
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังท ี11/2561 

วนัอังคารที  18 ธันวาคม  2561 
ณ ห้องเทพราช โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 2.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 3.นายชาลี  เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 4.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 5.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 6.นายสุทิน พรวงศท์อง       ทีปรึกษา 

 8.ดร.พวงทอง วรรณีเวชศิลป์       รองประธาน 

 10.นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 11.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 12.นายกิตติ ตรงไตรัตน์       รองประธาน 

 13.นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 14.นายไชยา สิทธิเจริญพร       รองประธาน 

 15.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 16.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 17.นายสมควร ศรีชยั        รองประธาน 

 18.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 19.นางขนัคาํ ศรีวรรณ       รองประธาน 

 20.นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 21.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

22.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

23.นายอธิวฒัน์ เลิศโรจน์ฉตัร       กรรมการ 

24.นายปราณี แสงจนัทร์       กรรมการ 

 25.นายประสิทธิ ลาภพิทกัษม์งคล       กรรมการ 

 26.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 27.นางสาวเกสรี  สิมะรัตนมงคล       กรรมการ 
 

 



ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายธีรเทพ   สุวรรณบุบผา    ผูอ้าํนวยการธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา 

 2.นายอวยชยั สิงห์คง     รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารลกูคา้ธุรกิจภาครัฐ 

 3.นายธวชั ทองคาํ     ผจก.ศนูยสิ์นเชือธุรกิจลกูคา้ SME จ.ฉะเชิงเทรา 
    

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

20 ธนัวาคม 2561 เวลา 17.30 -20.00 น.นกัศึกษาหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง เพือการสร้างชาติ รุ่นที 6  

ร่วมกบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ 

ในหัวข้อ บทบาท EEC กับจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ห้องชลธี โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

(คณะกรรมการหอการคา้และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมฟังบรรยายพิเศษ) 

 20 ธนัวาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมงานเลียงสังสรรค์ปีใหม่ พนักงานของ

หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ณ หอ้งบริเวณลานดา้นหนา้อาคารจรูญ สีบุญเรือง หอการคา้ไทย 

 11 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพ มารดา ว่าที 

ร.ท. สมศกัดิ  ยคุขะระ สมาชิกหอการคา้ฯ ณ วดัจุกเฌอ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติประจาํปี 2562 

ภายใตค้าํขวญั เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพฒันาชาติ เพือให้เด็กและเยาวชนไดมี้โอกาสใชค้วามคิดสร้างสรรค์ แสดง

ความสามารถในกิจกรรมดา้นต่างๆ เมือวนัที 12 มกราคม 2562 ณโรงเรียนวดัดอนทอง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นาย

ระพี ผอ่งบุพกิจ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิด หอารคา้และYEC ร่วมออกบูธโดยการแจก ไอศกรีม 

1,200 แท่ง นาํแดง 2,000 แกว้ ขนม 500 ถุง อุปกรณ์การเรียน 200 ชุด 

 15 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมให้ขอ้มูลการสัมภาษณ์ กบั

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  เพือศึกษาและจดัทาํแนวทางการพฒันา เพือบริหารจดัการโว่ความเยน็ในสินคา้

พืชผกัผลไมข้องสถาบนัการเกษตร ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

19 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหารือโครงการบริหารจดัการ 

เขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตรทีสาํคญั ( Zoningระดบัจงัหวดั) ปี 2562 ณ ห้องมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 20 ธนัวาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิภคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ ครังที 1 

งานค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดโครงการพฒันาพืนทีอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เพือรองรับการขยายตวัของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ 

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



 20 ธนัวาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 24 ธนัวาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมการประชุมใหญ่รับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน ( ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

โครงการเพิม ประสิทธิภาพและเพิมความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา- ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรี

ราชา-มาบตาพุด ณ หอ้งเทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 25 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีเปิดศนูย ์ปฏิบติัการป้องกนัและลด

อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติในการจัดอบรบตาม

โครงการ ฉะเชิงเทราห่วงใย ใส่ใจความปลอดภัยในการใช้รถจกัรยานยนต์สาธารณะ จังหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 25 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาํเดือน

ธนัวาคม 2561 ณ พิพิธภณัฑเ์มืองฉะเชิงเทรา ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 26 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม จุด

ตรวจความพร้อมของรถโดยสาร สาธารณะและผูข้บัรถ ( Checkpoint ) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ตามโครงการ

รณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน ณ บริเวณดา้นหนา้องคก์ารตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคลา้ 

 26 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

28 ธันวาคม  2561 เวลา 10.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ

ขบัเคลือนสวสัดิการชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 32/2561ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

              3 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ

กระทรวงพาณิชย ์ณ หอ้งประชุมสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. นายยทุธนา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงานฉบบัสมบูรณ์ (Draft 

Final Report) และร่างแบบเบืองตน้ (Draft Preliminary Design) โครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์

รองรับ EEC ณ หอ้งประชุม 201 ชนั 2 อาคาร สนข. 

4 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ 

(Knowledge-Based OTOP : KBO จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานเลียง

สงัสรรคต์อ้นรับปีใหม่ ปี 2562 ณ อาคารพุทธโสธร ภายในกองพลทหารราบที 11 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



8 มกราคม 5262 เวลา 14.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ รองประธาน  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วม

ประชุมคณะทาํงาน MOU ESS EV : HRD ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุม รร.เบญราชรังสฤษฎิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

9 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปทีดินเพือ

พฒันาพืนทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมการจดักิจกรรมเนืองในวนัคน

พิการสากล ประจาํปี 2561 ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม เขา้ประชุม

คณะทาํงานเฝ้าระวงัการบุกรุกทีราชพสัดุแปลงหมายเลขทะเบียนที ฉช. 411 ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ เครือข่ายพฒันากาํลงัคนและความเชียวชาญเทคโนโลยดีา้น

ยานยนต์สมยัใหม่และระบบกักเก็บพลงังานไฟฟ้าของประเทศ การบรรยายพิเศษ ละเวที เสวนาแลกเปลียนความ

คิดเห็น ณ หอ้งประชุม ชนั 5 อาคารราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

             16 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. นางบุญมี ศรีสุข รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหาร

ปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชนั 2 สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา

 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานร่วมพิธีเปิดศนูยบ์ริหารแรงงานเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก ณ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี อ.เมือง ชลบุรี  

 17 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วมประชุม

คณะกรรมการพืนทีดินบริเวณดา้นหน้าพระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร และบริเวณทีเกียวเนือง ครังที 1/2562         

ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

27 ธนัวาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการและที

ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561ณ ห้องไพลินโรงแรมแกรนด์รอยลั 

พลาซ่า อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12  มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.      หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนบัสนุนของขวญัวนัเด็กแห่งชาติ  

ครังที 11 ประจาํปี 2562 ณ บริเวณดา้นหนา้ บริษทั เอม็เอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์คจาํกดั สาขาฉะเชิงเทรา  

 โรงเรียนเซนหลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอเชิญเขา้ร่วมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมเดิน – วิง มินิมาราธอน 70 ปี เซน

หลุยส์ ในวนัอาทิตยที์ 13 มกราคม 2562 เสน้ทางโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา –วดัโสธรวรารามวิหาร – ร้านอาหาร

เกา้มณี ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุน 5,000 บาท โดยนายจอมพงษ์  ชู

ทบัทิม เลขาธิการหอการคา้ฯ)  



 17 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.  นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมสัมมนาโครงการ สือ รู้ให้ทนั ใชใ้ห้เป็น ณ 

หอ้งโชคอนนัต ์ชนั 2 อาคารเรียนรวมและอาํนวยการ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา     
      

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561 

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

3.1  การพฒันาพนืทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธร เพอืสาธารณประโยชน์ 

นายจิตรกร เผด็จศึก  (รองประธาน)  ก ล่าวว่ า เ รืองการพัฒนาพืนทีหน้าว ัดหลวงพ่อโสธร เพือ

สาธารณประโยชน์ ขณะนีใกลเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ เหลือซ่อมแซมตน้ไมที้ตายไป 3-4 ตน้  และหาคนมาดูแลรดนาํตน้ไม ้ 

ดูแลหญา้ และทาํความสะอาดเก็บขยะบริเวณสวนสาธารณะใหดู้สะอาดเรียบร้อย พร้อมทีจะให้ประชาชน มาเดินออก

กาํลงักาย หรือพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.2 สรุปการจดักจิกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพนัธ์ครังที 2 (25 ตุลาคม 2561) 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจดักิจกรรมกอลฟ์เชือมความสัมพนัธ์

ครังที 2 เมือวนัที 25 ตุลาคม 2561 ณ สนามกอลฟ์บางปะกงริเวอร์ไซด์ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา สรุปรายรับรายจ่าย

รายรับ 675,145.26 บาท รายจ่าย 351,313 บาท คงเหลือ 323,832.26 บาท 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

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

นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าการจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที 10 อร่อยได.้..ไร้แอลกอฮอล ์เมือวนัที

31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นกิจกรรมทีหอการคา้จดั

ต่อเนืองทุกปี เพือเป็นการพฒันาเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทราและขอขอบคุณสวนราชการ

และทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง คณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้ทีใหก้ารสนบัสนุนการจดังานหอการคา้แฟร์ครังที 10 

สรุปรายรับรายจ่าย รายรับ 849,500 บาท รายจ่าย 587,570 บาท คงเหลือ 261,930 บาท 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.4 พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่างธนาคารออมสินกบัหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

นายวฒันา รัตนวงศ(์ประธาน)กล่าวว่า วนันีทางหอการคา้จงัหวดัฉะชิงเทรา จะมีการร่วมบนัทึกขอ้ตกลงความ

ร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศกัยภาพสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราระหว่างธนาคารออมสิน กับ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา วตัถุประสงคเ์พือดาํเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างขีดความสามารถและการถ่ายทอดองค์



ความรู้แก่ผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกหอการคา้และผูป้ระกอบการทีเป็นลกูคา้ของธนาคารเพือประชาสมัพนัธกิ์จกรรม

ทีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกหอการคา้และผูป้ระกอบการทีเป็นลูกคา้ของ

ธนาคารเพือจัดหาสิทธิประโยชน์สนับสนุนการดําเนินธุรกิจ แก่ผู ้ประกอบการทีเป็นสมาชิกหอการค้าและ

ผูป้ระกอบการทีลกูคา้ของธนาคาร 

ข้อ 1 วตัถุประสงค์ของความร่วมมอื  

ทังสองฝ่ายมีความประสงค์ทีจะร่วมมือกัน เพือดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทีเป็นการส่งเสริมศักยภาพของ

ผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกหอการคา้ รวมทงัผูป้ระกอบการทีเป็นลูกคา้ของธนาคารโดยมีกาํหนดระยะเวลาความ

ร่วมมือตงัแต่วนัทีลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ถึงวนัที 22 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวตัถุประสงคด์งันี 

1.1 เพือความร่วมมือดาํเนินกิจกรรมดา้นการส่งเสริมสร้างขีดความสามารถและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่

ผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกหอการคา้และผูป้ระกอบการทีเป็นลกูคา้ของธนาคารรวมถึงการใหค้าํปรึกษาแนะนาํในการ

ดาํเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ และการจดักิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ 

1.2 เพือร่วมประชาสมัพนัธกิ์จกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิก

หอการคา้และผูป้ระกอบการทีเป็นลกูคา้ของธนาคาร 

1.3 เพือจัดหาสิทธิประโยชน์สนับสนุนการดําเนินธุรกิจแก่ผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกหอการค้าและ

ผูป้ระกอบการทีเป็นลกูคา้ของธนาคาร 

ข้อ 2 ขอบเขตความร่วมมอืของ “หอการค้า” 

             2.1 ใหค้วามร่วมมือในการประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑห์รือบริการ และกิจกรรมของธนาคารทีเป็นประโยชน์แก่

ผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกหอการคา้ ผา่นสือต่าง ๆ ของหอการคา้ 

             2.2  คดัเลือกและเชิญผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกหอการคา้เขา้ร่วมกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ

ธุรกิจทีจดัขึนโดยธนาคาร 

             2.3 ให้ความร่วมมือโดยจัดให้มีผูบ้ริหารหรือผูเ้ชียวชาญของหอการค้าร่วมเป็นวิทยากรหรือให้บริการ

คาํปรึกษาแนะนําแก่ผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกหอการคา้และผูป้ระกอบการทีเป็นลูกค้าของธนาคาร ในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ทีจดัขึนโดยธนาคาร 

             2.4 จดัใหมี้การอบรม ใหค้วามรู้ และผลิตบทความทีเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบทีเป็นสมาชิกหอการคา้และ

ผูป้ระกอบการทีเป็นลกูคา้ของธนาคาร    

 มตทิีประชุม รับทราบ 
   

วาระที 4  เรืองเพอืพจิารณา 

4.1 การจดัทําหนังสือรายงานประจาํปี 2561 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ (กล่าวว่า) การจดัทาํหนงัสือรายงานประจาํปี 2561เป็นการแสดงผลงานของ

หอการคา้ทีผา่นมา ภายใน 1 ปี ซึงมีการจดัทาํหนงัสือทุกปี คงตอ้งขอความร่วมมือ คณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้

ช่วยกนัสนบัสนุนเรืองการลงโฆษณา และการสมัภาษณ์ลงในหนงัสือรายงานประจาํปีหอการคา้ เหมือนเช่นทุกปีทีผา่น



มา เรืองการจดัทาํรูปแบบหนงัสือรายงานประจาํปี จะมีการประชุมกลุ่มยอ่ยคณะทาํงานก่อนแลว้จะมาแจง้ให้ทีประชุม

ทราบในการประชุมครังต่อไป  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

4.2 การจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี 2562 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามระเบียบขอ้บงัคบัของหอการคา้ 

จะตอ้งมีการจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการคา้ภายในเดือนมีนาคม และในปีนีจะมีการครบวาระคณะการบริหาร

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2560-2561 ซึงจะตอ้งมีการเลือกตงัประธานและคณะกรรมการชุดใหม่ ปีบริหาร 2562-

2563 จึงขอแจง้ใหท้ราบ เพือจะไดเ้ขา้ประชุมใหญ่สามญัสมาชิกโยการพร้อมเพรียงกนั เรือง วิทยากรบรรยายพิเศษ วนั 

เวลา และสถานที  ขอเรียกประชุมกลุ่มยอ่ยคณะทาํงานก่อน และจะมาแจง้ใหที้ประชุมทราบในการประชุมครังต่อไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระท ี 5  เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ไม่มเีรืองนําเสนอ 
  

วาระที  6  เรืองโครงการระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก ( EEC)   

- การส่งเสริมการค้าการลงทุนของภาคเอกชนเพอืรองรับระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC )  

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าอสงัหาริมทรัพยฉ์ะเชิงเทราเริมคึกคกั ผูป้ระกอบการรายใหญ่ทงั 

ไทย-ต่างประเทศ ตบเทา้ลงทุนโครงการอยูอ่าศยั คา้ปลีก นิคมอุตสาหกรรม เพือรองรับแผนพฒันาเมืองใหม่บริษทั เอสซี 

แอสเสท คอร์ปอเรชนั จาํกัด (มหาชน)  ไดข้ยายการลงทุนโครงการบ้านแบรนด์เพฟมายงัจังหวดัฉะเชิงเทรา  มูลค่า

โครงการรวม 1,500 ล้านบาท เพือรอรับการเติบโตของตลาดทีอยู่อาศยัแนวราบในช่วงปี 2561-2563  หลงัจากได้

ทาํการศึกษาขอ้มลูตลาดทีอยูอ่าศยัจงัหวดัฉะเชิงเทราในช่วง 4 ปีทีผา่นมา (2557-2560) พบว่า ส่วนใหญ่ตลาดบา้นแนวราบ

มีสดัส่วนมากสุดประมาณ 74%  และมีอตัราการเติบโตเพิมขึน 70%   

ดงันนัเพือรองรับดีมานดที์ขยายตวัสูงขึนอยา่งรวดเร็ว จากการเคลือนยา้ยแหล่งงาน และการขยายตวัของการ 

ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมโซนตะวนัออก  ซึงในอนาคตจะมีการขยายการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมซึงจะส่งผลให้เกิด

การจา้งงานในพืนทีเพิมขึนและเกิดความตอ้งการทีอยูอ่าศยัใหม่ๆ ในอนาคต ทงันีจากการเดินหนา้โครงการพฒันาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกอีอีซี บริษทัจึงมองทิศทางการลงทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยภ์าคตะวนัออกมีทิศทางเป็น

บวก และมีแนวโนม้การขยายตวัของดีมานดที์อยูอ่าศยัในอนาคต เนืองจากพืนทีภาคตะวนัออกกาํลงัเป็นทีจบัตามองของ

กลุ่มผูป้ระกอบการรายใหญ่ โดยขณะนีเริมมีผูป้ระกอบการรายใหญ่ เริมทยอยเขา้มาลงทุนเพิมขึนอยา่งต่อเนือง  

“พืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ถือว่าเป็นทาํเลทีเป็น Hub แห่งภาคตะวนัออก มีจุดเด่นเรืองเส้นทางทีเป็นใจกลางระหว่างการ

ขนส่งจากภาคตะวนัออกเขา้สู่กรุงเทพฯ และทาํเลทีตงัอยู่บนเส้นถนนหลกัรับมาจากมอเตอร์เวยอี์กทงัยงัเชือมไดท้งัทาง

ด่วนบูรพาวิถี พร้อมทงัมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงทีจะมาเชือมต่อในอนาคตอนัใกลอี้กดว้ย”ทงันีจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นหนึง

ในจงัหวดัอีอีซี ทีถกูวางใหเ้ป็นเมืองทีอยูอ่าศยัรองรับคนจากกทม.ทีเขา้ไปทาํงานในพืนทีอุตสาหกรรมในอีอีซี เชือมโยง



ดว้ยรถไฟความเร็วสูง โดยมีมีแผนจะพฒันาเมืองใหม่ในรูปแบบ "สมาร์ทซิตี" เนือที 5,000 ไร่ คาดว่าจะใชเ้งินลงทุน 

300,000-500,000 ลา้นบาท โดยจะเริมตน้จากการพืนทีรอบสถานีฉะเชิงเทรา 300-400 ไร่ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  7  เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า อยากพดูเรือง ผงัเมืองรวมชุมชนบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จากการประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวมชุมชนบา้นโพธิมา เมือวนัศุกร์ที 14 ธนัวาคม 2561 สรุปสาระสาํคญัดงันี 

1.ประเด็นจากการประชุมกลุ่มยอ่ย 

2.พืนทีโครงการวางผงั เดิม 6 อปท.8 ตาํบล เพิมเป็น 8 อปท.10 ตาํบล 

3.แนวโนม้การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2558-2579 

ภาพรวมของการขยายตวัทางเศรษฐกิจของผงัเมืองรวมชุมชนบา้นโพธิ คาดว่าจะมีอตัราการเติบโตประมาณ 

ร้อยละ 4.37 ต่อปี สูงขึนกว่าการเติบโตในอดีต ซึงในแต่ละภาคการผลิต จะมีอตัราการเติบโต ดงันี 

- ภาคเกษตรกรรม มีอตัราการเจริญเติบโตเฉลีย ร้อยละ 10.68 ต่อปี  

- ภาคอุตสาหกรรม มีอตัราการเจริญเติบโตเฉลีย ร้อยละ 4.71 ต่อปี 

- ภาคบริการ มีอตัราการเจริญเติบโตเฉลีย ร้อยละ 2.53 ต่อปี 

4.สรุปบทบาทของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีวิสยัทศัน์การพฒันาทีจะมุ่งสู่ การเป็นเมืองอุสาหกรรมสีเขียวทีไม่ก่อมลพิษต่อชุมชนและ

สิงแวดลอ้ม รักษาฐานการผลิตทางดา้นเกษตรกรรมเดิมใหมี้คุณภาพ ส่งเสริมการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมและเชิงนิเวศ 

รักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มและการพฒันาคุณภาพชีวิตทีดีและสวสัดิการสังคมทีมีคุณภาพแก่

ประชาชนวิสยัทศัน์จงัหวดัฉะเชิงเทราเมืองแห่งสมดุลของการพฒันาเศรษฐกิจ และการพฒันาเกษตรกรรม เชือมโยง

ระบบโลจิสติกส์ทีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการท่องเทียวเชิงนิเวศ รองรับการอยูอ่าศยัและอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทีดี 

5.สาระสาํคญัของการเปลียนแปลงขอ้กาํหนดเปิดกวา้งมากขึน แต่ขดัแยง้กบัสภาพพืนทีจริง  

1. การเพิมยา่นของการใชป้ระโยชน์ทีดิน ไดแก่ ทีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย ย.1 - ย.2 ชนบทและเกษตรกรรม ก.1 – ก .2       

และ ทีโล่งเพือนนัทนาการและการรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม ลน. 

2. การระบุเจตนาอารมณ์และวตัถุประสงคก์ารพฒันาในยา่นการใชป้ระโยชน์ทีดิน 

3. การระบุทีดินทีตังอยู่ภายในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ให้ปฏิบติัตามมาตรา 112 ในพระราชบัญญติัการ

ประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.2550 

4. การปรับเปลียนร้อยละของกิจการในแต่ละบริเวณของการใชป้ระโยชน์ทีดิน โดยเนน้ใหมี้ร้อยละของกิจการรองมาก

ขึนในบริเวณทีมีความหนาแน่นมาก 

5.การเพิมเติมการควบคุมอตัราส่วนพืนทีดิน (FAR) และอตัราส่วนของพืนทีอาคารคลุมดินต่อพืนทีแปลงทีดินทีใชเ้ป็น

ทีตงัอาคาร (BCR) ในบริเวณของการใชป้ระโยชน์ทีดิน 

6. การเพิมเติมการควบคุมความสูงอาคารในทุกบริเวณของการใชป้ระโยชน์ทีดิน โดยอาคารจะมีความสูงเพิมขึนจาก

บริเวณทีมีความหนาแน่นนอ้ยไปสู่บริเวณทีมีความหนาแน่นมาก 



7. การเพิมเติมระยะถอยร่นจากร่มแหล่งนาํโดยพิจารณาจากความกวา้งของแหล่งนาํ ถา้แหล่งนาํกวา้งนอ้ยกว่า 10 เมตร 

ใหถ่้อยร่น 3 เมตรแต่ถา้แหล่งนาํกวา้งมากกว่า 10 เมตรใหถ้อยร่น 6 เมตร 

8. การเพิมเติมการควบคุมกิจการในแต่ละย่านของการใชป้ระโยชน์ทีดิน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกิจการ

ความหนาแน่น และความขดัแยง้ของกิจการในแต่ละบริเวณ 

การใช้ประโยชน์ทีดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3122 สายดอนสีนนท์-บ้านโพธิ ให้มีทีว่าง ตาม

แนวขนานริมเขตทางไม่นอ้ยกว่า 8 เมตร 

ทีดินประเภท ก.1 เป็นทีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเพือกิจการอืน ให้ใชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละสิบห้าของ

ทีดินประเภทนีในแต่ละบริเวณหา้มใช ้เวน้แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร โรงงานบาํบดันาํเสียรวมของชุมชน ทีอยูห่่างจาก

ริมฝังแม่นาํบางปะกงไม่นอ้ยกว่า 500 เมตร เวน้แต่รวมกนัทุกชนัในหลงัเดียวกนัไม่เกิน 500 ตารางเมตร เวน้แต่มีพืนที

ไม่เกินร้อยละหา้ของพืนทีโครงการทงัหมด จดัสรรทีดินเพือการอยู่อาศยั  เวน้แต่แปลงทีดินไม่น้อยกว่า 80 ตารางวา 

ทีตงัอยูริ่มถนนสาธารณะ ทีมีเขตทางไม่นอ้ยกว่า 16 เมตร ประเภทหอ้งแถว ตึกแถว บา้นแถว เวน้แต่มีพืนทีไม่เกินร้อย

ละหา้ของพืนทีโครงการทงัหมด เวน้แต่ไม่เกิน1000 ใหมี้ว่างโดยรอบแนวเขตแปลงทีดินไม่นอ้ยกว่า 6 เมตร พืนทีดินที

ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนงัของชนัสูงสุดของอาคาร 3122-3304 ไม่นอ้ยกว่า 8 เมตร 

 ทีดินประเภท ก.2 เป็นทีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละยสิีบของทีดินประเภทนีใน

แต่ละบริเวณ ทีอยูห่่างจากริมฝังแม่นาํบางปะกงไม่นอ้ยกว่า 500 เมตร เวน้แต่ไม่นอ้ยกว่า 80 ตารางวา หอ้งแถว ตึกแถว 

บา้นแถว เวน้แต่ไม่นอ้ยกว่า 6 เมตร อาคารชุด หอพกั อาคารอยูอ่าศยัรวม เวน้แต่มีทีตงัอยูริ่มถนนสาธารณะทีมีเขตทาง

ไม่น้อยกว่า 16 เมตร 3304-315 หมายเลข 331 (แปลงยาว) เขตทางไม่น้อยกว่า 8 เมตร ทีดินประเภท ปก. เป็นทีดิน

ประเภทปฏิรูปทีดินเพือการเกษตรกรรม หอ้งแถว ตึกแถว บา้นแถว หอ้งชุด อาคารชุด หอพกั หรืออาคารอยูอ่าศยัรวม 

ใหโ้รงงานทีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการอยูก่่อนวนัทีกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมชุมชนบา้นโพธิ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 และยงัประกอบกิจการอยูไ่ม่เกินหนึงเท่าในทีดินแปลงเดียวกนั ติดต่อเป็นแปลงเดียวกนักบัแปลง

ทีดินทีเป็นทีตงัของโรงงานเดิม ซึงเจา้ของโรงงานเดิมเป็นผูถื้อกรรมสิทธิครอบครอง อยู่ก่อนวนัทีกฎกระทรวงให้ใช้

บงัคบัผงัเมืองรวมชุมชนบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2555 มีผลใชบ้งัคบั . 

โรงงานทีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการก่อนวนัทีผงัเมือง 2555 มีผลใชบ้งัคบั และยงัประกอบกิจการอยู่

ขยายพืนทีไดเ้ฉพาะทีใชใ้นการผลิตไม่เกิน หนึงเท่า ของพืนทีการผลิตเดิม และตอ้งเป็นทีดินแปลงเดียวกนั หรือติดต่อ

เป็นแปลงเดียวกนั ซึงเจา้ของโรงงาน เป็นผูถื้อกรรมสิทธิ หรือมีสิทธิครอบครอง อยูก่่อนวนัทีผงัเมือง 2555 มีผลบงัคบั 

สรุปข้อกาํหนดการใช้ประโยชน์ฯ 

   ลาํดบัที 14 การจดัสรรทีดินทีอยูอ่าศยั ในสีเขียว  

   (7) ตอ้งมีแปลงทีดินไม่นอ้ยกว่า 80 ตารางวา 

   (14) อยูริ่มถนนสาธารณะทีมีเขตทางไม่นอ้ยกว่า 16 เมตร 

   ลาํดบัที 26 คลงัสินคา้ ฯ สีเขียว ก.2 

    (12) ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร 

    (14) อยูริ่มถนนสาธารณะทีมีเขตทางไม่นอ้ยกว่า 16 เมตร 



    ลาํดบัที 40 กาํจดัสิงปฎิกลู และมลูฝอย(หา้มทุกพืนที แลว้ขยะจะใหไ้ปไหน) 

สรุปข้อกาํหนดการใช้ประโยชน์ฯ 

    ลาํดบัที 1 โรงงานว่าดว้ยโรงงาน 

    (1) เวน้แต่โรงงานตามบญัชีทา้ยขอ้กาํหนด  

    (2) อยูห่่างแม่นาํบางปะกง 500 เมตร (นาํเสีย หรือสิงสกปรก จาํเป็นตอ้งห่างไกลขนาดนีไหม ) 

    (9) ขนาดไม่เกิน 400 ตารางเมตร 

    ลาํดบัที 14 การจดัสรรทีดินทีอยูอ่าศยั ในสีเขียว  

   (7) ตอ้งมีแปลงทีดินไม่นอ้ยกว่า 80 ตารางวา (ราคาสูง กูไ้ม่ผา่น ไม่เหมาะสม) 

   (14) อยูริ่มถนนสาธารณะทีมีเขตทางไม่นอ้ยกว่า 16เมตร(ไม่มีอยูใ่นทอ้งถิน มีแค่ 8-12 เมตร ) 

   ลาํดบัที 26 คลงัสินคา้ ฯ สีเขียว ก.2 

    (12) ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร 

    (14) อยูริ่มถนนสาธารณะทีมีเขตทางไม่นอ้ยกว่า 16 เมตร(ถนนในทอ้งถินไม่มีเขตทาง16 เมตร) 

6.ถนนในเขตเมือง/ชุมชน บา้นโพธิ  แนวถนน ส่วนมากเป็นสามแยก ซึงจะเกิดปัญหาการจราจรในอนาคต 

7.เรือง สถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์ICDICDบา้นโพธิ ล่าสุดอธิบดีกรมโยธาและผงัเมือง ออกมาบอกว่าไม่

เห็นดว้ย เพราะว่าอยูใ่นเขตชุมชนหนาแน่น จะเกิดวิกฤตการจราจร ควรยา้ยไปบางนาํเปรียว  

เสนอ โครงข่ายถนนสาย 315 ,314 ,3304 และถนนวงแหวนในอนาคต ให้เชือมต่อกบั ICD และจุดจอดรอ/จอดพกั 

สาํหรับรถบรรทุก ใหอ้ยูใ่นแผนการพฒันาทีเดียวเลย 

 ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานกรรมการทีปรึกษา)ขอแสดงความยินดีกบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทีไดรั้บ

รางวลัหอการค้ายอดเยียมมาหลายปีซ้อน การได้รับรางวลัแบบนี ถือว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรามีผลงาน ตามหลกัเกณฑ์

หอการค้าไทยตังไว ้และในวนันี ถือเป็นโอกาสทีดีทีมีการเชิญสมาชิกใหม่ทีมีศกัยภาพ และความพร้อมทีจะมาสัครสมาชิก

หอการคา้ และมาช่วยกนัสร้างสรรค ์พฒันาหอการคา้ ใหเ้จริญหอการคา้เจริญเกา้หนา้ยงิๆขึนไป   

อยากพดูถึงเรือง การกูเ้งินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพือไปขยายกิจการต่อไป แต่ทีผ่านมา ธนาคาร ปล่อยสินเชือชา้มาก 

และมีหลกัเกณฑ์มากมาย ทาํให้กูย้าก และไม่ผ่าน ไม่สามารถกูเ้งินไปขยายกิจการไดห้ลายราย อยากเสนอให้ทางธนาคารช่วยดู

เรืองพวกนีดว้ย  และเรืองผงัเมืองของจงัหวดัฉะเชิงเทราจากทีผ่านมาไม่ทาํกฎหมายทีกาํหนดไว ้บางพืนทีเป็นพืนทีสีเขียว แต่

สร้างโรงงานได ้สร้างท่าเรือได ้ไม่ผิดกฎหมาย ตามความเห็นชอบของรัฐบาล ทงัๆทีพืนทีสีเขียวเป็นพืนเกษตรกร ทีทาํรายได้

ใหก้บัประเทศ และเรืองการจดัเก็บภาษี ผูที้มีรายได ้2,000 ลา้นขึนไป เสียภาษีให้ส่วนกลาง ไม่เสียภาษีให้จงัหวดัฉะเชิงเทรา แลว้

จะเอาเงินทีไหนมาพฒันาจงัหวดั ให้มีสาธารณูปโภคทีดี เช่นถนน ประปา ไฟฟ้า อยากฝากทางหอการค้าให้ช่วยผกัดนัหรือมี

แนวทางอยา่งไรทีช่วยเสนอทางจงัหวดัฉะเชิงเทราใหท้าํเรืองผงัเมือง เรืองภาษีใหถ้กูตอ้ง 

 นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน กล่าวว่า เรืองผงัเมือง กบัเรืองภาษีเป็นเรืองทีใหญ่ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ที

จะต้องช่วยกันผลกัดัน หรือแก้ปัญหาหลายภาคส่วนทีเกียวข้อง คงต้องมีการปรึกษาหารือกัน ในส่วนราชการที

เกียวขอ้ง เพราะเราเป็นภาคเอกชน คงทาํอะไรไม่ไดม้าก   

 มตทิีประชุม 
 



วาระที  8  เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า นกัศึกษาหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง เพือการสร้างชาติ รุ่นที 6  

ร่วมกบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอเชิญคณะกรรมการและ

สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวขอ้ บทบาท EEC กบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัที 20 

ธนัวาคม 2561 เวลา 17.30 -20.00 น. ณ หอ้งชลธี โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   9     เรืองอนื  ๆ (ถ้าม)ี 

 นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ชมรม STRONG - จิตพอเพียงตา้นทุจริต จงัหวดัฉะเชิงเทราขอ

ความอนุเคราะห์สถานทีเพือใชเ้ป็นสถานทีตงัชมรม STRONGโดยชมรมฯมีภารกิจการดาํเนินโครงการต่างๆ และมีการ

ประชุมคณะกรรมการและ สมาชิกบา้งในบางเดือน ชมรม STRONGเป็นเครือข่ายดูแลเรืองการคอรัปชนั อยูภ่ายใตก้าร

ดูแลของป.ป.ช.ทางสาํนกังาน ป.ป.ช.ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา เสนอในทีประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ให้ ทาง

ชมรมSTRONGควรมีสถานตังถาวร  เพือเชิดชูให้เหมาะสมในฐานะองค์กรหลกัของจังหวดั ซึงมีคณะกรรมการ

หอการคา้หลายคน เป็นสมาชิกอยูใ่นชมรมSTRONG จึงขอความเห็นชอบในประชุมใหช่้วยพิจารณา  

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ก็ให้ความร่วมมือ กบัทาง ป.ป.ช.ประจาํจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา มาโดยตลอด เพราะ การต่อตา้นคอรัปชนั เป็นโครงการของหอการคา้ไทย ซึงหอการคา้จงัหวดัตอ้งทาํโครงการต่อตา้น

คอรัปชนั ร่วมกบัหอการคา้ไทย แต่เรืองทีจะใชส้าํนักงานหอการคา้เป็นสาํนักงาน ชมรม STRONG  คงตอ้งคุยเรืองรายละเอียด

กนั เพือพิจารณาในทีประชุมครังต่อไป  และวนันีหลงัจากประชุมเสร็จ ขอเชิญคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้ฯ ร่วมงานเลียง

ส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ และงานฉลองหอการคา้ยอดเยยีมและผูว้่าสาํเภาทอง ประจาํปี 2561 โดยพร้อมเพรียงกนั 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 
 

 


