
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังท ี9/2561 

วนัพฤหัสบดทีี  19  ตุลาคม  2561 
ณ สวนอาหารเก้ามณี ต.หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 2.นายชาลี  เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 3.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 4.ด.รบุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 5.นายสุทิน   พรวงศท์อง       ทีปรึกษา 

 6.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 7.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 8.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์   รองประธาน 

 9.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 10.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 11.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 12.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 13.นายชยัรัตน์ ตนัคงคารัตน์       กรรมการ 

 14.นายอธิวฒัน์ เลิศโรจนฉตัร       กรรมการ 

 15.นายประสิทธิ ลาภพิทกัษม์งคล       กรรมการ 

 16.นายทรงภพ ยงศิริ        กรรมการ 

 17.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 18.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 19.นายธานินทร์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 20.นายเฉลิง จูจาํรัส        กรรมการ 

 21.นางสาวธวิยา สุดใจ (แทน) นายสมชัญย์งศิริ     กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. ร.ท.สมศกัดิ  ยคุขะระ        สมาชิกหอการคา้ฯ 

2.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       สมาชิกหอการคา้ฯ 

3.นายศิริชยั หลิว        สมาชิกหอการคา้ฯ 

 4.นายชมพ ู  กลินภู ่        สมาชิกใหม่ 



 5.นายอดิศร      จกัร์กระโทก       สมาชิกใหม่ 

 6.นางธนิกา จินตนะพนัธ ์       สมาชิกใหม่ 
   

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที 10 อร่อยได.้..ไร้แอลกอฮอล ์ระหว่างวนัที 31  

ตุลาคม 2561-4 พฤศจิกายน 2561 รวม 5 วนั 5 คืน ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจัดแข่งขนักอล์ฟเชือมความสัมพนัธ์ ครังที 2 ในวนัที 25 ตุลาคม 2561            

เวลา 12.00 น. ณ สนามกอลฟ์บางปะกงริเวอร์ไซด ์อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมเก็บเกียวผลผลิตตามโครงการ เกษตรปลอดภยัสูง พฒันาสู่เกษตรอินทรีย ์

สานต่อศาสตร์พระราชา ในวนัที 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ แปลงสาธิตโครงการ ต.เมืองใน อ.ราชสาส์น จ.

ฉะเชิงเทรา 

 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการค้าจังหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ครังที 7/2561 ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 24  ชัน 15 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ถนนวิภาดีรังสิต  

 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00-15.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการ

หอการคา้ไทย ครังที 8/2561 ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั ฯ ชนั 15 อาคาร 24  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์ร่วมกบัสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถมัภ ์กาํหนดจดังานประชุมสมชัชาสวสัดิการสังคมแห่งชาติ ครังที 26 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

อาสาสมคัรดีเด่นและองคก์รทีมีกิจกรรมทางสงัคมดีเด่น จากพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชา          

ทิดามาตุเนืองในโอกาสวนัสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวนัอาสาสมคัรไทย ประจาํปี 2561 ในวนัจันทร์ที   22 

ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมปรินซ์เลซ กรุงเทพฯ (โดยหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทราได้รับคดัเลอืกเป็นองค์การดีเด่น ประเภทองค์กรธุรกจิ ระดับประเทศ) 

 25 ตุลาคม 2561เวลา 08.30-17.00 น.นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข  ทีปรึกษา ร่วมประชุมการจดังานนมสัการพระพุทธโสธร

และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2561ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมโครงการท่องเทียวโอทอปนวตัวิที

จงัหวดัฉะเชิงเทรา กิจกรรมสร้างการรับรู้ชุมชน นาํสือมวลชน ส่วนราชการ ผูน้าํองค์กร เครือข่ายชุมชน เยียมชม 

แหล่งท่องเทียว ชุมชน ณ โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา    



26-28 ตุลาคม 2561นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการในการจดัทาํแผนพฒันากลุ่ม

จงัหวดั เชือมโยงทิศทางการพฒันาภาค ณ หอ้งเทียนกิง 2 โรงแรมเฮลทแ์ลนด ์รีสอร์ทแอนดส์ปา จงัหวดัชลบุรี 

28 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นผูแ้ทนหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานพระราชทานผา้กฐิน 

พระราชทาน และร่วมมอบกระเชา้ ของทีระลึก ให้กบัพลเอกประวิตร วงศสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน

ถวายผา้กฐินพระราชทาน ณ วดัสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.ดร.พวงทอง วรรณีเวชศิลป์ รองประธาน ร่วมประชุม เพือพิจารณาร่าง

แผนพฒันาทอ้งถิน เพิม/เปลียนแปลง ฉบบัที 4 ณ หอ้งประชุมชนั 2 อาคารอเนกประสงคอ์งคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เกาะขุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 29 ตุลาคม 2561เวลา 09.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณา

การ (ก.บ.จ.)จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 5/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนตุลาคม 2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการความมนัคงและความสงบ

เรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์  นาํศรีเจริญสุข  ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 10/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมหารือการ

ส่งสินค้าผกัผลไมป้ลอดภัยสูง (ผกัผลไมป้ลอดภัยสูง ผกัผลไมเ้บอร์ 8 ) เพือครัวการบินไทย ณ ห้องประชุม 

สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายอาทร  ช่วยณรงค ์รองประธาน ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 250 ปี ตาม

รอยกองเรือยกพลขึนบกสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชจากจนัทบุรีสู่อยุธยา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัหงษ์ทอง ต.

สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฎิคม ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงั

เมืองรวมชุมชนพนมสารคาม- เกาะขนุน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนยอ์าเซียน ชนั 1ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 7/2561 ณ หอ้งประชุมศูนยอ์าเซียน ชนั 1

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก นายมนสั ตนังาม รอง

ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชรปฏิคม ร่วมหารือกบัพฒันาสังคมและความมนัคง

ของมนุษย ์จงัหวดั ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



6 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ

หมอชวนวิง จังหวดัฉะเชิงเทรา หมอแปดริวชวนวิง มาวิงไปกบัหมอแปดริว ณ ห้องประชุมพุทธโสธร (ชนั 2 ) 

สาํนกังานสารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฎิคม ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครัง

ที 2 โครงการและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบล

นครเนืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

7 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น.นายณัฎฐ์ กิตติกูล กรรมการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงือนไขใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น.นายสมพงษ์ นาํศรีเจริญสุข ร่วมประชุมจดังานมนัสการพระพุทธโสธร 

และงานประจาํปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2561 ณ  หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฎิคม ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครัง

ที 2 โครงการและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบล

ศาลาแดง  

อ.บางนาํเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 

8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. นายณรงค์ศกัดิ  แก้วเมืองเพชร ปฎิคม ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครังที 2 

โครงการและจัดทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอประชุมทีว่าการอาํเภอบา้นโพธิ อ.บา้นโพธิ จ.

ฉะเชิงเทรา  

13 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น.นายมนัส  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน

ตามยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องและปราบปรามการทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561  ณ ห้องประชุมศูนย์

อาเซียน ชนั 1ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

25 ตุลาคม2561 เวลา 15.00-18.00 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

และที 

ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 8/2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์

รอยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 27-28  ตุลาคม2561หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจกัรพรรดิแรลลี การกุศลชิงถว้ยพระราชทาน

สมเด็จพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสน้ทางฉะเชิงเทรา– เขาใหญ่ (หอการคา้สนับสนุน  1 ทีม 3,500 

บาท) 

สภาอุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟเชือมความ

สามคัคี  



ครังที 10 ในวนัพฤหสับดีที 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. (Shot Start) ณ สนามกอลฟ์ บาปะกง ริเวอร์ไซด ์

คนัทรีคลบั อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา (หอการคา้สนบัสนุน 5,000 บาท) 
       

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 8/2561 

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

3.1  การพฒันาพนืทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธร เพอืสาธารณประโยชน์ 

นายจิตรกร เผด็จศึก  (รองประธาน)  กล่าวว่า เรืองความคืบหนา้ของสวน ขณะนีการปลกูหญา้เสร็จไป 50  % แลว้ เหลือ 10 % 

สาเหตุทียงัไม่เสร็จ คือนําท่วม หญ้าขาดตลาด ตอ้งรอต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 เรืองไฟฟ้า แสงสว่างในสวน อาจใชพ้ลงังาน

แสงอาทิตย ์เรืองนาํ เดินท่อเมนแลว้ 4 ท่อ เหลือท่อกางปลา ใหก้ระจายทวัสวน  ทีว่างอยูที่เทปูนไว ้ตรงขา้มกบัพระยาศรีสุนทรโวหาร

จะทาํประติมากรรม เป็นรูปดอกบวั และคนพนมมือไหว ้เพือจะไดใ้หป้ระชาชน มาสกัการะบูชา และศาลาแปดเหลียม จะสร้างขึนเพือ 

บอกถึงความเป็นมาของสวนนี รายนามผูก่้อตงั และรายนามผูบ้ริจาค ดา้นทีติดหน้าวดัจะทาํเป็นสถานทีออกกาํลงักาย เรืองการรับ

บริจาคเงิน ยงัขอรับบริจาคอยู ่เพราะยงัมีค่าใชจ่้ายทีคา้งจ่ายคือ ศาลาแปดเหลียม และสวนประติมากรรม  ในการทาํสวนแห่งนี เราใช้

เวลาในการดาํเนินการ ประมาณ 7 เดือน ตงัแต่เดือนมิถุนายน-ธนัวาคม 2561 และเรืองงบประมาณเราไม่ไดใ้ชง้บประมาณของทาง

ภาครัฐเลย เราภาคเอกชน รวมตวักนัและผูมี้จิตศรัทธา บริจาคเงินเขา้มา ถา้ทาํสวนเสร็จเรียบร้อย เราจะมีการแถล่งงบรายรับ – รายจ่าย  

ในการถมดิน ในการปลกูตน้ไม ้ใหท้ราบ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.2 การจดักจิกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพนัธ์ครังที 2  

นายวฒันา รัตนวงศ์  (ประธาน) กล่าวว่า การจดักิจกรรมกอลฟ์เชือมความสัมพนัธ์ครังที 2 ในวนัที 25 

ตุลาคม 2561 ณ สนามกอลฟ์บางปะกงริเวอร์ไซด ์ ต.บา้นโพธิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ขณะนาํยงัหาทีมไม่ครบ 40 ทีม 

กาํลงัช่วยกนัหาทีมกนัอยู ่อยากขอความร่วมมือใหร้องประธานหอการคา้ฯ ช่วยกนั คน ละ 5,000 บาท  5 คน ให้ได ้

1 ทีม  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.3 การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์  

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า การจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที 10 อร่อยได.้..ไร้แอลกอฮอล ์

ระหว่าง 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ขณะนีบูธใกลเ้ต็มแลว้   บูธมีทงัหมด 188 บูธ แบ่งเป็น บูธอาหารปรุง 47 

บูธบูธ ตน้ไม ้27  บูธบูธทวัไป 114 บูธ  จะมีพิธีเปิดงาน ในวนัที 1 พฤศจิกายน 2561 ในแต่ละวนัทีมีการสาธิต

อาหารเพือสุขภาพทุกวนั ขอเชิญกรรมการและสมาชิกหอการคา้มาเทียวชมงาน และมาร่วมพิธีเปิดงาน ตามวนัเวลา

ทีแจง้ไป 



มตทิีประชุม รับทราบ  
 

วาระที 4  เรืองเพอืพจิารณา 

 - การร่วมงานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2561 (19-28 พฤศจกิายน 2561 ) 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมออกบูธ

แสดงสินค้า มีคุณภาพจากสมาชิกหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม เพือส่งเสริมดา้นการท่องเทียว ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา              

งานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2561 ระหว่าง 19-28 พฤศจิกายน 2561 เป็นประจาํทุกปี 

จงัหวดัฉะเชิงเทราใหพื้นที  72 เมตร ให้หอการคา้และสภาอุตสาหกรรมมาจดัสรรให้กบัสมาชิก บริหารจดัการเรืองค่าใชจ่้าย 

ค่าเต็นท ์ค่ากระแสไฟฟ้า ที ปีนีทางหอการคา้และสภาอุตสาหกรรมไดป้รึกษากนัเรืองขึนค่าพืนที เพราะมีค่าใชจ่้ายเพิมขึน 

รายละเอียดจะแจง้ใหผู้อ้อกบูธทราบต่อไป  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระท ี 5  เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช 
  

 ไม่มเีรืองเสนอ 

วาระที  6  เรืองโครงการระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก ( EEC)   

 ไม่มเีรืองเสนอ 
  

วาระที  7  เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ไม่มเีรืองเสนอ 
  

วาระที  8  เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ไม่มเีรืองเสนอ 
  

วาระที   9     เรืองอนื  ๆ  

 นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า อยากเสนอใหท้างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เสนอชือ

นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธานหอการคา้ฯ  เพือสมคัรรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ในนามองค์กรหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา   อยากประชาสมัพนัธ ์ถา้ใครจะสมคัรอิสระก็สมคัรได ้แต่ถา้สมคัรในนามองค์กรจะมีจาํนวนไม่เยอะ 

แต่ตอ้งส่งประวติัองคก์รไปให ้คณะกรรมการเลือกตงัประจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตรวจสอบก่อน 

 นายกําพล  เลิศเกียรติดาํรงค์ (รองประธาน) กล่าวว่า ขอเรียนเชิญกรรมการหอการค้า ฯ ร่วมงาน

พระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ นางกิมลุย้ แซ่ตนั (ไทยดาํรงค ์) มารดา ในวนัเสาร์ที 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 

16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุลอยวดัสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 นายเฉลิง  จูจาํรัส (กรรมการ) กล่าวว่า ขอเรียนเชิญกรรมการหอการค้าฯ ร่วมงานอุปสมบท นายณัฐนัย  จูจาํรัส 

บุตรชาย  วนัเสาร์ที 8  ธันวาคม 2561  เวลา 13.00 น.พระเทศสอนนาค (โดยพระครูปลดั ราชนั)  เวลา 17.30 น. รับประทาน



อาหาร (โต๊ะจีน)  ณ บา้นเลขที 23/1 ม.7 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   วนัอาทิตยที์ 9 ธนัวาคม  2561 เวลา 07.00 น. แห่นาคไปอุ

สมบท ณ พทัธสีมาวดัถวิลศิลามงคล   เวลา 10.30 น. ถวายภตัราหารเพลแด่พระสงฆ ์เป็นการฉลองพระบวชใหม่ 

 นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีศกัยภาพ ในการพฒันาเมือง อย่างมาก    แต่

จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีปัญหาเรืองกฎหมายผงัเมือง และสิงทีขดัขวางคือ นกัต่อตา้น นักอนุรักษ์ สิงแวดลอ้ม การประชุมผงัเมือง 

แต่ละครังแต่ละเวที  คนทีออกมาต่อต้านหรือเรียกร้อง ไม่ใช่คนในพืนทีเลยเป็นคนทีมาจากองค์กรอิสระต่างๆ ทีเสีย

ผลประโยชน์ คนพวกนีไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอืน พูดแต่เรืองทีตัวเองไดป้ระโยชน์อย่างเดียว คนทีไปประชุมแทน

องค์กร ตอ้งพูดถึงส่วนรวมเป็นหลกั รักษาผลประโยชน์และสร้างผลประโยชน์ให้กบัท้องถิน ชาวนาทาํนาไดปี้ละครัง ทาํ

อยา่งอืนก็ไม่ไดติ้ดขอ้กฎหมาย  ถา้บริษทั หรือโรงงานจะมาตงั ในพืนที ก็ถือว่าเป็นสิงทีดี คนในพืนทีมีการจา้งงาน  รัฐบาลมี

รายไดจ้ากการเก็บภาษี พืนทีก็มีความเจริญ เดียวนีพวกโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการพฒันา เรืองระบบต่าง  ๆไม่ให้มีผลกระทบ

กบัสิงแวดลอ้ม แต่ทุกวนันีการพฒันาของประเทศเราลา้ชา้มาก เพราะประเทศเรายึดหลกัการทาํเกษตรกรรม ช่วงหลงัราคา

สินคา้เกษตรกรรมก็ไม่ดี ผลิตออกมาก็มากเกิน ความตอ้งการของตลาด ตอ้งมาแกปั้ญหากนัอีกมากมาย 

 นายชมพ ู กลินภู่  (สมาชิก) กล่าว ถึงโครงการ ฉะเชิงเทรา บลเูท็คซิตีสาํหรับโครงการของบริษทัทีกาํลงัจะดาํเนินอยู่

ในพืนทีแห่งนี ทางบริษทัมีนโยบายทีจะดาํเนินโครงการในรูปแบบของอุตสาหกรรมสีเขียว ทีใชเ้ทคโนโลยีชนัสูงเพือไม่ให้

เกิดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและชุมชนรอบข้าง โดยผูป้ระกอบการโรงงานทีจะเข้ามาก่อตังในพืนทีนันจะต้องเป็น

อุตสาหกรรมสะอาดไม่มีมลพิษเท่านันทางโครงการจึงจะให้เขา้มาดาํเนินการก่อตงัในพืนทีไดน้อกจากนีการก่อสร้างตัว

อาคารโรงงานจะตอ้งก่อสร้างเป็นอาคารในรูปแบบใหม่ทีดูสวยงาม เป็นซิลิคอนวลัเลย ์เพือให้สอดคลอ้งกบันโยบายสมาร์ท

ซิตี ของ จ.ฉะเชิงเทรา บนเนือทีโครงการจาํนวน 2,116 ไร่ จากริมฝังลาํนาํบางปะกงจรดถนนมอเตอร์เวย ์สาย 7 กรุงเทพฯ-

พทัยา โดยทีทางโครงการจะใหค้วามสาํคญัต่อคนในชุมชนเป็นลาํดบัแรกดว้ยการให้โอกาสต่อลูกหลานของคนในพืนทีไดมี้

สิทธิถกูเลือกเขา้มาทาํงานก่อนทีจะรับคนนอกพืนทีเขา้มาทาํงานหากมีคุณสมบติัตรงตามทีกาํหนดเขา้มาสมคัร และจะทาํให้

เกิดการจา้งงานในพืนทีไม่ตาํกว่า 2 หมืนอตัรา และจะช่วยยกระดบัดา้นการศึกษาของชุมชนและจงัหวดัในดา้นเทคโนโลยี

สมยัใหม่ จากการมีศูนยว์ิจยัและพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาตลอดจนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจงัหวดัเพือ

พฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทาํให้พืนทีมีรายได้มากขึนทังดา้นภาษีและคนในชุมชน โดยที

อุตสาหกรรมทีจะเขา้มาก่อตงัในพืนทีนัน จะเป็นอุตสาหกรรมสมยัใหม่เพือรองรับอุตสาหกรรมทีไดรั้บการสนับสนุนจาก 

EEC ตามแผนยทุธศาสตร์ไทยแลนด ์4.0 เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (รถยนต์ไฟฟ้า) อุปกรณ์จดัเก็บพลงังานไฟฟ้า

มีความจุสูง ทีไม่ใช่แบตเตอรีแบบตะกั วกรดทั วไปอย่างไรก็ตามทางบริษัทยงัไม่ได้เริมลงมือดําเนินการก่อตังนิคม

อุตสาหกรรมแต่อยา่งใด เนืองจากโครงการยงัอยูร่ะหว่างการศึกษาความเป็นไปได ้และการทาํอีไอเอ จนกว่าจะไดรั้บความเห็น

ชอบจาก สผ.และสีผงัของทีดินเปลียนจากสีเขียวเป็นสีม่วงแลว้ จึงจะเริมก่อสร้างได ้ซึงคาดว่าจะทาํอีไอเอแลว้เสร็จประมาณ

ในช่วงไตรมาตร 2 ของปีหน้า (2562) ส่วนการปรับถมพืนทีภายในโครงการในขณะนีนัน เป็นเพียงการเตรียมพืนทีสาํหรับ

สร้างเป็นลานจอดรถ และทาํเป็นโกดงัเก็บสินคา้ ซึงไม่ตอ้งผา่นกระบวนการทาํ อีไอเอ จาํนวน 250 ไร่ทีไดรั้บการอนุญาตจาก

ทางหน่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้งแลว้เท่านนั  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 



ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 


