยู่ในชุดเดียวกบัการขึนทะเบียนประกนัสังคม)การ

จ่ายเงินสมทบนนันายจา้งจะ “จ่ายเงินสมทบประจาํปี”  ภายใน 31 มกราคมของทุกปี  และจากนันนายจา้งตอ้งรายงานค่าจา้งจริง

ของปีทีผา่นมาภายในเดือนกุมภาพนัธ ์ หากค่าจา้งทีประมาณไวน้อ้ยกว่าก็จะเรียกเกบ็เงินสมทบเพิมหรือทีเรียกว่า เรียกว่า  “เงิน

สมทบจากการรายงานค่าจา้ง” ภายในเดือนมีนาคม  หากค่าจา้งทีประมาณการสูงกว่าค่าจา้งจริงนายจา้งก็จะไดรั้บเงินสมทบส่วน

ทีจ่ายเกินคืนไปดว้ยเช่นกนักรณีจ่ายเงินสมทบเกินเวลาทีกาํหนด นายจา้งตอ้งจ่ายค่าปรับ 3% ต่อเดือนของเงินสมทบทีตอ้งจ่าย

เพิมเติมดว้ยอตัราเงินสมทบจะอยู่ระหว่าง 0.2% – 1.0% ของค่าจ้าง ขึนอยู่กบัลกัษณะความเสียงภยัในการทาํงานของแต่ละ

กิจการ  โดยค่าจา้งรายปีทีนาํคาํนวณสูงสุดอยู่ที 240,000 บาทสิทธิประโยชน์ในกองทุนเงินทดแทนมีอะไรบ้าง?หากลูกจา้ง

ประสบอุบติัจากการทาํงานจะไดรั้บความคุม้ครองจากกองทุนเงินทดแทน อยากฝากเรืองกองทุนทดแทนทีผูป้ระกอบการตอ้ง

จ่ายให้ลูกจ้าง 5 %  และลูกจา้งจ่าย 5 % ให้สาํนักงานประกนัสังคม ทีจริงเราก็จ่ายประกันสังคมให้อยู่แลว้ แลว้กว่าจะเบิก

เงินกองทุนทดแทน มาใชไ้ด ้ตอ้งอาย ุ55 ปี เพราะคนงานต่างดา้ว อยูก่บัเราไม่กีปี ก็ออก ทงัลกูจา้งและนายจา้ง จะเสียประโยชน์ตรง

นนัไป ใหก้บัสาํนกังานประกนัสงัคม ทางหอการคา้มีแนวทางช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา ใหก้บันายจา้งหรือนายจา้ง อยา่งไรบา้ง 

นายมนัส ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าขอฝากให้ทางสาํนักงานหอการคา้ฯ ประสานงานทางคุณขนัคาํ 

ศรีวรรณ รองประธานฝ่ายแรงงาน ว่ามีความเป็นไปไดห้รือไม่ ทีจะทาํเฉพาะแรงงานต่างดา้วทีไม่ตอ้งจ่ายเงินกองทุน

ทดแทน  ตอ้งประสานงานไปทางสาํนกังานประกนัสงัคมดว้ย ว่าสามารถทาํไดห้รือเปล่า  

มตทิีประชุม รับทราบ  

วาระที  6  เรืองระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก ( EEC)   

นายมนัส ตั นงาม (รองประธาน) กล่าวว่า ขณะนี การร่างผงัเมืองรวมเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) อยู่ใน

ขนัตอนการรับฟังความเห็น และเปิดกวา้งสาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียในพืนทีทัง 3 จงัหวดั EEC  ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ

ระยอง ใหม้าร่วมแสดงมุมมอง ความคิดเห็น เพือเป็นส่วนหนึงในการวางผงัเมืองใหม่ของจงัหวดั โดยล่าสุด เป็นการรับฟังความ

คิดเห็นในส่วนของ ‘ผงัเมืองใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา’ ซึงโฟกสัไปที แนวทางการใชป้ระโยชน์ทีดินในจงัหวดั โดยเฉพาะในส่วนของ



ทีดินริมฝังแม่นาํบางปะกงโดยในครังนี ไดข้อ้สรุปร่วมกนักบัภาคประชาชนทีแนะแนวทางพฒันาพืนทีลุ่มนําบางปะกงว่า ให้

พฒันาพืนทีนีเป็นเส้นทางขนส่งหลกัรับอีอีซีขยายตวั ซึงภาคเอกชนเสนอแกผ้งัเมืองใชที้ดินริมฝั งตงัโรงงานแปรรูปเกษตร 

คลงัสินคา้ โรงแรม เพิมการใชป้ระโยชน์แม่นาํบางปะกง ต่อท่อจากอ่างเก็บนาํสียดั รับความตอ้งการใชน้าํตวัเมืองฉะเชิงเทราผงั

เมืองใหม่ จ.ฉะเชิงเทราตอ้งมีแผนพฒันาแหล่งนาํ รับการขยายตวัจากเมืองใหญ่ดว้ยพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ถูกกาํหนดให้เป็น

พืนทีรองรับการขยายตวัของเมืองจากกรุงเทพฯ รวมถึงหลกัการวาง ‘ผงัเมืองใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา’ จะทาํขึนเพือเป็นทีพกัอาศยัของ

บุคลากรในEECเพราะฉะนนั ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พืนฐานจาํเป็นตอ้งมีการวางให้พร้อม ทว่า ในพืนทีนีก็ยงัคงมี

ปัญหาเรืองแหล่งนาํ โดยไม่สามารถผลิตนาํประปาทีมีคุณภาพใชไ้ด ้สาเหตุหนึง คือ แหล่งนาํทีไดจ้ากคลองพระองค์เจา้ไชยญา

นุชิตมีคุณภาพไม่ดีโดยในครังนี ไดข้อ้สรุปร่วมกนักบัภาคประชาชนทีแนะแนวทางพฒันาพืนทีลุ่มนาํบางปะกงว่า ให้พฒันา

พืนทีนีเป็นเส้นทางขนส่งหลกัรับ EECขยายตัว ซึงภาคเอกชนเสนอแก้ผงัเมืองใช้ทีดินริมฝั งตังโรงงานแปรรูปเกษตร 

คลงัสินคา้ โรงแรม เพิมการใชป้ระโยชน์แม่นาํบางปะกง ต่อท่อจากอ่างเก็บนาํสียดั รับความตอ้งการใชน้าํตวัเมืองฉะเชิงเทรา 

“ในปัจจุบนัทีดิน จ.ฉะเชิงเทราเป็นพืนทีสีเขียวถึง 95% ซึงโรงงาน SME ส่วนใหญ่มาตงัฐานการผลิตตงัแต่ก่อนออกกฎหมาย

ผงัเมือง แต่ภายหลงัผงัเมืองกลบักาํหนดพืนทีโรงงานส่วนมากเป็นสีเขียว ทาํให้โรงงานเหล่านีขยายโรงงาน หรือปรับปรุง

กิจการไดย้าก หากไม่ปลดลอ็กตรงนี ก็จะทาํใหโ้รงงาน SME ไม่ไดป้ระโยชน์จากการพฒันาEECเลย” 

 นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่าสนข. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูที้เกียวขอ้ง

โดยตรง ครังที 2 พร้อมเดินหน้าโครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์ (ICD) ทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอกยาํเป้าหมาย 

ปัน “ICD ฉะเชิงเทรา” ศูนยก์ลางกระจายสินคา้–เชือมโยงการขนส่ง–เสริมศกัยภาพ EEC สู่ประตูการคา้กลุ่มประเทศ CLMV 

สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพือรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียและผูที้เกียวขอ้งโดยตรง ครังที 2 โครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์รองรับ EEC เมือวนัจนัทร์ที 26 

พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลหนองตีนนก อาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริ

โสภณศิลป์ รองผูอ้าํนวยการสาํนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมดว้ยนางวราภรณ์ศิริวงศ ์นายอาํเภอบา้น

โพธิ ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทีเกียวขอ้ง กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประชาชนในพืนที และสือมวลชน เขา้ร่วมใน

การประชุมดงักล่าวจากผลการศึกษาไดข้อ้สรุปเบืองตน้ในดา้นความเหมาะสมของพืนทีเพือพฒันาโครงการ ICD ฉะเชิงเทรา 

บริเวณพืนทีหมู่ 4 ตาํบลหนองตีนนก อาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยพิจารณาจากความเหมาะสมทงัในดา้นสิงแวดลอ้ม 

เศรษฐกิจ การลงทุน และวิศวกรรม โดย ICD ฉะเชิงเทรา จะเป็นสถานทีรวบรวมและกระจายสินค้าไปย ังภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศ CLMV ไดแ้ก่ กมัพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม นอกจากนียงัช่วยลดความแออดั

ของ ICD ลาดกระบงัและท่าเรือแหลมฉบงั อาํนวยความสะดวกในการกระจายสินคา้นาํเขา้และส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศ 

ส่งเสริมใหเ้กิดการปรับเปลียนรูปแบบการขนส่งสินคา้ไปสู่ระบบราง เพิมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการบริหารจดัการขนส่ง

สินคา้ (Logistics) นอกจากนี จะทาํให้เกิดการจา้งงานภายในทอ้งถิน ตลอดจนเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ใหเ้ป็นศนูยก์ลางเชือมโยงการเดินทางและระบบโลจิสติกส์ รวมทงัเสริมศกัยภาพพืนที EEC ในการเป็นประตูการคา้ของภูมิภาค

ใหแ้ข็งแกร่งยงิขึนสาํหรับการจดัประชุมฯ ในวนันี สนข. จะรวบรวมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากทุกภาคส่วนในจงัหวดั



ฉะเชิงเทรา ในฐานะเจา้ของพืนที เพือเป็นฐานขอ้มูลในการวิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลเพือการพฒันา ICD ฉะเชิงเทรา

อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ทังนี ตลอดระยะเวลาการศึกษาความ

เหมาะสมของโครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์รองรับ EEC ในการพฒันา ICD ทีจังหวดัฉะเชิงเทรา นอกจาก 

สนข. จะลงพืนทีพบปะหารือเพือรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนเกียวขอ้งอย่างต่อเนืองแลว้ ยงัเปิดเว็บไซต ์

www.icd.4eec.com เพือประชาสมัพนัธก์ารดาํเนินงานและความคืบหนา้ของโครงการฯ อีกดว้ย 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  7  เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- ไม่มีเรืองเสนอ      
 

วาระที  8  เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นางสาวเพราพิลาสพุทธา(ประธานผูป้ระกอบรุ่นใหม่ YEC) กล่าวว่าทาง YECไดรั้บการประสานงาน ทางผู ้

อบรม หลกัสูตร ToPCATSมาใหท้าง คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการผูป้ระกอบรุ่น

ใหม่ YECร่วมตอนรับ และให้ขอ้มูลเชิงลึก กับผูเ้ข้าร่วมอบรม หลกัสูตร ToPCATSรุ่นที 1 จาํนวน 40 คน หัวข้อ 

โมเดลการพฒันานวตักรรมบริการ จงัหวดัฉะเชิงเทราในวนัเสาร์ที 2 มีนาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. ณ มนัส

ฟาร์ม จงัหวดัฉะเชิงเทรา เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลาง ณ ร้านปูกะเอ ริเวอร์ไซด์ และให้ทางหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประสานงาน มคัคุเทศก ์2 คน ในการแนะสถานทีท่องเทียว ต่างๆ ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรม  2 กลุ่ม กลุ่ม

ละ 20 คน กลุ่มที 1 เดินทางทางรถบสั - เดินทางไปชมพิพิธภณัฑเ์มืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตรงจวนผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และเดินทางไปยงัวดัโสธร กลุ่มที 2 เดินทางโดยเรือลงเรือทีร้านปูกะเอริเวอร์ไซด ์ล่องเรือแม่นาํบางปะกง 

ชมบรรยายกาศสองฝังแม่นาํ ไปยงัวดัโสธรวรารามวรวิหาร  เรืองหนงัสือคงจดัส่งใหท้างหอการคา้ภายหลงั 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
  

วาระที  9  รายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย เดือน กรกฏาคม– ธันวาคม 2561 

 นายเปรมสิทธิ ศิรสิทธิวฒันา (เหรัญญิก)  กล่าวสรุปรายรับ – รายจ่าย เดือน กรกฏาคม– ธนัวาคม 2561 

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 10  เรืองอนืๆ   

- ไม่มีเรืองเสนอ      

 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 



 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 
 
 
 


