
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 5/2563 

วนัพฤหัสบดทีี  17  กันยายน 2563 

ณ ห้องประชุม สํานักงานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม  

 1.นายรณภพ เวียงสิมมา   ปลดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 2.นายอรรถพล    วรรณกิจ     ผ.อ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สนง.ฉช ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 3.พนัตรีเอกชยั   นาคชุ่ม       (แทน) ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบที 11 ทีปรึกษากิตติมศกัดิ

 4.นางมาฆวนั   ทานินพงษ ์  (แทน) สรรพากรพืนทีฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ

 5.นายไชยพร    นุ่มผลึก        (แทน) จดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 6.นางสาวจารุณี เอือสายรักษ ์(แทน)สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 7.น.ส.อภีษฎา คุณาพรธรรม   (แทน) พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 8.นายมนตรี  ส่องแสงจนัทร์ (แทน) เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ  

 9.ว่าทีพนัตรีวรา ประดบัพงษ ์    (แทน) เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ   

 10.นายปิยวฒัน์ปิยพงไ์พศาล    (แทน) หวัหนา้สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ.ฉะเชิงเทรา 

 11.ว่าที รต.จารุรันต ์สิงห์สกุล              (แทน) ผูอ้าํนวยสาํนกังานพฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ   

 12.นางสิรินนภา       เลาหโกญจนาท     (แทน) ผูจ้ดัการสาํนกังานประปาฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ   

 13. นายภทัรวชั          สุรยทุธ                    (แทน) ทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ   

 14.นายวรพจน์   กุศลสงเคราะห์กลู (แทน) สภาเกษตรกรีจงัหวดัฉะเชิงเทรา     ทีปรึกษากิตติมศกัดิ   

 15.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ      ประธาน 

 16.นายมนสั ตนังาม       รองประธาน 

 17.นายอาทร  ผดุงเจริญ      รองประธาน 

 18.นายจิตรกร เผด็จศึก       รองประธาน 

19.นางปาลาวดี เนืองจาํนงค ์      รองประธาน 

20.นางวรนิต กตญาณ       เลขาธิการ 

21.นายวสนัต ์ วโรกร       กรรมการ 

22.นายเฉลิง จูจาํรัส       กรรมการ 

23.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง      กรรมการ 

24.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล      กรรมการ 

25.น.ส.อภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร      กรรมการ 

26.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์      กรรมการ 

27.นายมงคล ดาํรงสุทธิพงศ ์      กรรมการ 



28.นายปราการ ปินเจริญ      กรรมการ 

29.นางสาวปุคณา  บุญก่อเกือ      กรรมการ 

30.น.ส.ธวิยา   สุดใจ       เลขาธิการ YEC 

 31.น.ส.กลัยพร วฒันจึงโรจน์      สมาชิก 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายธรรมนูญ ทินภทัรโชติ      สมาชิก 

 2.นายกิตติพงษ ์ วฒันพงษว์านิช      สมาชิก 

 3.นายวชัระ ปินเจริญ      สมาชิก 

 4.นายสมชาย     ไพรลิน   หวัหนา้ฝ่ายจดัสรรนาํ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 

5.นายสุรยทุธกสินธุมานะวาท  หวัหนา้ฝ่ายจดัสรรนาํและปรับปรุงระบบชลประทาน  

 โครงการส่งนาํและบาํรุงรักษาพรองคไ์ชยานุอนุชิต 
 

วาระเรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

18 กนัยายน 2563 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรนาํ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 กนัยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมปฐมนิเทศ

โครงการ (สมัมนาครังที 1) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้ม การพฒันา

จุดเชือมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 หมายเลข 9 ณ หอ้งประชุมบางกอก ชนั 12 โรงแรมเดอะ

ซิตี ศรีราชา มาย บีบีเอช เจแปน จงัหวดัชลบุรี 

21 กนัยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 9/2563 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทร

โวหาร (นอ้ยอาจารยก์รู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กนัยายน 2563 เวลา 10.00 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ  ประธาน  นายอาทร  ผดุงเจริญ  นายจิตรกร  เผด็จ

ศึก นายจอมพงษ์  ชูทับทิม  รองประธาน นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หลา้สถาพร กรรมการ นายพรชยั ธรรมจรูญ 

ผูจ้ดัการ เขา้ชมการดาํเนินภารกิจดา้นควบคุมและแกไ้ขฟืนฟผููต้อ้งขงัเรือนจาํจงัหวดัชลบุรี  

22 กนัยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

ราชการเชิงยทุธศาสตร์ ครังที  1 / 2563   ณ ห้องประชุมรวมใจภกัดิ  สาํนักงานศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา อาํเภอ

เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



22 กนัยายน 2563 ลงทะเบียนเวลา 8.00 – 9.00 น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมการ

สมัมนาการดาํเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจาํปีงบประมาณ 2563  “1 ปี สว.พบประชาชน 

ประชาชนไดอ้ะไร ณ หอ้งประชุมหมายเลข 402-403 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร 

23 กนัยายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมงาน รวมพลคนดิจิตอล 

รวมพฒันา เมืองอจัฉริยะ (ครังที 2) ณ ศนูยป์ระชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี 

23 กนัยายน 2563 เวลา 09.30 น นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายศาลพลงัประชารัฐหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 24 กนัยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายประโยชน์  โสรัจกิจจ ประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

เทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรมทาง ที5 / 2563 ผ่านระบบ ณ ห้องประชุมสาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

23- 24 กันยายน 2563 นายอาทร  ผดุงเจริญ  รองประธาน ร่วมโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกร

กลบับา้น ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริวจาํกดั อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

24 กนัยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางปาลาวดี  เนืองจาํนงค์ รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพย ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัเชิงเทรา 

24 กนัยายน 2563 เวลา 09.30 น นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมสัมมนาชีแจงกิจกรรมการ

สร้างระบบสนับสนุนSME แบบบูรณาการระดบัทอ้งถิน  (RISMEP)  ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาผู ้

ให้บริการSMEในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทราปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธชนั3  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 กนัยายน 2563 เวลา 10.30 - 16.30 น. คณะกรรมการร่วมสัมมนาโครงการผูน้าํฝ่ายคา้นในสภา

ผูแ้ทนราษฎรพบประชาชนในหัวข้อฝ่ายค้านรับฟัง 4 กลุ่มเปราะบางจากวิกฤตโควิด-19 เวทีที 4 ความ

เดือดร้อนต่อภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก จากวิกฤตโควิด-19เพือเปิดโอกาสให้ผูน้าํฝ่ายค้านในสภา

ผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายคา้น ไดรั้บฟังความคิดเห็นของประชาชนและนาํปัญหามาแกไ้ข

ตามกระบวนการนิติบญัญติัณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์มิราจ บีชรีสอร์ท พทัยา จงัหวดัชลบุรี 

28 - 29 กันยายน 2563 นางวรนิตกตญาณ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรืองวุฒิอาสาธนาคารสมองภาค

ตะวนัออก  เสริมพลงัสร้างเครือข่าย จากเมืองยงัยนืสู่สงัคมเสมอภาคและเท่าเทียม ครังที 3 ณห้องเทพราชโรงแรมซนั

ธาราแวนเนส รีสอร์ท แอนโฮเต็ล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 กนัยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ  ประธาน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม

กาํกบัดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั  ครังที 1 / 2563 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (น้อยอารยา

กรู)  ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 กนัยายน 2563 นายอาทร  ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการดา้นแผนยุทธศาสตร์

พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ยอารยากรู)  ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเท รา 



30 กนัยายน 2563  เวลา 9.00 น. นายประโยชน์    โสรัจจกิจ  ประธาน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

การจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ยอารยากูร)  ชนั 1 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 กนัยายน 2563 เวลา 13.00 -16.00 น.นายอาทรผดุงเจริญนายจอมพงษ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วม

ประชุมร่วมสมัมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการเกณฑ์การบริหารจดัการนาํทีเชือมโยงกบัการพฒันาดา้น

เศรษฐกิจแ ละสังคมในประเทศ ไทย  (5  ภู มิภาค )  ลุ่ มนําภาคต ะวันออก   ณคณะเศ รษฐศาสต ร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่าพระจนัทร์กรุงเทพมหานคร 

30 กนัยายน 2563 เวลา 17.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายมนัส ตนังาม รองประธาน 

นายพงษธ์ร เผา่บรรจง ว่าที ร.ท.สมศกัดิ ยคุระ  นายวสนัตว์โรกร กรรมการ ร่วมกิจกรรมแข่งขนัฟุตบอลนัด

กระชบัมิตร ระหว่างทีมฉะเชิงเทรา กบั ทีมสุโขทยั ณ สนามโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ 

30 กนัยายน 2563 เวลา 13.00 -16.00 น.นายอาทรผดุงเจริญนายจอมพงษ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุม

ร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการเกณฑ์การบริหารจดัการนาํทีเชือมโยงกบัการพฒันาด้านเศรษฐกิจและ

สงัคมในประเทศไทย (5 ภูมิภาค) ลุ่มนาํภาคตะวนัออก  ณคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่าพระจนัทร์

กรุงเทพมหานคร ผา่นระบบ Zoom 

1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานตอ้นรับและแสดงความ

ยนิดีแก่ นายไมตรี ไตรติรานนัท ์ในโอกาสเดินทางมาปฏิบติัหนา้ทีผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยไดม้อบแจกนั

ดอกไมเ้พือแสดงความยนิดี ณ บา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

1 ตุลา 2563 เวลา 15.30 น. นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร  รองประธาน ร่วมประชุมการกาํกับและติดตามการ

ปฏิบติัราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว)์  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 

4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทราครังที 6 / 2563 ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั4  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

7 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ การจัดงาน

นมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทราพ.ศ. 2563 โดยกาํหนดการจดังาน12 วนั 12 คืนระหว่าง

วนัที 28 ตุลาคม- 8 พฤศจิกายน 2563ณ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุมณห้องประชุม

มรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั4 ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

8 ตุลาคม 2563 เวลา  09.00-12.00 น. นายณรงค์ศกัดิแกว้เมืองเพชร  รองประธาน นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้

หลา้สถาพร กรรมการร่วมประชุมโต๊ะกลม  (Round table) เพือแลกเปลียนความคิดเห็นต่อความพร้อมของประชาชน

ในการรับมือกบัการเปลียนแปลงของกระแสโลกและผลกระทบของCOVID-19ณห้องBallroom 1โรงแรมอมารีพทัยา

จงัหวดัชลบุรี 



9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน พร้อมคณะกรรมการ เขา้พบเพือมอบแจกกนั

ดอกไมต้อ้นรับ นายพสิษฐ์ พรหมภกัดี ในโอกาสเดินทางมาปฏิบติัหน้าทีพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนักงาน

พาณิยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน เขา้ร่วมประชุมคณะทาํงานแห่บกหลวง

พ่อโสธร ปี 2563 ณ หอ้งมรุพงษศิ์ริพฒัน ์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 ตุลาคม 2563 นายชัยรัตน์โสธรนพบุตร รองประธานร่วมประชุมพิจารณาและรับรองผลการตรวจ

ประเมินเพือประกอบการยืนขออนุญาตใชต้ราสัญลกัษณ์สิงบ่งชีทางภูมิศาสตร์มะม่วงนาํดอกไมสี้ทองบางคลา้ ณ 

หอ้งเจา้เสวยชนัอาคารราชภฎัราชนครินทร์มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. เป็นตน้ไป หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมออกโรงทานขา้วไข่เจียว 300 

จาน เพือบริการแก่ประชาชน เพือเป็นการน้อมรําลึกเนืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศ มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ณ บริเวณชายนาํหลงัวิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

14 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 13/2563 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ 

และคณะทาํงานการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

28 กันยายน 2563 เวลา 19.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อ

สะอาด ช่วยณรงค์ บิดา นายอาทร ช่วยณรงค์ กรรมการหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดับางพระ อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

4 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานทอดกฐินสามคัคี ณ วดัไชยภูมิธาราม (ท่าอิฐ) หมู่ 2 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  เพือ

หาทุนทรัพยใ์นการก่อสร้างฐานพระใหญ่ ปรางมารวิชยั หลวงพ่อสมปรารถนา โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผูว้่า

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน 

9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพนัธ์ในงานKick off 

โครงการ ROBINSON SHARING  ตระหนกัถึงภยัจากมะเร็งเตา้นมณ ศนูยก์ารคา้โรบินสนัไร้สไตลฉ์ะเชิงเทรา 

11 ตุลาคม 2563 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามคัคีประจาํปี 2563 ของมหาวิลยั

ราชภฎัราชนครินทร์ ณ วดับา้นกลว้ยตาํบลคลองเขือน  อาํเภอคลองเขือนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมฯ ครังที 4/2563 

มตทิีประชุม รับรอง 



 

ระเบียบวาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

3.1 การจดักจิกรรมลานคนเดินหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า  วนันีได้มีการประชุมกลุ่มย่อยคณะทาํงานลานคนเดิน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรากลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YECและผูจ้ดัตลาดวินเทจ มีความคิดเห็นว่า จะดาํเนินการ

จดักิจกรรมลานคนเดินพืนที ขา้งหา้งสรรพสินคา้บิกซี 2 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึงเป็นพืนทีดูแลของคุณวิชาญ 

สจัจพิทกัษก์ุล กรรมการหอการคา้ ไดเ้ช่า จดัตลาดนดัไวแ้ลว้ ไดป้ระสานงานกบัผูจ้ดัตลาดวินเทจ จะให้มาช่วย

จดักิจกรรมลานคนเดิน ทางผูจ้ดัจะมาจดัให ้เดือนละ 2 ครัง คือเสาร์เวน้เสาร์ ทางทีมงานจะเริมเขา้มาจดัตลาด ตงัแต่

เวลา 15.00 น. เริมขายเวลา 17.00-23.00 น.รูปแบบการจัดตลาดวินเทจจะมีลานกิจกรรม ต่างๆ เวทีเล็กๆ จัดมินิ

คอนเสิร์ต มีรถฟู้ ดทรัคขายอาหาร มีลานเบียร์ ดา้นหนา้จะขึนป้ายหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัผูป้ระกอบการ

รุ่นใหม่ YEC และชืองานลานคนเดิน ทีจอดรถจะอยู่ด้านหลงัตลาด โดยทีมงานจะทาํรูปแบบการจดังานมาเสนอ

คณะทาํงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือพิจารณาความเหมาะสมต่าง  ๆอีกครังหนึง 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าว่า ขอให้คณะทาํงานทีไดม้อบหมายช่วยดาํเนินการกาํหนดแนว

ทางการจดักิจกรรมลานคนเดินนีใหส้าํเร็จลุล่วงไปตามวตัถุประสงค ์เพือจะไดก้าํหนดการเปิดตลาดต่อไป 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.2 แนวทางการจดัทําผงัเมอืงชุมชน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายวชัระ ปินเจริญ (สมาชิก) กล่าวว่าเนืองดว้ย ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวันออก เรือง แผนผงัการใช้ประโยชน์ในทีดินและแผนผงัการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภค เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วนัที 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมี

ขอ้กาํหนดในส่วนที 3 แผนผงัระบบคมนาคมและขนส่ง ขอ้ 26 โครงการระบบคมนาคมขนส่งประเภทถนน 

ใหใ้ชป้ระโยชน์ในทีดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ถนนสาย ข ถนนสาย ค ถนนสาย ง ถนนสาย จ ถนนสาย ฉ 

ถนนสาย ช ถนนสาย ฌ ถนนสาย ญ และ ถนนสาย ฎ หา้มใชป้ระโยชน์ในทีดินเพือกิจการอืน นอกจากกิจการ

ตามทีกาํหนด ดงัต่อไปนี  

(1) การสร้างถนนหรือเกียวขอ้งกบัถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

(2) การสร้างรัวหรือกาํแพง ฯลฯ  

ซึงจากประกาศฯ ดงักล่าว สมาคมอสังหาริมทรัพยฉ์ะเชิงเทราไดเ้ห็นถึงปัญหาทีจะเกิดขึนและกระทบต่อ

สิทธิของประชาชนโดยทวัไป ดงัต่อไปนี 

1. ประกาศฯ มีผลบังคับใชโ้ดยทียงัมิไดมี้การสาํรวจและกาํหนดขอบเขตทางทีชดัเจนทาํให้ประชาชน

เจา้ของกรรมสิทธิทีดินและหน่วยงานทอ้งถินไม่สามารถทราบไดว้่าบริเวณใดในทีดินของตนเป็นบริเวณทีห้ามใช้

ประโยชน์ตามประกาศฯ อนัจะทาํใหเ้กิดปัญหา ดงัต่อไปนี 

- เมือประชาชนประสงค์ใชสิ้ทธิขออนุญาตปลูกสร้างสิงปลูกสร้างบนทีดินของตนซึงมีแนวถนนตาม

ประกาศฯ พาดผ่านต่อหน่วยงานทอ้งถิน หน่วยงานทอ้งถินจะไม่สามารถออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารได ้เพราะ



เป็นการไม่แน่นอนว่า หากอนุญาตให้ก่อสร้างไปแลว้สิงปลูกสร้างนันจะอยู่ในบริเวณแนวถนนของประกาศฯ 

หรือไม่ อนัจะก่อใหเ้กิดปัญหาต่อประชาชนผูใ้ชสิ้ทธิโดยสุจริต  

- ถนนทีมีอยู่เดิมหลายสาย ถูกกาํหนดให้มีขนาดความกวา้งของเขตทางกวา้งกว่าทีเป็นอยู่เดิม เช่น ความ

กวา้งของเขตทางเดิมกวา้ง 10 เมตร แต่ได้มีการกาํหนดขอบเขตความกวา้งใหม่ตามประกาศฯ เป็น 20 เมตร ทาํให้

หน่วยงานทอ้งถินไม่สามารถกาํหนดแนวเขตการปลูกสร้างอาคารใดๆ ให้แก่ประชาชนตลอดแนวสองขา้งทางของ

ถนนได ้

เนืองจากกรมโยธาธิการและผงัเมืองยงัมิได้ทาํการสํารวจแนวขอบเขตถนนตามประกาศฯ และแจ้งให้

หน่วยงานทอ้งถินทราบ อีกทงัการจะทาํการสาํรวจแนวถนนสายใดสายหนึงตอ้งใชร้ะยะเวลาดาํเนินการหลายเดือน 

2. ประกาศฯ มิไดก้าํหนดกรอบระยะเวลาในการดาํเนินการเวนคืน หรือก่อสร้างถนนสายต่างๆ แต่กลบัห้าม

มิใหป้ระชาชนใชป้ระโยชน์บนทีดินทีตนถือกรรมสิทธิ ทาํใหป้ระชาชนเสียสิทธิบนทีดินของตน โดยไม่มีกรอบระยะเวลา

กาํหนด อนัจะส่งผลใหเ้กิดปัญหาแก่ประชาชน ดงันี 

- ประชาชนไม่สามารถปลกูสร้างสิงปลกูสร้างใด  ๆบนทีดินของตนทีอยูบ่นแนวถนนตามประกาศฯ พาดผ่านได้

 - ประชาชนไม่สามารถซือ-ขาย ทีดินของตนได ้เนืองจากทีดินในบริเวณแนวถนนตามประกาศฯ พาดผา่นเป็นทีดิน

ทีไม่มีมลูค่า เพราะไม่สามารถใชป้ระโยชน์ใด  ๆไดอี้ก เนืองจากขอ้หา้มตามประกาศฯ 

- จากคาํสั งห้ามปลูกสร้างตามประกาศฯ หากทีดินของประชาชนแปลงใดทีอยู่บนแนวถนนตามประกาศฯ 

จาํนองไวเ้พือเป็นหลกัประกนัในการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน ทางสถาบนัการเงินจะทาํการเพิกถอนจาํนองในทนัที 

- หากประชาชนทาํการซือ-ขายทีดินทีอยู่บนแนวถนนตามประกาศฯ จะมีปัญหาขอ้พิพาทต่อกนัใน

ภายหลงั เนืองจากผูซื้อและผูข้ายไม่ทราบว่าเป็นทีดินทีมีแนวถนนตามประกาศฯ พาดผ่าน เพราะไม่มีการ

แสดงสัญลกัษณ์ใดๆ ให้ประชาชนทราบบนเอกสารหลกัฐานกรรมสิทธิทีดินของกรมทีดิน เหล่านี ลว้น

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทงัหลาย ผูป้ระสงค์จะดาํเนินการใดๆในทีดินอนัเป็นกรรมสิทธิ

ของตนเอง 

3. หน่วยงานทีเกียวขอ้งมิไดท้าํการศึกษาถึงความจาํเป็นในการกาํหนดแนวเขตทางต่างๆ ตามประกาศ

ฯ ให้รองรับกับการพฒันาเมืองในอนาคตตามเป้าหมายของคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก แต่กลบันาํแผนผงัระบบคมนาคมขนส่งทีทาํการศึกษาไวใ้นอดีตมาบงัคบัใช ้ดงัจะเห็นไดจ้ากการ

วางแผนผงัระบบคมนาคมขนส่งประเภทถนนจาํนวนมากในเขตเมือง ซึงวางทบัอยู่บนสิงปลูกสร้างเดิมของ

ประชาชนทีมีอยู่อย่างหนาแน่น ดงัตวัอย่างรูปภาพแนบทา้ยหนังสือฉบบันี หากหน่วยงานภาครัฐจะทาํการ

เวนคืน และก่อสร้างถนนตามแผนในอนาคต จะส่งผลกระทบต่อประชาชนจาํนวนมาก อีกทังยงัจะทาํให้ใช้

งบประมาณของรัฐในการเวนคืนเป็นจาํนวนมากโดยไม่จาํเป็น 

คณะกรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพยฉ์ะเชิงเทรา จึงทาํหนังสือฉบบันี เพือเรียนให้หน่วยงานที

เกียวข้องได้มองเห็นถึงปัญหาทีเกิดขึนแก่ประชาชนจาํนวนมากและการพฒันาเมืองในอนาคต และหา

แนวทางเพือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดงัต่อไปนี 



1. ยกเลิกขอ้หา้มในขอ้ 26 ตามประกาศฯ เป็นการชวัคราว เพือใหป้ระชาชนสามารถใชป้ระโยชน์บน

ทีดินของตนไดต้ามปกติ 

2. ทาํการศึกษาและวางแผนการคมนาคมประเภทถนนใหม่ โดยให้หน่วยงานในทอ้งถิน ทงัภาครัฐ

และเอกชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนผงั เพือรองรับการพฒันาเมืองในอนาคตอยา่งแทจ้ริง 

3. ทาํการสาํรวจและกาํหนดขอบเขตถนนสายต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน 

4. กาํหนดระยะเวลาในการเวนคืนทีดินของประชาชนทีไดรั้บผลกระทบ เพือมิให้เป็นการริดรอน

สิทธิของประชาชนบนทีดินของตนโดยไม่มีกาํหนด 

5. ประกาศบงัคบัใชก้ฎหมายอีกครังหนึงในผงัเมืองแต่ละจงัหวดั และให้กรมทีดินทาํสัญลกัษณ์แนว

เขตถนนตามประกาศฯ บนโฉนดทีดินทีถนนพาดผา่น เพือใหป้ระชาชนรับทราบต่อไป 

ขณะนีไดท้าํหนงัสือจาก 3 หน่วยงาน 1.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2.คณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จังหวดัฉะเชิงเทรา 3.สมาคมอสังหาริมทรัพยฉ์ะเชิงเทรา  ส่งถึง 1.เลขาธิการ

คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก2.ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา3.อธิบดีกรมโยธาธิการ

และผงัเมือง4.โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เรือง คดัคา้นผงัเมืองรวมในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามแผนการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์ผงั

เมืองรวมชุมชนบา้นโพธิ  และผงัเมืองรวมชุมชนบางปะกง ตามพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2562 

ตามทีกรมโยธาธิการและผงัเมืองไดด้าํเนินการจดัทาํผงัเมืองในเขตดงัหวดัฉะเชิงเทราตาม 

พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2562ซึงประกอบดว้ย ผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์ผงัเมืองรวมชุมชน 

บา้นโพธิ และผงัเมืองรวมชุมขนบางปะกง ใหส้อดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ในทีดินในเขตพฒันาพิเศษภาค 

ตะวนัออก เรือง แผนผงัการใชป้ระโยชน์ในทีดิน และแผนผงัการพฒันาโครงสร้างพืนฐานและระบบ 

สาธารณูปโภคเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562 (จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ซึงอยูใ่นขนัตอนการประชุม 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนนั 

คณะกรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา คณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา และคณะกรมการสมาคมอสงัหาริมทรัพยฉ์ะเชิงเทรา เห็นถึงความบกพร่อง 

ของการจดัทาํผงัเมือง และการกาํหนดเขตพืนทีการใชป้ระโยชน์ในทีดินตามแผนผงัการใชป้ระโยชนในทีดิน 

จึงขอเรียนดงันี 

 1. ขอ้บกพร่องของการจดัทาํผงัเมืองรวม 

พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2562 กาํหนดใหมี้การสาํรวจ กาํหนดเขตผงั วิเคราะห์และจดัทาํร่างผงัเมือง

รวม โดยใหเ้ป็นหนา้ทีและอาํนาจของกรมโยธาธิการและผงัเมือง หรือองค์การบริหารส่วนจงัหวดันัน หรือ

กรมโยธาธิการและผงัเมืองกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกัน ตามมาตรา 22 และมาตรา 23ทังนี

พระราชบญัญติัการผงัเมืองไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 29 พฤษภาคม 2563โดยให้ใชบ้งัคบัเมือ

พน้กาํหนดหนึงร้อยแปดสิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป แต่ในการจดัทาํผงัเมือรวมนนั 

พบว่ามีการนาํเอาการดาํเนินการจดัทาํผงัเมืองทีดาํเนินการก่อนทีพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2562 มาใช้



กบัการจดัทาํผงัเมืองตาม พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2562 ดงัปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรมการทีปรึกษาผงัเมืองรวมในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผงัเมืองรวมชุมชน 

บา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครังที 1) โดยพบว่า ไดมี้การเริมดาํเนินการเขา้พบเพือสมัภาษณ์กลุ่ม 

หน่วยงาน องคก์รทีมีบทบาทต่อการพฒันาพืนที ตงัแต่เมือวนัที 2 กุมภาพนัธ ์2562 อนัขดักบัระยะเวลาในการ 

ประกาศใชบ้งัคบั พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2562 เป็นการกระทาํทีไม่ชอบ 

 2. ขอ้ขดัแยง้ระหว่างผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะชิงเทรา และแผนการใชป้ระโยชน์ในทีดินในเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก เรือ แผนผงัการใชป้ระโยชน์ในทีดิน และแผนผงัการพฒันาโครงสร้างพืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภค เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562 (จงัหวดัฉะเชิงเทรา)จากทีมีการจดัทาํผงัเมืองก่อน

วนัทีพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2562 ใชบ้งัคบั แมต้ามมาตรา 110 จะกาํหนดใหบ้รรดาผงัเมืองรวมหรือ

ผงัเมืองเฉพาะทีอยู่ระหว่างการจัดทาํก่อนวนัทีพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. 2562 ใช้บังคับต่อการ

ดาํเนินการเท่าทีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัการผงัเมืองพ.ศ. 2562 แต่ปรากฏว่าการดาํเนินการจดัทาํผงั

เมืองก่อนทีพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2562 ใชบ้งัคบัและซึงกาํลงัอยูใ่นระหว่างขนัตอนการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนนันขดัแยง้กับเรืองการใชป้ระโยชน์ในทีดินในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก เรือง 

แผนผงัการใช้ประโยชน์ในทีดิน และแผนผงัการพฒันาโครงสร้างพืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562 (จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ดงัตวัอยา่งต่อไปนี 

ก. ตามแผนผงัการใช้ประโยชนในทีติ และแผนผงัการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภค เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562 (จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กาํหนดพืนทีในเขตอาํเภอเมือง 

ฉะเชิงเทรา และบริเวณโดยรอบใหเ้ป็นพืนทีศนูยก์ลางพาณิชยกรรม ชุมชนเมือง และรองรับการพฒันาเมือง 

ซึงในปัจจุบนัพืนทีในบริเวณดงักล่าวเป็นพืนทีประเภทชุมชนเมืองอยู่แลว้ แต่ในเอกสารผงัเมืองรวมสุวินท

วงศจ์ดัทาํโดยกรมโยธาธิการและผงัเมืองโดยบริษทั คอนชลัแทนทอ์อฟ เทคโนโลย ีจาํกดั ฉบบัเดือนสิงหาคม 

2563กลบักาํหนดพืนทีในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา และบริเวณโดยรอบให้เป็นทีดินประเภทสถาบนั

ราชการและทีดินประเภทบทและเกษตรกรรม ซึงไม่ตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบนั และแผนการพฒันาพืนที

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

ข.ตามแผนผงัการใช้ประโยชน์ในทีดิน และแผนฝังการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภค เขตพฒันาพิเศษภคตะวนัออก2562 (จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กาํหนดพืนทีในบริเวณอาํเภอ 

บางปะกงในส่วนเหนือถนนจรัญยานนทจ์รดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ให้เป็นพืนทีรองรับพฒันาเมือง 

และทางใตข้องถนนจรัญยนนท์จนถึงเขตปากอ่าวให้เป็นพืนทีรองรับพฒันาเมืองและชุมชนชนบท แต่ใน

เอกสารผงัเมืองรวมชุมชนบางปะกง ทีจดัทาํขึนโดยกรมโยธาธิการและผงัเมืองโดย บริษทั พิสุทธิ  เทคโนโลย ี

จาํกดั ฉบบัเดือนสิงหาคม2563 (ปรับปรุงครังที ๒) กลบักาํหนดใหพื้นทีส่วนเหนือถนนจรัญยานนท์จรดทาง

หลวงแผน่ดินหมาย34 ใหเ้ป็นพืนที อยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย และทางใตข้องถนนจรัญยานนทจ์นถึงเขตปากอ่าว

เป็นทีดินชนบทและเกษตรกรรม 



ค.ตามแผนผงัการใช้ประโยชนในทีดิน และแผนผงัการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภค เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  พ.ศ.2562 (จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กาํหนดพืนทีในบริเวณอาํเภอ 

บา้นโพธิ โดยรวมเป็นพืนทีสาํหรับเป็นชุมชนเมืองและทีดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม แต่ในเอกสารผงั

เมืองรวมชุมชนบา้นโพธิ ทีจดัทาํขึนโดยกรมโยธาธิการและผงัเมืองโดยบริษทั พิสุทธิ เทคโนโลยี จาํกดั ฉบบั

เดือนสิงหาคม 2563 (ปรับปรุงครังที1) กลบักาํหนดเป็นพืนทีประเภทพาณิชยกรรมและทีอยู่อาศยัหนาแน่น

มาก ทีอยูอ่าศยัหนาแน่ปานกลาง ทีอยูอ่าศยัหนาแน่นอ้ยและทีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมการกาํหนด

เขตพืนทีซึงไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างพืนทีตามผงัเมืองรวมทีสาํรวจภายใตพ้ระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 

2562 และพระราชบญัญติัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562 ตามมาตร 32 ซึงกาํหนดให้กรมโยธาธิ

การและผงัเมืองดาํเนินการจดัทาํผงัเมืองใหส้อดคลอ้งกบัแผนผงัการใชป้ระโยชน์ทีดินและแผนผงัการพฒันา

โครงสร้างพืนฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562 เป็นการดาํนิการซึง

ขัดต่อข้อกฎหมายและส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์บนทีดินทังในภาคประชาชนและในส่วนของ

ผูป้ระกอบการ อนัใหเ้กิดความสบัสนวา่พืนทีบริเวณหนึงจะสามารถใชป้ระโยชน์อย่างไร และยมกระทบต่อ

การใชดุ้ลพินิจของพนกังานเจา้หนา้ทีทอ้งถินในเรืองเกียวกบัการอนุญาตให้ใชพื้นทีต่อไปในอนาคต เหล่านี

เป็นส่วนหนึงของปัญหา ขอ้บกพร่องของการจดัทาํผงัเมืองตามพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2562ซึงยงัอยู่

ในชนัตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา คณะกรมการ

ขับเคลือนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทราและคณะกรรมการสมาคม

อสงัหาริมทรัพยฉ์ะชิงเทรา จึงมีมติร่วมกนัใหใ้ชสิ้ทธิคดัคา้นการจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์ชุมชนบน

โพธิ และชุมขนบางปะกง เพือแกไ้ขและจดัทาํผงัเมืองให้สอดคลอ้งกบัสภาพการใชป้ระโยชน์ของพืนทีใน

ปัจจุบัน และรองรับกับการใช้ประโยชน์ในทีดินตามโครงการการพฒันาโครงสร้างพืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภคเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกพ.ศ. 2562(จงัหวดัฉะเชิงเทรา) เพือประโยชน์ส่วนรวมต่อไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที 4 เรืองเพอืพจิารณา 

- ปริมาณนําดิบเพอืการอุปโภค บริโภคและการเกษตร อุตสาหกรรม ในพนืทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน  กล่าวว่า ตามทีเกิดปัญหาการขาดแคลนนําเพือการอุปโภค 

บริโภค และการเกษตรในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในปีทีผ่านมา ไดส้ร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนใน

พืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทงัภาคประชาชน ภาคธุรกิจ  เกษตร  อุตสาหกรรม ต่างไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก 

ซึงภาครัฐบาล และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตลอดจนทุกภาคส่วนต่างๆ ก็ไดร่้วมกนัหามาตรการแกไ้ขกนัอยา่งเต็มที 

ซึงในอนาคตอนัใกลนี้ เราควรจะตอ้งมีการประเมินประมาณนาํดิบทีจะตอ้งใชแ้ละร่วมกนัหาแนวทางทีจะ

บริหารจดัการนาํเพือใหเ้กิดความพอเพียงแก่ความตอ้งการ ดงันนั เพือเป็นการร่วมกนัหาแนวทางการบริหาร

จดัการนาํในอนาคต หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงขอเรียนเชิญท่าน ซึงเป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบโดยตรง



ในดา้นการบริหารจดัการนาํในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาร่วมใหข้อ้มลูเกียวกบัปริมาณนาํดืมในพืนทีจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

นายสมชาย ไพรลิน (หวัหนา้ฝ่ายจดัสรรนาํ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า 

 ภาพรวมพนืทีชลประทานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 1.พืนทีชลประธานโครงการชลประธานฉะเชิงเทรา (ท่าลาด)  

 2.พืนทีชลประธานโครงการชลประธานชลบุรี (พานทอง) 

 3.พืนทีชลประธานโครงการส่งนาํและบาํรุงรักษาเขือนบางปะกง 

 4.พืนทีชลประทานโครงการส่งนาํและบาํรุงรักษาคลองสียดั 

 5.พืนทีชลประธานโครงการส่งนาํและบาํรุงรักษาบางพวงหก 

 6.พืนทีชลประธานโครงการส่งนาํและบาํรุงรักษาพระองคไ์ชยานุชิต 

 7.พืนทีชลประธานโครงการส่งนาํและบาํรุงรักษาชลหารพิจิตร 

 8.พืนทีชลประธานโครงการส่งนาํและบาํรุงรักษารังสิตใต ้

 รับนาํ เขา้คลองใหญ่ ปริมาณ (ลบ.ม.) 31 พ.ค.-17 ก.ย. รวม 110 วนั 107,726.976 
 

 การตดิตามและควบคุมค่าความเคม็ในลุ่มนํานครนายกปราจนีบุรีบางปะกง 

 อ่างฯขุนด่านปราการชล  (จุเก็บกกั 224ลา้น ลบ.ม.) ปริมาณนาํ 135.30 ลา้น ลบ.ม.(60.4%) 

 อ่างฯนฤบดินทรจินดา (จุเก็บกกั 295 ลา้นลบ.ม.) ปริมาณนาํ 120.61ลา้น ลบ.ม. (40.9%) 

 อ่างฯทองระบม (จุเก็บกกั 56  ลา้นลบ.ม.) ปริมาณนาํ 20.17 ลา้น ลบ.ม.(36.3%) 

 อ่างฯ พระปรง  (จุเก็บกกั 97 ลา้นลบ.ม.) ปริมาณนาํ 24.63 ลา้น ลบ.ม.(25.4%) 

 อ่างฯ คลองสียดัจุเก็บกกั 420 ลา้นลบ.ม.) ปริมาณนาํ 74.37ลา้น ลบ.ม.(17.7%) 

 อ่างฯ คลองพระสะทึง (จุเก็บกกั 65 ลา้นลบ.ม.) ปริมาณนาํ 24.26ลา้นลบ.ม.  (37.3%) 

 อ่างฯ คลองหลวงรัชชโลทร (จุเก็บกกั 98 ลา้นลบ.ม.) ปริมาณนาํ 67.06  ลา้น ลบ.ม.(68.4%) 
 

 การกาํจดัผกัตบชวาเขือนบางปะกงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เริมดาํเนินการเก็บผกัตบชวาตงัแต่วนัศุกร์ที 21 สิงหาคม 2563 ไดรั้บการสนบัสนุนเครืองจกัร 

 จากกรมชลประทาน Backhoe 6  ชุด 

    เรือวตักรรม  1  ชุด 

    เรือลากจูง     1  ชุด 

 อบจ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา Backhoe 2  ชุด 

 โยธาธิการจงัหวดัเชิงเทราBackhoe  2 ชุด 

 ทุนลอยนาํ 1  ชุด 

  รวม  12  ชุด 



 ก่อนดาํเนินการเก็บปริมาณผกัตบชวาประมาณ 8,000 ตนัหลงัดาํเนินการเก็บวนัที 3 กนัยายน 2563 

หลงัจากหลงัดาํเนินการเก็บวนัที 3 กนัยายน 2563 ปริมาณผกัตบชวาทีจดัเก็บ 12,700 ตนัปัจจุบนัมีการเก็บ

ผกัตบชวาทางเหนือนําลงมาอีกเพียงเล็กน้อยและผกัตบชวาทีติดอยู่ตามริมตลิงกาํลงัดาํเนินการโดยใชเ้รือ

กาํจดัผกัตบชวาของโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายสุรยทุธกสินธุมานะวาท (หวัหนา้ฝ่ายจดัสรรนาํและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งนาํ 

และบาํรุงรักษาพรองคไ์ชยานุอนุชิต  กล่าวว่า สรุปปริมาณนาํใชก้าร 4 เขือนหลกัในลุ่มนาํเจา้พระยา 1.เขือน

ภูมิพล 2.เขือนสิริกิติ 3.เขือนแควนอ้ยบาํรุงแดน4.เขือนป่าสกัชลสิทธิ รวม 4 เขือน  ปริมาณนาํถึง17 กนัยายน 

ปี 2562 ปริมาณนาํทงัหมด 11,856 ลา้น ลบ. ม.(48%) นาํใชก้าร5,160 ลา้น ลบ. ม. (28%)17 กนัยายน ปี 2563

ปริมาณนาํทงัหมด 10,185ลา้น ลบ. ม.(41%) นาํใชก้าร 3,489ลา้น ลบ. ม. (98%) 

รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณนาํแม่นําปราจีนบุรี - บางปะกง วนัที17 กันยา 2563 

สถานีปราจีนบุรี-บางกระเจ็ด-เขือนบางปะกง-วดัแหลมใต-้ชลประทานฉะเชิงเทราปริมาณนาํทีระบายออกจาก

อ่างเก็บนาํนฤบดีดินทรจินดา 0.000 ลบ.ม./ วิปริมาณนาํทีสถานี Kgt.3 อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 

71.60 ลบ.ม./วิสถานีปราจีนบุรี  115 กม. จากปากนาํค่าความเค็มสูงสุดทีจุดตรวจวดับางแตนวดัได ้0.13 กรัม/

ลิตร  สถานีบางกระเจ็ด 96 กม. จากปากนาํค่าความเค็มสูงสุดทีจุดตรวจบางกระเจ็ดวดัได ้0.14 กรัม/ลิตร 

สถานีเขือนบางปะกง 67 ลบ.ม./วิจากปากนาํค่าความเค็มสูงสุดทีจุดตรวจวดัเขือนบางปะกงวดัได ้0.43 กรัม/

ลิตร สถานีวดัแหลมใต ้57  ลบ.ม./วิจากปากนาํค่าความเค็มสูงสุดทีจุดตรวจวดัแหลมใตว้ดัได ้0.046 กรัม/ลิตร 

สถานีชลประธานฉะเชิงเทรา 37ลบ.ม./วิจากปากนาํค่าความเค็มสูงสุดทีจุดตรวจวดัชลประธานฉะเชิงเทราวดั

ได ้0.70 กรัม/ลิตร เกณฑเ์ฝ้าระวงัเพือการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที 5 เรืองการขบัเคลอืนโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก EEC 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ดร.โอกาส  เตพละกุล ประธาน

คณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทราฝากแจง้ความคืบหนา้

เรืองการกาํหนดทิศทางและรูปแบบการทาํงานของคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยไดมี้การตงัคณะทาํงานรวม 14 ดา้น ประกอบดว้ย 

1) โครงสร้างพนืฐานด้านคมนาคม ไฟฟ้า ประปา และโครงข่ายการสือสาร 

- นายกสมาคมอสงัหาริมทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  

- นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิกุล ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2)  12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

- นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิกุล ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3) การท่องเทยีวเชิงวฒันธรรมและธรรมชาต ิ

- นายมนสั ตนังาม 



4) ศูนย์กลางธุรกจิ และการเงนิ 

- ผูแ้ทนจากสมาคมธนาคารไทย 

5) การศึกษาทดีี มคีุณภาพ 

- อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

- นางสาวนนัทวนั หาญดี (ผูแ้ทนภาคประชน) 

6) เกษตรปลอดภัยและทันสมยั 

- นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร 

- อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

- นายอาทร ผดุงเจริญ (ผูแ้ทนหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

- นางสาวนนัทวนั หาญดี (ผูแ้ทนภาคประชน) 

- นายสุภาพ โนรีวงศ ์(ผูแ้ทนภาคประชาชน) 

7) พลงังานและสิงแวดล้อมสะอาดและสังคม 

- นายชาลี  เจริญสุข 

8) เมอืง Smart city หรือเมอืงอจัฉริยะน่าอยู่ 

- นายกสมาคมอสงัหาริมทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  

- นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิกุล ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- นายณัฏฐชยั อกัษรดิษฐ 

9) ปรับแต่งภูมทิัศน์ สร้างอตัลกัษณ์ของเมอืง 

- นายกสมาคมอสงัหาริมทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  

10)พฒันาสาธารณสุขทดีี และดูแลสังคมผู้สูงวยั 

- อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

11) การประชาสัมพนัธ์และกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

  - กองเลขานุการ 

 12) การพฒันาทรัพยากรนํา  

- นายสุภาพ โนรีวงศ ์(ผูแ้ทนภาคประชาชน) 

  - นายอาทร ผดุงเจริญ (ผูแ้ทนหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

- นางสาวนนัทวนั หาญดี (ผูแ้ทนภาคประชน) 

- นายกสมาคมอสงัหาริมทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  

- นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิกุล ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 13) ข้อกฎหมาย  

  - นายพลูศกัดิ ตนัสิทธิพนัธ ์มลูนิธิฉะเชิงเทราเพือการพฒันา 

 14) วชิาการ 



- อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระที 6 เรืองข้อเสนอเข้าสู่ กกร. และ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา หมดวาระการเป็น

ประธานกกร. จงัหวดั เมือเดือนกรกฎาคม 2563 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานกกร. จงัหวดั เดือน 

สิงหาคม 2563- มกราคม 2564  จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ครังที 2/2563 โดยสภา

อุตสาหกรรมจงัหวดั เป็นประธานการประชุม เมือวนัพฤหสับดีที 21พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 

3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีมติในทีประชุมเสนอเรืองเขา้สู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงันี 

เรืองเสนอใหม่ 

1. เสนอขอใหช่้วยเหลือเยยีวยาและฟืนฟเูศรษฐกิจจากภยัโรค COVID-19 ดงันี 

1.1 ชะลอการจดัเก็บภาษีทีดินและสิงปลกูสร้างออกไปอีก 3 ปี 

1.2 ซือสินคา้จากผูผ้ลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) 

1.3 นาํค่าใชจ่้ายทีเกิดจากการป้องกนัโรค COVID-19 ของผูป้ระกอบการ ไปหกัค่าใชจ่้ายได ้3 เท่า 

1.4 ผูป้ระกอบการนาํค่าใชจ่้ายในการจา้งงานในช่วง COVID-19 ไปหกัค่าใชจ่้ายได ้3 เท่า  

 (โดยไม่ตอ้งมีเงือนไขของกรมสรรพากรทีว่าหา้มลดคน) 

1.5 ขอใหย้กเวน้การเลือกเก็บค่าตามเกณฑก์ารใชก้ระแสไฟฟ้าขนัตาํ (Demand Charge) 

 จนถึงสินปี 2563 โดยคิดเฉพาะค่าไฟฟ้าทีใชต้ามจริง 

1.6 ปรับลดค่าไฟฟ้าลงจากเดิมลดลงให ้3% เป็นลดลง 5% ทวัประเทศ  

2. เสนอใหรั้ฐบาลสนบัสนุนสถานประกอบการทียงัประกอบกิจการอยูใ่นฐานค่าแรง 15,000 บาท ใหรั้ฐบาล 

สนบัสนุน 50% ทุกสถานประกอบการ 

3. เสนอใหย้กเลิกการคาํประกนัการใชก้ระแสไฟฟ้าของผูป้ระกอบการทงัรายเดิมและรายใหม่ 

4 โครงการรถบรรทุกสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เรืองเสนอตดิตาม 

1. โครงการสูบนาํคืนถิน  

2. โครงการผลิตนาํประปาใหมี้คุณภาพดืมไดจ้ากก๊อก  

3. การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ โครงการ  

“ท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ” 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที  7  เรืองอนืๆ 



นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า การจัดงานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปี

จังหวดัฉะเชิงเทราพ.ศ. 2563  โดยมีก ําหนดจัดงาน 10 วนั 10 คืน ณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทราวนัแรกของการจัดงานจะมีพิธีบวงสรวงหลวงพ่อโสธรและจัดรถขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา เป็นคณะกรรมการจัดงาน นมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจําปีจังหวัด

ฉะเชิงเทราเพือส่งเสริมขนบธรรมเนียมวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถินประเพณีลอยกระทงและการท่องเทียวของ

จงัหวดัเชิงเทรา  ปีนีอยากจะนําเสนอจงัหวดั เรืองการจดัขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก อยากให้มีการวาง

แผนการดาํเนินการจดังานใหมี้รูปแบบทีน่าสนใจเป็นทีน่าภาคภูมิใจของคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา เราตอ้งช่วยกนัคิด

ตอ้งช่วยกนันาํเสนอและสนบัสนุนงบประมาณในการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธร 

 นางสาวอภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร (กรรมการ) กล่าวว่า ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมคัร ผูป้ระกอบการทายาทธุรกิจรุ่นใหม่อายุตงัแต่ 25-40 ปีมีไฟทางธุรกิจมีจิตอาสาร่วม

พฒันาจงัหวดัและช่วยเหลือสงัคมเปิดรับสมคัรตงัแต่วนันี - 31 ตุลาคม 2563 ค่าสมคัร 3,900 บาท 

ได้รับสิทธ ิ

 1.เป็นสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 2. เป็นสมาชิกผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา (รับเสือYEC ฟรี 1 ตวั)  

 3. สิทธิพิเศษในการร่วมสมัมนาอบรมต่าง  ๆ

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 
 


