
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังท ี10/2561 

วนัพฤหัสบดทีี  15พฤศจกิายน  2561 
ณ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 2.นางทศันีย ์ เต่ารัง  สรรพากรพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 3.นายจิรโชติ ปัญญาประดิษฐ  ทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 4.น.ส.บุณยานุช วรรณยงิ ผอ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สนง.ฉช ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 5.นายทศพร ธนะโสภณ ผูจ้ดัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 6.นายประยธู แกว้ปลอด รักษาแทนเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 7.พ.ท.บุญยงิ  เพ่งจินดา   (แทน) รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ฉช    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 8.พ.อ.กริช บุญเกิด      (แทน) ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบที 11  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 9.นายสมบติั ช่างทอง      (แทน) นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 10.นายทาวร เทพสุวรรณ (แทน) พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 11.นายปิวฒัน์ มีหงส์ไพศาล (แทน) หวัหนา้สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 12.นายภทัรวีร์ สูญทุกข ์      (แทน) ทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 13.นางเศรษฐรัตน์ ตนังาม     (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 14.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 15.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 16.นายชาลี  เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 17.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 18.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 19.นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 20.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน  

 21.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 22.นายอาทร ช่วยเจริญ       รองประธาน 

 23.นายไชยา สิทธิเจริญพร       รองประธาน 

 24.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 25.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์   รองประธาน 

 26.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 27.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ       รองประธาน 



 28.นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 29.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 30.นายเปรมสิทธิ  ศิริสิทธิวฒันา       เหรัญญิก 

 31.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 32.นายไพฑูรย ์ ตระการศกัดิกุล       กรรมการ 

 33.นายประสิทธิ ลาภพิทกัษม์งคล       กรรมการ 

 34.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 35.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 36.นายธานินทร์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายธีรเทพ   สุวรรณบุบผา    ผูอ้าํนวยการธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา 

 2.นายอวยชยั สิงห์คง     รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารลกูคา้ธุรกิจภาครัฐ 

 3.นายธวชั ทองคาํ     ผจก .ศูนย์สิน เ ชือธุร กิจลูกค้า  SME จ .

ฉะเชิงเทรา 

 4.นางอุสุมา   จึงสว่าง     นกัวิชาการภาษีชาํนาญการพิเศษ 

 5.น.ส.สุลยั   ศรีพนัธุโ์ทร์    รองผูอ้าํนวยการ ททท.สนง.ฉะเชิงเทรา 

 6.นายพิทกัษ ์ อนนัตรกิตติ     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
   

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมออกบูธงานนมสัการ พระพุทธโสธร และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ปี 2561 ระหว่างวนัที 19-28 พฤศจิกายน 2561  บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อเหลียม จูจาํรัส บิดานายเฉลิง  จูจาํรัส 

กรรมการหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัที 21 พฤศจิกายน 2561  ณ วดับางนาํเปรียว อ.บางนําเปรียว จ.

ฉะเชิงเทรา  

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานเฉลิม 

ฉลองครบรอบ 85 ปี หอการคา้ไทย และการสมัมนาหอการคา้ทวัประเทศ ครังที 36 ขึน ภายใตแ้นวคิด 85 ปี แห่ง

ความทุ่มเท่ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยงัยืน  ในวนัที 30 พฤศจิกายน 2561 การประชุมหอการคา้ภาค 5  เวลา 



08.00-16.00 น ณ โรงแรมดุสิตธานี  งานเฉลิมฉลอง 85 ปี เวลา  17-21.00 น. ณ เมืองสุขสยาม ชนั G ไอคอนสยาม 

ถนนเจริญนคร  ระหว่างวนัที 1 – 2 ธนัวาคม 2561 การสัมมนาหอการคา้ทวัประเทศครังที 36  ณ ศูนยนิ์ทรรศการ

และการประชุมไบเทค ( BITEC) กรุงเทพฯ(หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้รับรางวลัหอการค้ายอดเยียม ประจําปี 

2561 และนายสุวทิย์ คาํดี อดีตผู้ว่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้รับรางวลัผู้ว่าสําเภาทอง ประจาํปี 2561) 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่วิสูตร ช่วยณรงค์ มารดาคุณอาทร ช่วย

ณรงค ์รองประธาน ในวนัที 3 ธนัวาคม 2561 เวลา 20.00 น.ณ วดับางพระ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพผูใ้หญ่สมชาย  จนัทร์เจริญสุข บิดานายวรภพ 

จนัทร์เจริญสุข สมาชิกหอการคา้ฯ ในวนัที 14 ธนัวาคม 2561 เวลา 20.00 น. วดักระทุ่ม (ท่าถวั) ต.สนามจนัทร์ อ.

บา้นโพธิ      จ.ฉะเชิงเทรา  

 15  ธนัวาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ 

นายกิตติศกัดิ  กิจชีววิทยา สมาชิก ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 4/ 2561 ณ 

หอ้งประชุมโรงแรม แกรนด ์ไดมอนด ์จ.บนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพชูา  

 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ประชุมแนวทางการพฒันา มหาวิทยาลยั

ราช 

ภฏัราชนครินทร์ เป็นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน ความปลอดภยัสินคา้เกษตรและอาหาร ( Certification Body) ณ 

หอ้งประชุม เจา้เสวย ชนั 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  

 20พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 

ครังที 1 การวางผงัภาคตะวนัออก ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ์ อ.เมือง จ.จนัทบุรี 

 20พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์

สถานการณ์ดา้นทีอยูอ่าศยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมเพือเตรียมความพร้อมใน

การจดักิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



 23  พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมติดตามการดาํเนินงาน

ตามนโยบายรัฐบาล และแลกเปลียนความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวขอ้ง ณ ห้องมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ติดตาม

กาํกบัดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั  ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม ร่วม

กิจกรรมหมอชวนวิงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

27 พฤศจิกายน 2561เวลา 08.30-15.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 

จดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2562-2564 สาํหรับปี งบประมาณ พ.ศ.

2563 ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 27 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการและ

อนุกรรมการศนูยค์วามปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา และภาคีเครือข่ายทีเกียวขอ้ง ครังที 1/2561 ณ ศาลา

ประชาคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมสนับสนุนเงิน 

10,000 บาท วนัรวมนาํใจ สู่กาชาด ประจาํปีงบประมาณ 2562 ณ สาํนกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะทาํงานการ

ขบัเคลือนนโยบายและแผนการพฒันาทีอยูอ่าศยั ระดบัจงัหวดัครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ น 3 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพือระดม

ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพฒันาการท่องเทียว ตามทิศทางการพฒันาภาค และรับฟังความคิดเห็นเพือกาํหนดเป็น

เขตพฒันาการท่องเทียว เพิมเติม ในพืนทีภาคตะวนัออก โรงแรมนานาชาติบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี  

29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นายมนัส ตั นงาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม สภา ชนั 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สาํนกังานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

29  พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน  ร่วมประชุมหัวหน้าสวนราชการครังที 

11/2561 ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

29  พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.นายสมพงษ์  นําศรีเจริญสุข ทีปรึกษาหอการค้าฯ ร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลาเดกลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ์ และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงาน

เปิดตวั สมาคมอสงัหาริมทรัพยฉ์ะเชิงเทรา ณ หอ้งเทพราชแกรดบ์อลรูม โรงแรม ซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท ต คลอง

นา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

29 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30 น.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษาหอการคา้ฯ ร่วมประชุมติดตามผล

การดาํเนินงานคณะกรรมการ/คณะทาํงาน/เครือข่าย/ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/ สถานทีเกียวขอ้งตาม

โครงการ TO BE NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

29  พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.นายสมพงษ์  นําศรีเจริญสุข ทีปรึกษาหอการค้าฯ ร่วมประชุม

คณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปราม ยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 11/2561  ณ ห้องประชุม

มรุ 

พงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 4 ธนัวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาคุณชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดั ครังที 1/2561  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 7 ธนัวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมจดังานวนั

ต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ZeroToleranceภายใตแ้นวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 

ณ  

โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 12 ธนัวาคม 2561 เวลา 08.30-14.00 น.นางขนัคาํ  ศรีวรรณ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพฒันา

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉบบัทบทวน) พ.ศ.2562-2565 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ต บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.

ชลบุรี   

12 ธนัวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการโครงการ

ในพืนทีเศรษฐกิจภาคตะวนัออกจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 14  ธนัวาคม 2561 เวลา 08.30-12.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมโครงการให้

ความรู้ดา้นกองทุนเงินทดแทนกบันายจา้ง ลกูจา้ง และเจา้หนา้ทีสวนราชการ ณ โรงแรมซนัไรซ ์ลากนู โอเทล

แอนดก์อลฟ์ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

 14  ธนัวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมือง

รวมชุมชนบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 เพือพิจารณาให้ความเห็นเกียวกบัร่างผงัเมืองรวม ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 14  ธนัวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 17-19 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นางอาภรณ์ วชัระ นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมการประชุมเชิง

สมัมนาทางวิชาการ ศนูยอ์าเซียน ฯ ครังที 1/2561 ณ อิงธาร รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก  

 18  ธนัวาคม 2561 เวลา 09.00-10.30 น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายหัวขอ้ 

บทบาทและภารกิจของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ในการเตรียมการเพือรับความพร้อม EEC ในการฝึกอบรม

หลกัสูตร บทบาทศุลกากร เพือรองรับโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC ) ณ ห้องประชุม 

บริษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  
 

- กจิกรรมอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานคืนสู่เหยา้ 126 ปี ร้อยหวัใจเพือบา้นเบญจมฯ ในวนัที 1 ธนัวาคม  

2561 เวลา 17.30 น ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนโต๊ะ1 

โต๊ะ จาํนวนเงิน 3,500 บาท) 

 2 ธนัวาคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น. นายวสนัต์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน 

Robinson Motor Show 2018 ณ หา้งโรบินสนั ไลฟ์สไตลฉ์ะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุน การแข่งขนัโบวลิ์งการกุศล ในวนัที   8 ธนัวาคม 2561 ณ 

P.S.BowlingPattayaพทัยากลาง จ.ชลบุรี (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุน1 ทีม จาํนวนเงิน 3,000 บาท ) 

 12  ธนัวาคม 2561 เวลา 17.30 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานวนัธรรมศาสตร์

ฉะเชิงเทรา 2561 ณ ภตัตาคาร บลมู@ ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 14  ธนัวาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมงานผา้ป่าการศึกษา เบญจมฯ 

สามคัคี หา้ประสานครบรอบ 126 ปีเบญจมฯ สามคัคีประสานครบรอบ 126 ปี เบญจมราชรังสฤษฎิ ณ ห้องประชุม 

ชนั 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 9/2561 

 มตทิีประชุม รับรอง 

วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 



3.1  การพฒันาพนืทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธร เพอืสาธารณประโยชน์ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ขณะนี เรืองปลูกตน้ไมป้ลูกหญา้ เสร็จเรียบร้อยไป 70 %  แลว้ เหลือแต่

ประติมากรรม ศาลาแปดเหลียมรายชือผูบ้ริจาค และประวติัความเป็นมาทีมาทีไป ของการ การพฒันาพืนทีหนา้วดัหลวงพ่อโสธร เพือ

สาธารณประโยชนถ์า้เราทาํทุกอยา่งเสร็จเรียบร้อย แลว้  อยากขอความอนุเคราะห์ใหท้างจงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบหมายหน่วยงานทีตอ้ง

รับผดิชอบ ในการดูแลสวนต่างๆ ของสวน  

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

3.2 การจดักจิกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพนัธ์ครังที 2 (25 ตุลาคม 2561) 

นายวฒันา รัตนวงศ์  (ประธาน) กล่าวว่า การจดักิจกรรมกอลฟ์เชือมความสัมพนัธ์ครังที 2 ในวนัที 25 

ตุลาคม 2561 ณ สนามกอลฟ์บางปะกงริเวอร์ไซด ์ ต.บา้นโพธิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ไดจ้ดักิจกรรมเรียบร้อยไปแลว้ 

ทีม 25,000 บาทได ้21 ทีม ทีม VIP 50,000 บาท ได ้2 ทีม ตอ้งขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านทีให้ความร่วมมือ

ช่วยสนบัสนุนกิจกรรมของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มตทิีประชุม รับทราบ 

3.3 การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ (31 ตุลาคม – 4 พฤศจกิายน 2561)   

นางบุญม ี ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่า สรุปการจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที 10 อร่อยได.้..ไร้แอลกอฮอล ์

ระหว่างวนัที 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  มี

จาํนวนบูธทงัหมด 185บูธ แบ่งเป็น บูธอาหารปรุง 46บูธบูธ ตน้ไม ้26บูธบูธอาหารทวัไป 113บูธ  มีสินคา้ OTOP 

และของดีของฝาก จากจงัหวดัต่างๆ ร่วมออกบูธ อาหารรสชาติถูกปาก อร่อยถูกใจ อร่อยไดไ้ร้แอลกอฮอล ์และ

ปลอดภาชนะทีเป็นโฟม มีการสาธิตเมนูอาหารเพือสุขภาพทุกคืน และมีวงดนตรีให้ผูเ้ขา้ร่วมชมงาน ไดฟั้งเพลง

และชมการแสดงทุกคืน และไดรั้บเกียรติจาก ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดม้าเป็นประธานในพิธีเปิด และ

ไดม้าสาธิตเมนู ปลากะพงทอดนาํปลา ใหป้ระชาชนไดรั้บประทาน และขอบคุณคุณจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน

หอการคา้ ทีใหก้ารสนบัสนุนเมนูอาหารเพือสุขภาพไข่เจียวเบญจรงค ์และมาทาํการทอดไข่เจียวดว้ยตวัเอง อยากจะ

ฝากท่านรองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เรืองพืนทีการจดังานในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่มีพืนทีทีเหมาะสมในการ

จดังาน พืนทีทีเหมาะสมทีสุดคือหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา แต่ก็ใชไ้ม่ไดแ้ลว้ เคยไปจดังานหอการคา้แฟร์

งานขนมหวานแค่ 3 วนั ยอดขายดีมาก พ่อคา้แม่คา้ขายดีขายไดทุ้กร้าน การจดังานต่างๆ คนก็มาเทียวชมงาน ซือ

ของกินของฝากกนั  ถือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจในจงัหวดัฉะเชิงเทรา และยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวของ

จงัหวดั อยา่งไรก็ตามตอ้งขอขอบคุณทางมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ทีอนุเคราะห์เรืองพืนทีการจดังาน และ



ขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทุกท่านทีให้การสนับสนุนการจดังานและความ

ร่วมมือ ร่วมใจกนั งานจึงประสบความสาํเร็จได ้

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอท่านรองผูว้่าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ไม่มีพืนทีจดังานต่างๆ หนา้ศาลากลางจงัหวดั ก็ไวใ้ชเ้ป็นพืนทีออกกาํลงักาย อยากเสนอว่า พืนทีสนามยิงปืนของ

ค่ายศรีโสธร ประมาณ 25 ไร่ ถา้ปรับพืนทีดีๆ จะเป็นพืนทีทีกวา้งขวางมาก เหมาะสมกบัการจดังาน ต่างๆ ของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  พืนทีตรงนนัเป็นพืนทีราชพสัดุ แต่ใหท้หารเป็นผูรั้บผดิชอบดูแล ใน 1 ปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา มี

การจดังาน มากมาย เช่น งานมะม่วง งานปะมง งานเกษตร งาน OTOP งานขนมหวาน งานหอการคา้แฟร์  เราน่าจะ

ขอพืนทีมาใชเ้ปเนสาธารณะประโยชน์บา้ง 

มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที  4  เรืองเพอืพจิารณา 

 4.1 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทราระหว่างธนาคารออมสิน กบั หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายธีรเทพ  สุวรรณบุบผา (ผอ.ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าอยากมานาํเสนอทางหอการคา้

จงัหวดัฉะชิงเทรา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศกัยภาพสมาชิกหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทราระหว่างธนาคารออมสิน กบั หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา วตัถุประสงค์เพือดาํเนินกิจกรรมใน

การเสริมสร้างขีดความสามารถและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกหอการค้าและ

ผูป้ระกอบการทีเป็นลูกคา้ของธนาคารเพือประชาสัมพนัธ์กิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของ

ผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกหอการค้าและผูป้ระกอบการทีเป็นลูกค้าของธนาคารเพือจัดหาสิทธิประโยชน์

สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ แก่ผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกหอการคา้และผูป้ระกอบการทีลูกคา้ของธนาคาร เรือง

กาํหนดการ  

 มตทิีประชุม รับหลักการ และให้ประสานนัดหมายการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกัน

ต่อไป 

 

4.2งานสัมมนาหอการค้าทัวประเทศ ครังที 36 ( 1-2 ธันวาคม 2561)   

นายวฒันา รัตน์วงศ ์(ประธาน)กล่าวว่า อยากเชิญชวนคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะชิงเทรา ให้ไป

ร่วมงานสมัมนาหอการคา้ทวัประเทศ ครังที 36 ระหว่างวนัที 1-2 ธนัวาคม 2561ณ ไบเทคบางนาไดมี้ประกาศผล

รางวลัจากหอการคา้ไทยอยางเป็นทางการออกมาแลว้ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอดเยียม 

ประจาํปี 2561 และนายสุวิทย ์คาํดี อดีตผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราไดรั้บรางวลัผูว้่าสาํเภาทองประจาํปี 2561 



โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นผูส่้งผลงาน การไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอดเยียม จะตอ้งมีผลงานตามมติที

หอการคา้ไทยกาํหนดมาให ้4 มิติ ตอ้งมีครบทุกมิติ หลกัเกณฑ์ ตอ้งไดค้ะแนน 90 คะแนนขึนไป ตอ้งขอขอบคุณ

คณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้ทีใหก้ารสนบัสนุน และใหค้วามร่วมมือร่วมใจกนั ทาํใหไ้ดรั้บรางวลัหอการคา้

ยอดเยยีมทุกปี 

ในงานสัมมนาหอการค้าทั วประเทศ ครังที 36หอการค้าไทย ขอความร่วมมือให้หอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทราช่วยออกบูธอาหาร ในงานเลียงตอนเยน็วนัที 1 ธนัวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ไบเทคบางนา ขอความ

ร่วมมือคุณประโยชน์ โสรัจจกิจ รองประธาน ออกบูธปลากะพง ลวกจิม รับประทานไดป้ระมาณ 500 คน และคุณ

จิตกร เผด็จศึก รองประธาน ออกบูธเมร่อน หอการค้าไทย สนับสนุนงบประมาณมาให้ 10,000 บาท ต้อง

ขอขอบคุณคุณประโยชน์ และคุณจิตรกร ทีไปร่วมออกบูธให ้ 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

 

4.3  การจดังานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562 

นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าการจดัการจดังานส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ ปี 2562 อยากให้มี

การจดังานฉลองรางวลัผูว้่าสาํเภาทองกบัหอการคา้ยอดเยยีม ประจาํปี 2561 ไปดว้ยเลย จะมีการรณรงคใ์ห้หาสมคัร

เพิม โดยการใหก้รรมการและสมาชิกหอการคา้ ไปหาสมาชิกมาท่านละ 1-2 คน ค่าใชจ่้ายในการจดังาน ก็เก็บจาก

ค่าลงทะเบียนเขา้งานกรรมการคนละ 1,000 บาท ทีปรึกษากิตติมศกัดิ และสมาชิกใหม่ไม่ตอ้งเสียค่าลงทะเบียนเขา้

งาน แต่ตอ้งจ่ายค่าสมคัรสมาชิกแรกเขา้ 1,000 บาท ยกเวน้ค่าบาํรุงสมาชิก อยากให้กรรมการและสมาชิกช่วยกนั

ชกัชวน หาสมาชิกมาร่วมงานกนัเยอะๆ เพือจะไดป้ระชาสัมพนัธ์องค์กรหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา การทีเราได้

รางวลัหอการคา้ยอดเยยีมติดกนัเป็นเวลาหลายปี แสดงใหเ้ห็นว่าเรามีผลงานโดดเด่นมาตลอด มีการทาํงานร่วมกบั

ภาครัฐอยา่งต่อเนืองสนบัสนุนองคก์รต่างๆ ทงัภาคเอกชนและภาครัฐ ส่งผลให้ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรารับ

ผูว้่าสาํเภาทองติดกนัมาหลายปี อยากให้ท่านประธานแต่งตงัประธานจดังาน และกาํหนดวนัทีจดังานเลย จะได้

ทาํงานต่อได ้

นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่าขอมติทีประชุม แต่งตงันางบุญมี  ศรีสุข รองประธานหอการคา้ฯ 

เป็นประธานจดังาน  

นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าขอขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการหอการคา้ทีไวว้างใจให้เกียรติ 

ดิฉันเป็นประธานจดังาน ขอกาํหนดวนัจดังานเป็นวนัที 18 ธนัวาคม 2561 สถานทีเป็นโรงแรมซนัธารราเวลเนส รีสอร์ท อ.



เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กาํหนดการคงเหมือนเดิม ประชุมประมาณ 15.00-17.00 น. และเข้างานเลียงเวลา 17.30 น. เป็นต้นใหม่

รูปแบบงานคงตอ้งมีประชุมกลุ่มยอ่ยกนัอีกครังหนึงว่าปีนีจะจดัรูปแบบงานเป็นแบบไหนกนัดี  

 มตทิีประชุม เห็นชอบในการจดังาน โดยมอบหมายให้ คุณบุญม ี ศรีสุข เป็นประธานจดังาน 

4.4  การพจิารณาผู้สมคัรสมาชิกวุฒิสภาในนามองค์กรหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2562 

นายชาลี เจริญสุข (กรรมการกิตมศกัดิ) กล่าวว่า  เรืองการพิจารณาผูส้มคัรสมาชิกวุฒิสภาในนามองค์กร

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2562อยากแจง้ใหที้ประชุมทราบว่าขณะนีองกรหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดผ้่าน

การคดัเลือกจากคณะกรรมการเลือกตงัเรียบร้อยแลว้ อยากขอมติทีประชุมใหเ้สนอชือนายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน

หอการคา้ ผูส้มคัรสมาชิกวุฒิสภาในนามองคก์รหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม รับรอง 

 นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า ไดไ้ปประชุมร่วมกบัสาํนกังาน ป.ป.ช. ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จะมีการกาํหนดจดังานวนัต่อตา้นคอรัปชนัสากล (ประเทศไทย)วนัที 7 ธนัวาคม 2561 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ภายใต้

แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต  ณ ห้องบุษราคมั โรงแรมแกรนด์รอยลั พลาซ่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ทาง

สาํนกังาน ป.ป.ช. ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดข้อรับการสนับสนุนเสือต่อตา้นคอรัปชนัจาํนวน 100 ตวั เป็นเงิน13,500 บาท 

อยากจะมาเสนอในมติทีประชุมหอการคา้ช่วยพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณค่าเสือต่อตา้นคอรัปชนัจาํนวน 13,500 บาท โดย

จะมีการปักโลโกห้อการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไวที้แขนเสือดา้นขวามือ 

มตทิีประชุม  รับรอง 

 

วาระที  5  เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช 

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า การประชุมกรอ.จ.ฉชอยากใหท้างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่งหนงัเชิญให ้

มีเวลาเตรียมตวับา้ง ส่วนใหญ่ จะด่วนทีสุด เพือใหมี้เวลาเตรียมตวั เอกสารรายละเอียดต่าง  ๆไปเสนอในทีประชุม ทีผา่นมาทาง

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้สนอเขา้สู่ กรอ. จ.ฉช ประมาณ  7 เรือง  

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  



ทางหอการคา้ติดตามเรืองมาโดยตลอด อยากจะฝากท่ารองผูว้่าราชการจงัหวดัติดตามเรืองใหด้ว้ยและเวลาประชุม กรอ. จ.ฉช อยาก

ใหเ้ชิญหวัหนา้ส่วนทีเกียวขอ้ง เรืองนนั ๆ  เขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกครัง เพือมาชีแจงในส่วนมีเกียวขอ้ง กบัหน่วยงานนัน  ๆ ไม่

อยากใหส่้งผูแ้ทน เพือจะได ้มาพดูชีแจงความคืบหนา้ใหที้ประชุมรับทราบ 

นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ( กล่าวว่า) จากการดาํเนินงานที ผ่า น ม ามาตรการป้องปรามและ

ปรามปรามไม่ สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จแสดงใหเ้ห็นว่าปัญหาการบรรทุกนาํหนักเกินเป็นปัญหาทีทุก

ภาคส่วนตอ้งร่วมกนัดูแลแกไ้ข มิใช่เพียงกรมทางหลวง หรือหน่วยงานในสังกดักระทรวงคมนาคมเท่านันจึงตอ้ง

บูรณาการร่วมกนัแก ้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วน 

มาตรการ แกไ้ขปัญหาการบรรทุกนาํหนักเกินของกรมทางหลวง มี  มาตรการ 3 ป เพือการควบคุมการ

บรรทุกนาํหนกัของยานพาหนะ ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนด 

1.ป้องปราม สร้างสถานีตรวจสอบนาํหนกัยานพาหนะในทุกจงัหวดัทวัประเทศ 

2.ปราบปราม จดัชุดตรวจสอบหนกัเคลือนทีชุดกวดขนั จบักุม 

3.ประชาสัมพนัธ์ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพือร่วมกันแก้ไขปัญหาและแจ้งเบาะแส การบรรทุก

นาํหนกัเกินกว่ากฎหมายกาํหนด 

ปัญหาและอุปสรรคการควบคุมนาํหนกัยานพาหนะในปัจจุบนั 

1.ผูป้ระกอบการบรรทุกนาํหนกัเกิน 

2.อิทธิพลในพืนที 

3.เจา้หนา้ทีขาดการบูรณาการ 

4.กฏหมายไม่ทนัสมยั 

  มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที  6  เรืองโครงการระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก ( EEC)   

 นายมนัส  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าในวนัที 11 ธนัวาคม 2561 จะมีพิธีการประเมินซองขอ้เสนอ

เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบิน ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา ซองที 3(ดา้นการเงิน) 

โดยมี 2 กลุ่มบริษทัทีเขา้ร่วมยนืเสนอราคา ไดแ้ก่ กิจการร่วมคา้ บีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) และ กิจการร่วมคา้ บริษทั 

เจริญโภคภณัฑโ์ฮลดิง จาํกดั และพนัธมิตร เขา้ร่วมรับฟังการประเมินว่าตามทีรฟท.ไดเ้ปิดขายเอกสารการคดัเลือกเอกชน 

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบิน ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา ไปเมือวนัที 18 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 

2561 มีบริษทัทีใหค้วามสนใจเขา้ซือเอกสารการคดัเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบิน



ถึง 31 ราย หลงัจากนนัไดจ้ดัใหมี้การประชุมชีแจงเพือทาํความเขา้ใจไปเมือวนัที 23 – 24 กรกฎาคม 2561 และกาํหนดรับ

ซองขอ้เสนอราคาเมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2561 ซึงมีกลุ่มกิจการเขา้ยนืขอ้เสนอ 2 ราย ประกอบดว้ย 

1. กิจการร่วมคา้ บีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ประกอบดว้ย บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จาํกดั (มหาชน) (ประเทศไทย) 

,บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียริงแอนด ์คอนสตรัคชนั จาํกดั (มหาชน) (ประเทศไทย) , บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ง จาํกดั 

(มหาชน) (ประเทศไทย) 

2. กิจการร่วมคา้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ ง จาํกัด และพนัธมิตร ประกอบดว้ย บริษัท เจริญโภคภณัฑ์โฮลดิ ง จาํกัด 

(ประเทศไทย) , บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จาํกัด (มหาชน) , China Railway Construction Corporation Limited 

(สาธารณรัฐประชาชนจีน) , บริษัท ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) (ประเทศไทย) , บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน)ทังนี ทีผ่านมารฟท.โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้มีการประชุมหารือพิจารณาซองที 2 (ด้านเทคนิค) ของผูย้ืน

ขอ้เสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบินไปแลว้ โดยพบว่าทงั 2 กลุ่มกิจการ มีคุณสมบติัครบถว้นและไดผ้่าน

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัดา้นเทคนิค และในวนัที 11 ธนัวาคม 2561 รฟท.ไดมี้การเปิดซองข้อเสนอเอกชนร่วมลงทุน

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบินซองที 3(ด้านการเงิน) และจะไดพิ้จารณาในรายละเอียดต่อไป เนืองจากตอ้ง

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเชือมโยงของเอกสารในซองที 3  รฟท. ขอเวลาให้คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและความเชือมโยงของเอกสารดงักล่าว ประมาณ 7 วนั โดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลราคาภายในสัปดาห์หน้า 

ซึงรฟท.จะไดแ้จง้กาํหนดทีแน่นอนใหท้ราบอีกครัง หลงัจากนันคณะกรรมการคดัเลือก จะไดเ้ชิญผูช้นะการประมูลมาเจรจา

ต่อรองเงือนไขสญัญา แลว้จึงจะส่งร่างสัญญาให้สาํนักงานอยัการสูงสุดตรวจสอบรายละเอียดอีกครัง คาดว่าสามารถลงนาม

ในสญัญาไดภ้ายในเดือน มกราคม 2562 

มตทิีประชุม  รับทราบ 

 

วาระที  7  เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร  (ปฏิคม) กล่าวว่า เรืองผงัเมืองต้องมีการปรับแก้ผงัเมือง รวมจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ใหส้อดคลอ้ง กบัยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) “พฒันาระบบเมืองศูนยก์ลางความเจริญ

ของประเทศ โดยจดัระบบผงัเมืองทีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพฒันาเมืองน่าอยู่ปลอดภยั จดัการ

สิงแวดลอ้มเมืองอยา่งเหมาะสม จดัโครงสร้างพืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจทีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ จดัระบบ

ขนส่งสาธารณะทงัในเขตเมืองและทีเชือมโยงเมืองศูนยก์ลางทวัประเทศ รวมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในเขต

เมืองเพือเพิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการ  

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (รองประธาน)  กล่าวว่า อยากจะพูดถึงแนวโน้มการศึกษาไทยในครึงทศวรรษ

หนา้การปฏิรูปการศึกษาไทยไดด้าํเนินมากว่า 8 ปี ตงัแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยฝ่ายทีเกียวขอ้งต่างพยายามพฒันาและ



ดาํเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างมาก ซึงการจะพฒันาการศึกษาไทยจะประสบความสาํเร็จไดใ้นสภาพยุคที

เปลียนแปลงอย่างรวดเร็วนี จาํเป็นต้องวางแผนและดําเนินการในเชิงรุกร่วมด้วยนั นหมายความถึงการให้

ความสาํคญักบัการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทางดา้นการศึกษา เพือนาํมาใช้ประกอบการจดัการศึกษาไทยได้

สอดคลอ้งสภาพการเปลียนแปลง หลีกเลียงอุปสรรคปัญหา และใชป้ระโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มอนาคตทีจะ 

ผลกระทบต่อการจดัการศึกษาไทยในอีก 5 ปีขา้งหนา้ เพือใชเ้ป็นฐานขอ้มลูประกอบการกาํหนดนโยบายและแผน

ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลวิจยัไดพ้บแนวโนม้สาํคญัของการศึกษาไทยใน 5 ปีขา้งหนา้ ซึงเป็นผลมาจากการ

ทีกระแสโลกาภิวตัน์ไดก้ระทบต่อสังคมและประชากร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

สิงแวดลอ้ม และการเมืองการปกครอง ซึงมีทังทีเป็นแนวโน้มการเปลียนแปลงในดา้นบวก และดา้นลบ โดย

บทความนีผมนาํมาเสนอบางประเด็นทีสาํคญั ดงันีหลกัสูตรใหม่เกิดขึนจาํนวนมาก จากการเปลียนแปลงและการ

แข่งขันในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทาํให้คนในสังคมต้องการเพิมความรู้ความสามารถให้ทันต่อการ

เปลียนแปลง จึงหันมาสนใจศึกษาต่อในหลกัสูตรทีตอบสนองต่อการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนัน เพือ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในสงัคมสถาบนัการศึกษาจึงมุ่งพฒันาหลกัสูตรใหม่ ๆ อาทิ หลกัสูตรทีบูรณา

การระหว่างสองศาสตร์ขึนไป เช่น ระดับอาชีวศึกษาหลกัสูตรเดียวจะมีหลายสาขาวิชา เรียนช่างยนต์จะผนวก

การตลาดและการบญัชีเขา้ไปดว้ย เป็นตน้ หลกัสูตรทีให้ปริญญาบตัร 2 ใบ และมีการพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั

ตลอดเวลาหลกัสูตรนานาชาติมีแนวโนม้มากขึน เนืองจากสภาพยคุโลกาภิวตัน์ทีมีการเชือมโยงดา้นการคา้และการ

ลงทุน ทาํให้ตลาดแรงงานในอนาคตตอ้งการคนทีมีความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้ความตอ้งการ

การศึกษาทีเป็นภาษาสากลมีมากขึน ทีสําคัญการเปิดเสรีทางการศึกษา ยงัเป็นโอกาสให้สถาบนัการศึกษาจาก

ต่างประเทศเขา้มาจัดการศึกษาในประเทศไทย และเปิดหลกัสูตรภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 

ภาษาญีปุ่น ฯลฯ ยงิมีส่วนกระตุน้ใหห้ลกัสูตรการศึกษานานาชาติมีแนวโนม้ไดรั้บความนิยมมากขึน แต่เนืองจาก

หลกัสูตรนานาชาติมีค่าใชจ่้ายสูง ดังนัน การเรียนในหลกัสูตรนียงัคงจาํกัดอยู่ในกลุ่มผูเ้รียนทีมีฐานะดีการจัด

การศึกษามีความเป็นสากลมากขึน สภาพโลกาภิวตัน์ทีมีการเชือมโยงในทุกดา้นร่วมกนัทวัโลก ส่งผลให้เกิดการ

เคลือนยา้ยองค์ความรู้ กฎกติกา การดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ทงัการคา้ การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม เชือมต่อถึงกนั ประกอบการเปิดเสรีทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดการหลงัไหลหลกัสูตรการเรียนการสอน 

บุคลากรดา้นการสอน หลกัสูตร จากสถาบนัการศึกษาต่างประเทศเขา้สู่ไทย อนัมีผลทาํให้เกิดการเปรียบเทียบและ

ผลกัดนัใหส้ถาบนัการศึกษาไทยตอ้งพฒันาการจดัการศึกษาทีมีความเป็นสากลทีเป็นทียอมรับ อีกทงัการเปิดเสรี

ทางการคา้และการลงทุนกบันานาประเทศของไทย ไดส่้งผลใหเ้กิดความตอ้งการการศึกษาทีมีคุณภาพทดัเทียมใน

ระดบัสากลความเหลือมลาํดา้นโอกาสทางการศึกษาลดลง เนืองจากสภาพการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนทีเป็นกระแส

ระดบัโลกเกิดขึนควบคู่กบัคลืนประชาธิปไตยแผข่ยายวงกวา้งถึงไทย รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ทีส่งเสริมการเพิมสิทธิ



เสรีภาพแก่ประชาชน อีกทงัสภาพการใชเ้ทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนการสอน ทาํให้ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารเขา้ถึงคนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง อยา่งไรก็ตาม อาจเป็นไดว้่าความเหลือมลาํดา้นโอกาสทางการศึกษาจะลดลง

ในกลุ่มสถาบนัการศึกษาของรัฐ ส่วนการจดัการศึกษาโดยสถาบนัการศึกษาเอกชน ผูเ้รียนทีครอบครัวมีรายไดน้้อย

อาจเข้ารับบริการทางการศึกษาได้ลดลง เนืองจากค่าเล่าเรียนแพงโอกาสรับบริการทางการศึกษาทีมีคุณภาพ

เพิมขึน เมือเปิดเสรีทางการศึกษา จะก่อเกิดการแข่งขันในการจัดการศึกษาทงัจากสถาบันการศึกษาทงัในและ

ต่างประเทศมากขึน หากพิจารณาในแง่บวก การเปิดเสรีทางการศึกษา เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยได้รับ

การศึกษาทีมีคุณภาพ เนืองดว้ยสถาบนัแต่ละแห่งจะแข่งดา้นคุณภาพมากขึน โดยเฉพาะอย่างยิงสถาบนัอุดมศึกษา 

คุณภาพการศึกษาจะเพิมขึนค่อนขา้งมาก เนืองจากการเปิดเสรีทางการศึกษา ทีเปิดโอกาสให้สถาบนัอุดมศึกษา

ต่างชาติเขา้มาเปิดการเรียนการสอน จึงเป็นแรงกดดนัให้สถาบนัอุดมศึกษาไทยตอ้งพฒันาคุณภาพการศึกษาให้

สูงขึน 

แนวโน้มด้านลบ 

การเพมิช่องว่างด้านคุณภาพในการจดัการศึกษา แมว้่าสภาพการแข่งขนัทางการศึกษาจะเป็นแรงผลกัให้

สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เร่งพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนมากขึน แต่เนืองจากทรัพยากรตงัตน้ของแต่ละ

สถาบนัการศึกษามีความแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถและปริมาณของบุคลากรการศึกษา 

งบประมาณ เงินทุน เทคโนโลย ีสถานที ความมีชือเสียง ฯลฯ ส่งผลใหโ้อกาสพฒันาคุณภาพการศึกษายอ่มแตกต่าง

กนัดว้ย โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาขนาดเลก็ หรือสถาบนัการศึกษาทียงัไม่มีความพร้อม/มีทรัพยากรตงัตน้ไม่มาก 

ยอ่มไม่มีศกัยภาพเพียงพอในการพฒันาคุณภาพมากนกั 

การผลติบัณฑติเกนิความต้องการของตลาด เนืองจากความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษามีสูงขึน และการ

พฒันาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐทีตอ้งหาเลียงตนเอง มีอิสระในการบริหารและเปิดหลกัสูตรเพือหา

ผูเ้รียนเข้าเรียนให้ได้จาํนวนมาก สิงเหล่านีจะส่งผลกระทบระยะยาวคือ มีบัณฑิตจบเป็นจาํนวนมากเข้าสู่

ตลาดแรงงานไม่สามารถรองรับไดห้มด โดยกลุ่มแรงงานระดับอุดมศึกษาทีไม่มีคุณภาพหรือไม่จบจากสาขาที

ตลาดแรงงานตอ้งการ จะถกูผลกัสู่แรงงานนอกระบบ หรือหาทางออกโดยเรียนต่อระดบัสูงขึน ซึงอาจก่อเกิดภาวะ

แรงงานระดบัปริญญาโทและเอกไม่มีคุณภาพและลน้ตลาดตามมาเช่นกนั 

การสอนทักษะการคดิและทักษะทางอารมณ์ยงัไม่มคีุณภาพ สภาพเศรษฐกิจทีมุ่งแข่งขนั ทาํให้การจดัการศึกษามุ่ง

พฒันาทางวิชาการเป็นสําคัญ ในขณะทีระบบการศึกษาไทยยงัไม่สามารถพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียนได้

เท่าทีควร เนืองจากการเรียนการสอนยงัมุ่งสอนให้ผูเ้รียนคิดตามสิงทีผูส้อนป้อนความรู้มากกว่าการคิดสิงใหม่ ๆ 

ประกอบกบัครูผูส้อนมีภาระงานมาก จนส่งผลต่อการพฒันาบุคคลในดา้นอืน เช่น การพฒันาเชิงสังคม รวมถึงการ

พฒันาทกัษะทางอารมณ์ นอกจากนี การใชเ้ทคโนโลยีในกิจวตัรประจาํวนัหรือใชใ้นการเรียนการสอนทาํให้การ

ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างครูกบัศิษยล์ดลง ส่งผลใหช่้องทางการพฒันาทกัษะทางอารมณ์และทกัษะทางสังคมของผูเ้รียน

ลดลงดว้ย 



การสอนคุณธรรมจริยธรรมยงัไม่มคีุณภาพ แนวคิดของทุนนิยมทีมุ่งแข่งขนัไดแ้พร่กระจายไปทวัโลก ส่งผลให้

ผูค้นต่างมุ่งแข่งขนั และพฒันาความรู้ความสามารถ เพือความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานและมีชีวิตความเป็นอยูที่ดี

ขึน ประกอบกบัสถาบนัการศึกษาจาํนวนมากมุ่งพฒันาความรู้ทางวิชาการ และประเมินผลการเรียนทีความสามารถ

ทางวิชาการ จนอาจละเลยการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี การไม่ไดมี้ผูส้อนทีรู้เชียวชาญดา้น

การสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงหรือมีคุณภาพ ยอ่มส่งผลต่อคุณภาพการสอนของวิชาคุณธรรมจริยธรรมได ้

การสอนภาษาต่างประเทศยงัไม่มคีุณภาพ ยงิกา้วสู่โลกไร้พรมแดนมากขึนเท่าใด ผูมี้ความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ 

เช่น ภาษาองักฤษ หรือภาษาจีนทีผูค้นส่วนใหญ่ในโลกใชติ้ดต่อสือสาร เจรจาต่อรอง การคา้ การศึกษา ฯลฯ ยอ่มมี

ความไดเ้ปรียบ ทงัในเรืองการติดต่อสือสารและความกา้วหน้าในหนา้ทีการงาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาทีพบคือ การสอน

ภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศของไทยยงัไม่มีคุณภาพเท่าทีควรเนืองจากครูผูส้อนมีความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ

ค่อนขา้งตาํโดยเฉพาะครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานครูจาํนวนมากไม่ไดจ้บเอกภาษาองักฤษโดยตรง และมีแนวโนม้

ว่าในอีก 5 ปีขา้งหนา้ การพฒันาการสอนทกัษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษแมปั้จจุบนัจะตืนตวัมากขึน แต่ยงั

ไม่กา้วหนา้ไปมากเท่าทีควรเพราะทรัพยากรดา้นบุคลากรสอนภาษาต่างประเทศนีขาดแคลนมากผลกระทบของโลกาภิวตัน์

ต่อการศึกษาไทยมีทงัดา้นบวกและดา้นลบ ซึงหลีกเลียงไดย้าก แต่การพฒันาระบบการศึกษาไทยใหพ้ร้อมต่อสภาพ

โลกาภิวตัน์ไดน้นั จาํเป็นตอ้งเตรียมพร้อมในเชิงรุกตงัแต่วนันี โดยรัฐควรเนน้การบริหารจดัการในส่วนทีไทย

ไดรั้บผลกระทบมากทีสุดโดยพฒันาศกัยภาพของบุคลากรภายในสถาบนัการศึกษา สนบัสนุนทุนวิจยัเพือพฒันา

การศึกษา และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพือใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาการศึกษารองรับกระแสโลกาภิ

วตัน ์

 นายวรพจน์แววสิงห์งาม (รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ทางจงัหวดัฉะเชิงเทรายนิดีใหค้วาม

ร่วมมือและร่วมทาํงานไปกบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ถา้มีเรืองอะไรแนะนาํ หรือนาํเสนอ เขา้สู่ กรอ.จงัหวดั 

หรือยทุธศาสตร์จงัหวดั ก็ยนิดีทีจะช่วยผลกัดนัและแกปั้ญหาร่วมกนั ภาครัฐและภาคเอกชน ตอ้งทาํงานควบคู่กนั

ไป ทงัเรืองผงัเมือง เรืองการศึกษา ก็ตอ้งพยามแกปั้ญหากนัไป จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะตอ้งถกูพฒันาไปอีกไกล 

มตทิีประชุม  รับทราบ 

วาระที  8  เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ไม่มีเรืองเสนอ 

มตทิีประชุม  รับทราบ 

วาระที   9     เรืองอนื  ๆ  

 นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน  กล่าวว่า ขอเรียนเชิญกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานอุปสมบท นายณัฐนยั  จูจาํรัส บุตรชาย 

นายเฉลิง จูจาํรัส กรรมการหอการคา้ฯ  ในวนัเสาร์ที 8  ธนัวาคม 2561  เวลา 13.00 น.พระเทศสอนนาค (โดยพระครูปลดั ราชนั)  เวลา 



17.30 น. รับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)  ณ บา้นเลขที 23/1 ม.7 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   ในวนัอาทิตยที์ 9 ธนัวาคม  2561 เวลา 

07.00 น. แห่นาคไปอุสมบท ณ พทัธสีมาวดัถวิลศิลามงคล   เวลา 10.30 น. ถวายภตัราหารเพลแด่พระสงฆ ์เป็นการฉลองพระบวช

ใหม่ 

 นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าขอเชิญร่วมพิธีเปิดรีสอร์ทDECEMBER ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  ใน

วนัที 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. และเชิญรับประธานอาหารเทียงร่วมกนั   

มตทิีประชุม  รับทราบ 

 
 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 

 

 

 


