
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 6/2563 

วนัพุธที  14  ตุลาคม 2563 

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

ผู้เข้าประชุม  

 1.ดร.บุญทอง     เตียรประเสริฐ      ประธานทีปรึกษา 

 2.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ      ประธาน 

 3.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร      รองประธาน 

 4.นายมนสั ตนังาม       รองประธาน 

 5.นายกิตติ ตรงไตรรัตน์      รองประธาน 

 6.นายอาทร  ผดุงเจริญ      รองประธาน 

 7.นายจิตรกร เผด็จศึก       รองประธาน 

 8.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม       รองประธาน 

 9.นายพงษศ์กัดิ   เสริมศกัดิศศิธร      รองประธาน 

10.น.ส.ปาลาวดี เนืองจาํนงค ์      รองประธาน 

11.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร      รองประธาน 

12.นางวรนิต กตญาณ       เลขาธิการ 

13.นางเกสรี สิมะรัตนมงคล      กรรมการ 

14.นายยทุธนา มาตเจือ       กรรมการ 

15.น.ส.สิริรักษ ์อติชาติธานินทร์      กรรมการ 

16.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง      กรรมการ 

17.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล      กรรมการ 

18.น.ส.อภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร      กรรมการ 

19.นายมงคล ดาํรงสุทธิพงศ ์      กรรมการ 

20.น.ส.ปุคณา  บุญก่อเกือ      กรรมการ 

21.น.ส.ภคัชญัญาศรีชวนะ      กรรมการ 

22.น.ส.ธวิยา  สุดใจ       เลขาธิการ YEC 

วาระเรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

16 - 17 ตุลาคม 2563 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร นายอาทร ผดุง

เจริญ นายมนสั ตนังาม นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร นางสาวปาลาวดี เนืองจาํนง รองประธาน นางวรนิ

ตกตญาณ เลขาธิการ นางสาวเพราพิลาส พุทธา  ประธาน YEC ฉะเชิงเทรา นางสาวธวิยา สุดใจ เลขาธิการ 

YEC ฉะเชิงเทรา นายโชคอนันต์ ปินกานันต์ สมาชิก YEC ฉะเชิงเทรา นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ



หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออกหอการคา้ไทย

ครังที 1/ 2563 ณโรงแรมโกลเดน้ซิตีระยองจงัหวดัระยอง 

3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. นางวรนิตกตญาณเลขาธิการ นางสาวเพลาพิลาส พุทธา

ประธานYEC นางสาวธวิยา สุดใจ เลขาธิการ  YEC นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้ฉะเชิงเทราร่วม

ประชุมคณะกรรมการเลขาธิการหอการคา้ไทยพบเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาค 5 ภาค

เลขาธิการหอการค้าจังหวดั ทั วประเทศ และเจ้าหน้าทีหอการค้าจังหวดัทั วประเทศผ่านระบบ Video 

conference โปรแกรม Webex Meeting 

6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัสาํนักงานพาณิชยจ์งัหวดั

ฉะเชิงเทรา จดัการเจรจาเชือมโยงการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สู่ Modern Trade (หา้งฟู๊ ดแลนด)์  ณ ร้านอาหาร

ครัวอิมสุข ตาํบล คลองจุกกระเฌอ อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา   

11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที 8/2563 ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั ชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

14 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 13/2563 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ 

ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอาทร  ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ 

และคณะทาํงานการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมคณะทาํงานด้าน

การตลาดระดบัจงัหวดั (เซลลแ์มนจงัหวดั) ครังที 1 / 2563  ณ หอ้งประชุมหนา้เมืองชนั 1 สาํนกังานพาณิชย์

จงัหวดัเชิงเทรา 

15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานKick off 

วคัซีนไขห้วดัใหญ่ณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทราอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00น.นายจอมพงษ์  ชูทับทิม รองประธาน ร่วมประชุมเพือหารือ

แนวทางการศึกษาผลกระทบสิงแวดลอ้มการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มโครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข 3702 ตอนบางควาย–เขาดินสะพานขา้มแม่นาํบางปะกงณหอ้งเทพราชเอ โรงแรมซนัธาราเวรเนส

อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 ตุลาคม 2563 นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนั

เนืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดั ครังที 1/2563 ณหอ้งประชุมสุนทรพิพิธชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศกัดิ  เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติวนั

สถาปนาสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติประจาํปี 2563 ณหอ้งประชุมจินดาหลวง (ชนั 1)ตาํรวจภูธรจงัหวดัเชิงเท

รา 

20 ตุลาคม 2563 09.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

ศนูยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม ครังที  6 /2563 ผา่นระบบประชุมออนไลน ์ Application Zoom  

20 ตุลาคม 2563 เวลา  09.30 น. นายชยัรัตน์โสธรพระบฏรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการส่วน

จงัหวดัว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ (กจร.) ครังที 1 / 2563  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมนัส  ตั นงาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

อาํนวยการและคณะทาํงานการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทราพ.ศ. 2563 

ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. นางบุญมี ศรีสุข ทีปรึกษา ร่วมงานแถลงข่าวงานนมสัการหลวง

พ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563 ณ สนามดา้นขา้งพระอุโบสถวดัโสธรวรารามวริหาร 

อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมกิจกรรมน้อมรําลึก

เนืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (23 ตุลาคม 2563) ณ บริเวณหน้า

พระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระ

ราชกุศลเนืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ณ โรงเรียนวดัโพธาราม หมู่ 

7            ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุมและประเมิน

ความพร้อมเบืองตน้ในการเปิดสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการสาขาวิชาการจดัการ

สาํนกังาน (ต่อเนือง) วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ณ วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

กลุ่มยอ่ย ครังที 1 การวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมอาํเภอบาง

คา้ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 ตุลาคม 2563เวลา 07.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธาน ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงาน

นมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2563 ณบริเวณพระอุโบสถวดัโสธรวรารามบริหาร 

28 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น.-16.30 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ย

ครัง   ที 1 การวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมอาํเภอบางคลา้ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  



28 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563 หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการในงาน

นมสัการหลวงพ่อโสธร และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม 2563 เวลา  09.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนตุลาคม 2563  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. -16.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมการประชุมเพือชีแจง

และพฒันารูปแบบทางเลือกโครงการกลุ่มย่อย ครังที 1 โครงการสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร

ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านเหนือ)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวดัฉะเชิงเทรา อาํเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2563 ณ ห้อง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

29 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิเสริมศักดิศศิธรรองประธานร่วมประชุม

คณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 10 / 2563  ณ ห้อง

ประชุมพงษศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2563 ณ หอ้งประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานดา้น

การตลาดระดบัจงัหวดั(เซลลแ์มนจงัหวดั) ณหอ้งประชุมนนทรีชนั 1 สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชิงเทรา 

30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกเ้มืองเพชร รองประธาน ร่วมการประชุม

เพือชีแจงและพฒันารูปแบบทางเลือกของโครงการย่อย ครังที 1 โครงการสามารถตรวจและออกแบบทาง

แยกต่างระดบัจุดตดัทา้ยหลวงหมายเลข 304 กบัทางหลวงหมายเลข 3245 (แยกพนมสารคาม) และทางหลวง

หมายเลข 3036ณ ประชุมอาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ  ประธาน ร่วมประชุมซกัซอ้มเตรียม

หารือความร่วมมือดา้นการคา้การลงทุน ดา้นวฒันธรรม ดา้นการท่องเทียว และประเด็นศกัยภาพอืนๆ ที

เกียวขอ้ง ส่งเสริมความสมัพนัธใ์นอนาคต ร่วมกบั ผูแ้ทนสาํนกัเศรษฐกิจการคา้ฮ่องกง ประจาํประเทศไทย 

ณ หอ้งประชุมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายจอมพงษชู์ทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานเพือ

ขบัเคลือนคงการส่งเสริมการจา้งงานในใหม่สาํหรับผูจ้บการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชนครังที 1 / 

2563  ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ย อาจารยางกรู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



4พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเซิง หยุ่น ลี ผูแ้ทนสาํนักงานเศรษฐกิจและการคา้ฮ่องกง

ประจาํประเทศไทย ขอเขา้ประชุมหารือประเด็นความร่วมมือความสมัพนัธ ์ระหว่าง จงัหวดัฉะเชิงเทรา กบั

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทราโดยหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ได้นาํผลิตภณัฑ์สินคา้ดา้นการเกษตรของสมาชิก ไปร่วม

ออกบูธแนะนาํสินคา้ 

5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (กบจ.) จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 5/ 2563  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิเสริมศักดิศศิธรรองประธานร่วมประชุม

คณะกรรมการพิจารณากาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถที

ใชใ้นการขนส่งสตัวห์รือสิงของประจาํจงัหวดัจงัหวดั ครังที 5 / 2563ณ หอ้งประชุมนาม ตณัฑิกุล สาํนกังาน

ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 พฤศจิกายน 2563เวลาศูนยเ์กา้ .12.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานนายอาทรผดุงเจริญ

รองประธานร่วมกิจกรรมจังหวดัฉะเชิงเทราพบผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ณ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์

ประเทศไทยเลขที 99 หมู2่ ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกงตาํบลลาดขวางอาํเภอบา้นโพธิจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

11 พ ฤศ จิ ก า ย น  2563 เ ว ลา  10.00 น .  น า ย จ อ ม พ ง ษ์ ชู ทับ ทิ มร อ ง ป ร ะ ธา น ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

คณะอนุกรรมการและทาํงานเพือช่วยเหลืองานของคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพ

แก่นกัเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบัครังที 1 / 2564  ณหอ้งประชุม ชนั 1

อาคารฝึกอบรมสาํนกังานพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัจงัฉะเชิงเทรา 

12 พฤศจิกายน 2563เวลา  09.30 น. นายจอมพงษชู์ทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสตัวป์ระจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราณห้องประชุมสาํนักงานปศุสัตวจ์งัหวดั

เชิงเทรา 

16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

หนึงตาํบล หนึงผลิตภณัฑ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2564 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ (ชนั 3 ) ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 -12.00 น นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานและคณะกรรมการ

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานวนัรวมนําใจสู่กาชาดประจาํปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม

สาํนกังานกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทราหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา(หอการคา้ร่วมสนบัสนุนเงิน 20,000  บาท) 

17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น นายจิตรกร เผด็จศึก นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุม

เตรียมจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียววิถีชีวิตสายนาํบางปะกง (จดักิจกรรมการท่องเทียวทางนาํ)ณ ห้อง

ประชุมสาํนกังานการท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



17-18 พฤศจิกายน 2563 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา รับนกัศึกษาในโครงการพฒันานกับริหารการ

เปลียนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที 14 (นางสาวเพ็ญจนัทร์ อิศรางกูร ณ อยุทธยา มาฝึกงาน ณ สาํนักงาน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอนืๆ 

17 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน พร้อมคณะกรรมการ ร่วมเป็น

เจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณเฑียร คุมพล สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลา 11 วดัลาดพร้าว 

กรุงเทพ 

19 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน และคณะกรรมการ

หอการคา้ร่วมอบรมกิจกรรมสร้างการรับรู้ "ไทย ไมซ ์คอนเน็ต สญัจร:ครบแค่คลิก ต่อติดข่าวไมซ"์ ณ ห้อง

นครเนืองเขต โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 -16.00 น. นายณรงค์ศกัดิแกว้เมืองเพชรรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

และทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 6 / 2563  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น.-16.00 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุมเพือรับ

ฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public – Hearing) ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพือติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินการและการบริหารงานของ กสทช.ด้านกิจการโทรทศัน์ ประจาํปี 2562 ณ ห้อง Infinty Ballroom พทัยา 

จงัหวดัชลบุรี 

30 ตุลาคม 2563เวลา 8.30 - 12.00 น. ดร.พวงทอง  วรรณีเวชศิลป์ ทีปรึกษา ประธาน ร่วมรับฟัง

ความคิดเห็นต่อร่างขอ้เสนอโครงการรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือก 

โครงการโรงงานผลิตกโูคตรไซรัปฟลุกโตสไซรัปฟลุกโตโอริโกแซ็กคาไรด์มอลโตเด็กถินและไอโซมอล

โตโอลิเซ็กคาไรด์ของบริษัทเพียวแคมมจ์าํกดั ณ สโมสรบุคลากรวิทยาเทคนิคพนมสารคาม (อาคาร 1) 

วิทยาลยัเทคนิคพนมสารคามตาํบลเกาะขนุนอาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.จงัหวดั) ครังที 3/2563 ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น.-12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน นางสาวอภินันท์

ภรณ์    ใต้หลา้สถาพร กรรมการ ร่วมปฐมนิเทศโครงการมอบรางวลัองค์กรสร้างชาติดีเด่น (Corporato 

Nation Building Awards) ณ โรงแรมโนโวเทลสตาร์คอนเวนชนั จงัหวดัระยอง 

11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จัดงานแถลงข่าวสรุปผลการ

ประชุมคณะกรรมการ กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือเป็นการแจง้มติและความตอ้งการของคณะกรรมการ 

กกร. จงัหวดัฉะเชิงเทรา และเพือแสดงบทบาทหนา้ทีการทาํงานของคณะกรรมการภาคเอกชน 3 สถาบนัให้

สาธารณชนณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัเวทีประชุมเพือหารือ

ขอ้มลูเพือการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา หัวขอ้โครงสร้างพืนฐานเพือการพฒันาในเรืองโครงข่ายคมนาคม 

และการบริหารจดัการทรัพยากรนาํ ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมฯ ครังที 5/2563 

มตทิีประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

- การจดักจิกรรมลานคนเดินหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นางสาวธวิยา  สุดใจ (เลขาธิการ YEC ) กล่าวว่า การจดักิจกรรมลานคนเดินหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราจะดาํเนินการจดัประมาณ เดือนธนัวาคม 2563 อาทิตยที์ 2 ของเดือน รายละเอียดของการจดักิจกรรม

ลานคนเดิน มีดงันี 

- โซนที 1 สาํหรับรถขายอาหารทีมีเอกลกัษณ์จาํนวน 8 คนั และรถเข็นขายอาหารทีมี เอกลกัษณ์ 8 

คนั 

- โซนที 2 สาํหรับแผงขายอาหารทวัไป (คดัร้านทีมีคุณภาพ) จาํนวน 48 แผง 

- โซนที   3 สาํหรับรถเปิดขา้งขายเสือผา้หรือสินคา้เบ็ดเตลด็ จาํนวน 24 คนั และแผงขายเสือผา้และสินคา้ 

- โซนที 4 เป็นลานกิจกรรมดนตรี บนเวทีและลานเบียร์และพืนทีใชส้อยร่วมกบั YEC 

- โซนที 5 เป็นพืนทีซือขายแลกเปลียนอุปกรณ์ อะไหล่หรือเครืองมือเครืองใชต่้างๆ 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที 4 เรืองเพอืพจิารณา 

4.1 เรืองเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวันออก หอการค้าไทย 

ครังที 1/2563  (ระหว่างวนัที 16-17 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นซิต ีจงัหวดัระยอง) 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวเรืองติดตามความคืบหนา้แผนงานโครงการทีหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมผลกัดนั 

 ด้านการค้าการลงทุน 

 -    โครงการก่อสร้างทางหลวง สายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา 

 -    โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแม่นาํบางปะกงแห่งที 3 พร้อมถนนต่อเชือมถนนผงัเมือง สาย ฎ1 

 -    โครงการปรับปรุงทางหลวงชนบท ฉช. 3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – อ.บา้นโพธิ   

 จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมก่อสร้างสะพานขา้มแม่นาํบางปะกง 

  

 

 



 ด้านเกษตรและอาหาร 

- โครงการพฒันาศนูยน์วตักรรมพฒันาดา้นเกษตร อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสู่การพฒันา 

BCG ทียงัยนืรองรับการเติบโตพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เพือพฒันาสู่มหานคร

แหล่งผลิตอาหารเกษตรปลอดภยัสูง 

 ด้านการท่องเทียว 

- โครงการท่องเทียวทางสายนาํ “ท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ” 

 ด้านการบริหารจดัการนาํ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม 

- โครงการยกระดบัคุณภาพนาํประปาเพือนาํไปสู่ประปาดืมได ้

- โครงการสูบนาํคืนถิน 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

4.2 เรืองการเข้าร่วมในงานนมสัการหลวงพ่อโสธร และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563 

หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา มส่ีวนร่วมในการจดังาน 

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า งานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจาํปีจังหวัด

ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563 ระหว่างวนัที 28 ตุลาคม 2563- 8 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา มีส่วนร่วมในการจัดงาน คือเป็นคณะกรรมการอาํนวยการจัดงาน

คณะกรรมการฝ่ายขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบกและร่วมออกร้านแสดงนิทรรศการ สินคา้และผลิตภณัฑ์ ของ

สมาชิกหอการคา้ฯ ในงานจะมีกิจกรรม  วนัที 28 ตุลาคม 2563 มีพิธีบวงสรวง และพิธีเปิดงาน งานนมสัการหลวง

พ่อโสธร และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563วนัที 30 ตุลาคม 2563 พิธีเปิดงานขบวนแห่องค์หลวงพ่อโส

ธรทางนาํ ประจาํปี 2563                                                                                                                                                        

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที 5 เรืองการขบัเคลอืนโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก EEC 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ดร.โอกาส  เตพละกุล 

ประธานคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ฝากแจง้ความ

คืบหนา้เรืองการกาํหนดทิศทางและรูปแบบการทาํงานของคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก 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 จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 

สถาบนั มีประเด็นทีร่วมกนัเสนอไวด้งันี 

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” 

 นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า จากประเด็นเรืองทีเสนอไวน้นั บางหวัขอ้รัฐบาล

ได้ดาํเนินการแก้ไขไปแล้ว จึงเสนอว่า ในการประชุม กกร.จังหวดั ขอให้มีการตัดหัวข้อทีรัฐบาลได้

ดาํเนินการแลว้ และเรืองผา่นไปแลว้ ใหต้ดัออกจากหวัขอ้ทีจะนาํเสนอ กรอ.จงัหวดั 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ในดา้นการศึกษา จากข้อมูลพบว่า คะแนนเฉลียการ

ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติพืนฐาน (O-NET) ชนัประถมศึกษาปีที 6 ระดบัมธัยมศึกษาปีที 3 และระดบั

มธัยมศึกษาปีที 6 เมือเทียบทงัระดบัจงัหวดั ระดบัภาค 8 และระดบัประเทศ พบว่าค่าเฉลียจงัหวดัฉะเชิงเทราอยู่

ในระดบัทีตาํกว่าเกณฑ์ซึงน่าเป็นห่วงอย่างยิง ซึงประเด็นดา้นการศึกษาถือเป็นเรืองทีสาํคญั แต่บทบาทของ



หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรานันจะมีส่วนเกียวขอ้งโดยตรงหรือไม่อย่างไร ซึงการประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาคเอกชน 3 สถาบัน ตนจะนําประเด็นดังกล่าวเข้าหารือ โดยจะขอนําเข้าหารือในวาระเรืองอืนๆ ถา้หาก

คณะกรรมการ กกร.จงัหวดั เห็นควรบรรจุเรืองเสนอ กรอ.จงัหวดั หรือไม่อย่างไร ก็ขอให้เป็นไปตามนันตน

เพียงแต่จะสะท้อนให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ตะหนักในเรืองมาตรฐานการศึกษาของจังหวัด ซึงถา้เยาวชนมี

มาตรฐานการพฒันาจงัหวดั ประเทศชาติก็จะเกิดการพฒันาดีไปดว้ย 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที 7 รายงานฐานะทางการเงินของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา(สรุปรายรับ-รายจ่าย ณ 30 ก.ย.63) 

มตทิีประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระที 8 เรืองอนืๆ 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าด้วยคุณเฑียร คุมพล สมาชิกหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ไดถึ้งแก่กรรม เมือวนัองัคารที 13 ตุลาคม 2563 โดยกาํหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวนั

พุธที 14 – วนัเสาร์ที 17 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 11 วดัลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดย

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวนัเสาร์ที 17 ตุลาคม 2563 จึง

ขอเรียนเชิญคณะทีปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิก ร่วมงานในวนั เวลาและสถานทีดงักล่าวขา้งตน้โดย

พร้อมเพรียงกนัและกาํหนดพิธีฌาปนกิจศพ ในวนัอาทิตยที์ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. 

นายวิชาญ  สัจจาพิทกัษ์กุล (กรรมการ) กล่าวว่า ขอเชิญกรรมการหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมงานพิธีมงคลสมรส ลกูสาวผม ในวนัศุกร์ที 30 ตุลาคม 2563 ณ วิหาร 8 เซียน แปดริว สว่างศรัทธาธรรม 

ต.หนา้เมือง       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา                                                                                                                              

มตทิีประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 

 
( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง  เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 

 

 

 


