
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /  

วนัพฤหัสบดีที  สิงหาคม  

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต. หน้าเมอืง อ. เมอืง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 2.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 3.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 4.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 .นายสุทิน พรวงศท์อง       ทีปรึกษา 

 .นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 7.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 .นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 

 .นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน  

 .นายประโยชน์ โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 .นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 12.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 .นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 .นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์      รองประธาน 

 .นายเปรมสิทธิ ศิรสิทธิวฒันา       เหรัญญิก 

 .นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 .นายชยัรัตน์ ตนัคงคารัตน์       กรรมการ 

 .นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ  

 .นายธานินท ์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 .นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 24.นายเฉลิง จูจาํรัส        กรรมการ 

 .นายปุญญพฒัน์  พงษพ์ฒันาพมิต      กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 .นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์        สมาชิกใหม่  

.นางอุไรวรรณ เปรมจิตร์       สมาชิกใหม่ 

.นางสาวบวัทอง รักษาภายใน       สมาชิกใหม่ 
   



นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และแนะนาํสมาชิก  เวลา .  น. 
 

วาระที  เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา นักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC)  จดัโครงการรับบริจาคถวายเป็นพระราชกุศลเพือ

เฉลิม 

พระเกียรติ  พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวนัที  สิงหาคม  เวลา .  -

.  น.ณ หอประชุมเอนกประสงคที์ว่าการอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา ไดรั้บโลหิต ทงัหมด ,  ซีซี 

19-20 สิงหาคม  นกัธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมสานสมัพนัธภ์าค 

ตะวนัออกครังที  ณ เวโรน่า ทบัลาน จ.ปราจีนบุรี  

11-15 กนัยายน  นายสมชัญ ์ ยงศิริ ประธาน นกัธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ 

อบรม หลกัสูตร ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ หวัใจพอเพียง รุ่นที  ( SEED 3 ) ณ โรงแรมแกรนด ์ไชน่า เยาวราช กรุงเทพฯ 

  กนัยายน  เวลา .  - .  น. ประธานและคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมตอ้นรับและ

ร่วมประชุมกบัประธานและคณะกรรมการหอการคา้ไทย ณ หอ้งประชุม สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ

เวลา . - .  น. รับประทานอาหารคาํ ณ สวนอาหารเกา้มณี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 -  กนัยายน  ประธานและคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ

พืนที ภาคตะวนัออกและภาคกลาง หอการคา้ไทย ครังที /  ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา 

   กนัยายน  เวลา .  - .  น. ประธานและคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดพ้าคณะ 

ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ไทย เยยีมชมหมู่บา้นนาํตาลสด แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน (การท่องเทียว

ทางการเกษตร) และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรปากนาํโจโ้ล ้ต.ปากนาํ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

16 สิงหาคม   เวลา  .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติศกัดิ นายมนัส  ตนังาม รองประธาน  นาย

ณรงค ์

ศกัดิ แกว้เมืองเพชร  ปฏิคม ร่วมโครงการเปลียนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมเพือพฒันาองคก์รและการปฏิบติัราชการ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ( สภากาแฟ) ณ หอ้งประชุมสาํนกังานสาธารณจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 สิงหาคม   เวลา  .  น.นายมนสั  ตนังาม รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ 

เอกชนเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มภาคกลางตอนกลาง (กรอ.กลุ่มจงัหวดั) ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนย์

ขอ้มลูอาเซียน อาคารศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 21 สิงหาคม   เวลา  .  น.นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ นายอาทร  ผดุงเจริญ รองประธาน นาย

ณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

กรอ.จงัหวดั ครังที /  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



  สิงหาคม   เวลา . - .  น. นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมปฏิบติัการจงัหวดั/

ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกและผูเ้กียวขอ้งตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุม

พุทธโสธร สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม   เวลา .  น.นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน

ขบัเคลือนนโยบายสานพลงั พลงัประชารัฐ ประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน อาคารศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม   เวลา .  น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานการพฒันาบุคลา

การ การศึกษา การวิจยั และเทคโลโลย ีภายใตค้ณะอนุกรรมการขบัเคลือนนโยบายการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 สิงหาคม   เวลา . - .  น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการ

ดา้นแผนยทุธศาสตร์พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กลุ่มยอ่ย) ณ หอ้งประชุมสาํนกังานพลงังาน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.นายมนัส  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมจดัประชุมโครงการ

พฒันาพืนที “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)” มีการบรรยายพิเศษหวัขอ้โครงการพฒันาพืนที “ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)” ณ หอ้งประชุม ชนั 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

 สิงหาคม   เวลา .  น.นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดี จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 สิงหาคม   เวลา .  น.จอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเพือชีแจงทาํความเขา้ใจเกียวกบัการจดัพิธี ถวาย

ดอกไมจ้นัทน์ ในส่วนภูมิภาค ผา่นระบบการประชุมวีดีทศัน์(Video Conference System) ทางไกล  ของกระทรวงมหาดไทย  

 สิงหาคม   เวลา .  น. นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ ์ชยัวงศ)์ ตรวจเยยีมศนูยป์ระสานงานการผลิตและพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษา 

เขตพฒันาพิเศษจงัหวดัฉะเชิงเทรา วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   สิงหาคม   เวลา .  น.นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน 

ร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดใหผู้ป้ระกอบการ ซอฟตแ์วร์ ภายในอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน 

อาคารศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ประจาํเดือน สิงหาคม  ณ หอ้งประชุมศรีสยาม ชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  

  สิงหาคม  เวลา . - .  น.ร่วมประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครังที  (ปฐมนิเทศ

โครงการ) งานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมต่อ  สนามบินแบบไร้

รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ณ หอ้งเทพราช แกรด ์โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  สิงหาคม  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนพฒันาเอส เอ็ม อี ตามแนวประชารัฐจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยข์้อมูลอาเซียน 

อาคารศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



  กนัยายน  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมนัคงและความ

สงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปทีดินเพือ

การพฒันาพืนทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจังหวดัฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการ

ป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 กนัยายน  เวลา .  น. นางอาภรณ์  วชัชระ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานการพฒันาบุคลากร 

การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี ภายใตค้ณะอนุกรรมการ ขบัเคลือน นโยบายการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ประชุมศุภกิจวิเลขาการ ชนั  ศาลากลาง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

7 กนัยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมประชุม คณะกรรมการอาหารปลอดภัย

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา .  - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเพือรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง

แผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการจงัหวดั ฉบบัที  พ.ศ. -  (แผนปฏิบติัการภายใตแ้ผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติ ฉบบัที  พ.ศ. -  ณ โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 กันยายน  เวลา .  - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน

แผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปี ( - ) และการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ โรงแรม

แกรนด ์รอยลั พลาซ่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ รองประธาน ร่วมประชุมทีปรึกษาผงัเมืองรวมชุมชน

แปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กันยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมประชาพิจารณ์การทบทวน

แผนพฒันาจังหวดัฉะเชิงเทรา  ปี ( - ) และการจดัทาํแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.   ณ 

โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  น.นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยสุ์นทรพิพิธ ชัน  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนพฒันาเอสเอม็อี ตามแนวประชารัฐจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 กนัยายน  เวลา 13.00 น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกาํกบัดูแลการ

บริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั ครังที /  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา                                                                                                                                         

 -  กนัยายน   นายมนสั  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมขบัเคลือนการประสานพลงัรองรับการัฒนาเขตพืนที

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวนัออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ณ โรงแรมไดอาน่าการ์เดน้ รีสอร์ท พทัยาเหนือ จงัหวดัชลบุรี  

 กนัยายน  เวลา .  น. นายณัฏฐ์  กิตติกูล กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงือนไข

ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจาํทาง ประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมนาม ตัณฑกุล  

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา .  น. นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ ัดการหอการคา้ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  เวลา .  น. ณ  ห้องประชุมศูนยสุ์นทร

พิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา . - .  น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการ

ดา้นแผนยุทธศาสตร์พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายณัฏฐ์  กิตติกูล กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก

ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ  หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา . - .  น.นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกาํลงั

กาย กีฬาเพือมวลชน .  ( Sport for all 4.0 ) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ บริเวณลานหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา .  น. นายมนัส  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายอาํนวยความสะดวก

ประชาชนในพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ชนั   

 กันยายน  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาแรงงานและ

ประสานงานการฝึกอาชีพ จงัหวดัฉะเชิงเทรา (  กพร.ปจ.ฉช.) ครังที /  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา .  น.  นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (  คสป.) ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน 

ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอนื  ๆ



 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการและ

ทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด ์

รอยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  น.คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานทิงกระจาด ประจาํปี  ของศาลเจา้พ่อ

หลกัเมือง ณ ศาลาเจา้พ่อหลกัเมือง 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 
 

วาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   

มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

 .   การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที  

 นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าการจดังานถวายพระเพลิง พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช จดัระหว่างวนัที  -  ตุลาคม  และการจดังานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธร วนัที ตุลาคม –  พฤศจิกายน  การจดังาน

หอการคา้แฟร์ ครังที  ทีดูสถานทีไวมี้อยู ่  แห่ง คือทีมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ และทีปันทรายโลก  ทางมหาลยัยนิดีใหไ้ป

จดังานไดต้ลอด แต่ปันทรายโลก จะติดตลาดนดั วนัอาทิตย ์วนัจนัทร์ วนัพุธ สอบถามจากผูป้ระกอบการ ระหว่างมหาวทิยาลยัราชภฎั

ราชนครินทร์ และทีปันทรายโลก ผูป้ระกอบการอยากใหไ้ปจดัทีปันทรายโลกมากกว่า เพราะยอดขายดีกว่า เป็นสถานทีเปิด การจดังานที

ผา่นมาปกติจะจดัก่อนงานหลวงพ่อ แต่ปีนีติดงานถวายพระเพลิง ฯ  ช่วงเดือน ธนัวาคม  ผูป้ระกอบการมีงานตรงกนัเยอะ  ดูวนัและเวลา

ทีเหมาะสม น่าจะระหวา่งวนัที -  พฤศจิกายน  เรืองสถานทีตอ้งดูอีกที ว่าทีไหนเหมาะสม และจะมาแจง้ใหที้ประชุมทราบอีก

ครัง 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที    เรืองเพอืพจิารณา  

 4.1  การจดัทําหนังสือครบรอบ  ปี หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่าอยากจะจดัทาํหนังสือครบรอบ  ปี หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือแสดง

ผลงานของหอการคา้ทีผ่านมา ทีเราไดร้างวลัต่าง  ๆมามากมายจากหอการคา้ไทย มีเนือหาสาระทีเป็นประโยชน์ เรืองแหล่งการ

ท่องเทียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  และเพือให้เกียรติสดุดี กบัท่านกรรมการก่อตงั และ ประธานหอการคา้ฯ ทีผ่านมา และเพือ

จดัหารายได ้ไวใ้ชจ่้ายในการบริหารงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา อยากจะขออนุมติัและขอความคิดเห็นในทีประชุม 

 ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่าการจดัทาํหนงัสือ  ปี  ตอ้งมีวตัถุประสงค์ของการ

ทาํหนงัสือใหช้ดัเจน  และการขอสนบัสนุนจากบุคคลภายนอก ไม่ตอ้งรบกวนกรรมการหอการคา้ฯ  ให้กรรมการไป

ช่วยหา บริษทั หา้งร้านต่างๆ มาลงโฆษณาในหนงัสือ เพราะทุกวนันีกิจกรรมหอการคา้ ปี ละหลายครัง ทีกรรมการ



ตอ้งช่วยสนบัสนุนอยูแ่ลว้ ถา้คิดว่าเราไม่ตอ้งรบกวนกรรมการหอการคา้ และมีวตัถุประสงค์ชดัเจน ก็สามารถจดัทาํ

ได ้

 นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่าขอเสนอ การจดัทาํหนังสือครบรอบ  ปี หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เพือวตัถุประสงค์อะไร ตอ้งชดัเจน ถา้ครบรอบ  ปี แลว้ จะมีหนังสือ ครบรอบ  ปี อีกหรือเปล่า 

เพราะหอการคา้ฯ ก็มีการจดัทาํหนังสือรายงานประจาํปีอยู่แลว้ทุกปี กลวัซบัซอ้นกนัหรือเปล่า ทาํไมไม่เอามารวม

เป็นเล่มเดียวกนั เพิมเนือหา สาระให้มากขึน และ ขอสนับสนุนจากบริษทั ห้างร้านต่างๆ น่าจะเป็นหนังสือแสดง

ผลงานหอการคา้ครบ  ปี และสดุดีกรรมการก่อตงั และประธานหอการคา้ทีผา่นมา 

  นายมนัส  ตนังาม  (รองประธาน) กล่าวว่า ขอมติทีประชุมก่อนว่าเห็นชอบหรือไม่ ถา้เห็นชอบให้จดัทาํ

หนงัสือ ขอไปแต่งตงัคณะทาํงานการจดัทาํหนงัสือครบรอบ  ปี หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือปรึกษาหาขอ้มูล

ว่าในการจดัทาํหนงัสือเล่มนีว่าจะมีรูปแบบอยา่งไรบา้ง หรืออาจจะมาร่วมกบัหนงัสือรายงานประจาํปี   

 มตทิีประชุม เห็นชอบ  

 

 4.2  การจดัตงัสมาคมอสังหาริมทรัพย์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายมนัส ตั นงาม (รองประธาน) กล่าวว่า ในจังหวดัฉะเชิงเทรา มีอสังหาริมทรัพย ์เกิดขึนมากมาย หรือมีการสร้าง

หมู่บ้าน คอนโด โครงการทีอยู่อาศยัเยอะมาก และ มีการขายทีดินเกิดขึนมากมายในจังหวดัฉะเชิงเทรา  มีการลงทุนเรือง

อสังหาริมทรัพยจ์ังหวดัฉะเชิงเทราเยอะมาก  หอการคา้ไม่ได้มีหน้าทีจดัตงัสมาคมใด แต่ช่วยผลกัดันให้เกิดขึน  เพือเป็น

ประโยชน์ กบันกัธุรกิจ เป็นการช่วยเหลือผูป้ระกอบการในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีมีผลกระทบ หรือเดือดร้อน 

 นางอาภรณ์ วชัระ(รองประธาน) กล่าวว่า สืบเนืองเรืองจดัตงัสมาคมอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  ขณะนีในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา มีอสงัหาริมทรัพย ์ขนาดใหญ่เขา้มาลงทุนในจงัหวดัฉะเชิงเทรามาก มาย ถา้ เรามารวมตวักนั จดัตงัเป็นสมาคม อาํนาจต่อลอง

ต่างๆ  ก็จะมีพาวเวอร์มากขึน เช่นการออกความคิดเห็นในการจดัทาํผงัเมือง การจดัหาแหล่งเงินทุนใน ขอเงินกูจ้ากธนาคาร ในการมา

ลงทุนต่างๆ  หรือการมีบทบาทในการลองรับ EEC ทีจะเกิดขึน ในอนาคต ขณะนีก็มีการรวมกลุ่มกนับา้งแลว้ และกาํลงัหาผูที้จะมาเป็น

นายกสมาคมและทีตงัสมาคมอยู ่ถา้มีความคืบหนา้อยา่งไรจะมาแจง้ทีประชุมทราบอีกครัง 

 นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ก็ถือว่าเป็นสิงทีดี ทีจะมีการจัดตงัสมาคมอสังหาริมทรัพยจ์ังหวดั

ฉะเชิงเทราเกิดขึน  จะไดมี้การรวมกลุ่มกัน จะไดมี้ศกัยภาพมากในการต่อรองต่างๆ กับภาครัฐ ได้มากขึน ถา้สมาชิก

หอการคา้ทีทาํอสงัหาริมทรัพย ์มีปัญหา หรือเดือดร้อนจะไดมี้สมาคมไวค่้อยใหค้าํปรึกษาและแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจ 

มตทิีประชุม เห็นชอบ 
 

วาระท ี   เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

 นายมนัส  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าจะมีการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือแกไ้ขปัญหาทาง

เศรษฐกิจ กรอ.จงัหวดั ครังที /  ในวนัที 21 สิงหาคม   เวลา  .  น. ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชัน  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมการท่านใด มีเรืองอะไรจะนาํเสนอเขา้สู่ กรอ.จงัหวดั ก็เรียนเชิญเขา้ร่วมประชุมได ้หรือจะฝากเรืองให้

ไปนาํเสนอในทีประชุมก็แจง้มาได ้



 นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากจะนาํเสนอ  เรือง  ถนนสาย ก   ออกซอยขวญัเรือน ออกซอยประชาสรรค์

เชือมกบัถนนสายซอยโรงฆ่าสตัว ์คอสะพาน  ทาํไมถึงระงบัการก่อสร้าง  อยากใหมี้การผลกัดนัใหมี้การดาํเนินการก่อสร้างต่อไป   

ปัจจุบนันีระงบัการก่อสร้างอยู ่ สญัญาเริมการก่อสร้าง  ตน้ปี  หมดสญัญา ตุลาคม   คู่สัญญา คือโยธาธิการและผงัเมือง  

ไดส้อบถามไปยงัโยธาธิการและผงัเมือง ประเด็นคือหน่วยงานราชการบางหน่วยงานไม่ใหค้วามร่วมมือ ไม่ยา้ยสาธารณูปโภคใน

พืนทีออกไป ไฟฟ้าไม่ยอมยา้ยเสา ประปาไม่ยอมยา้ยท่อ โครงการจึงถกูระงบัการก่อสร้าง  เสน้ทางนี มีโครงการก่อสร้างขยายถนน

เป็น   เมตร จะสามารถช่วยระบายรถจากเสน้วดัหลวงพ่อโสธร เวลาทีรถติดมาก  ๆ ทาํใหก้ารจราจรสะดวกขึน   

                     นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน)  กล่าวว่าไดไ้ปร่วมประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที /  ในวนัที  

สิงหาคม   ณ หอ้งประชุม โรงแรมแกรนด ์ไดมอนด ์จงัหวดับนัเตียเมียเจย  ประเทศกมัพชูา  ประธานหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพา

สุวรรภูมิ ไดพ้าไปพบกบัผูว้่าราชการจงัหวดับนัเตียเมียเจย  ประเทศกมัพูชา  ผูว้่าเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต Mr. Chan เชิญชวน

ประธานหอการคา้กลุ่มภาคตะวนัออก นายปรัชญา สมะลาภา และ ประธานหอการคา้ กรรรมการหอการคา้ ลงทุนโครงการส่วนต่อ

รถไฟเฉพาะขนส่งสินคา้ของกมัพูชาเชือมต่อไปยงัเวียดนาม พร้อมทงัแจง้ความคืบหน้าเรืองถนนสาย 5 ทีจะเชือมต่อของไทย

ดา้นล่างตามแผนที การเติมโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต 7% การคา้ชายแดนเป็นลาํดบัที 3 ของประเทศกมัพชูา และ ไดเ้ยยีมชม 

บริษทั อาร์.เจ. โลจิสติก จาํกดั พืนที 100,000 ตร.เมตร โดยบริษทัไดส้ร้างสาํนกังาน สาํหรับเจา้หนา้ทีศุลกากร เพือยนืเรืองผา่นด่าน

ไดท้นัที 

                   มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  6  เรืองระเบียงเศรษฐกจิพเิศษ ภาคตะวนัออก (EEC)  

 นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า ขอ้มลูเบืองตน้เกียวกบัแนวทางรถไฟความเร็วสูง โดยเฉพาะพืนทีสร้างสถานีรถไฟ

และศนูยซ่์อม ตวัสถานีรถไฟใชพื้นทีประมาณ  ไร่ อยูบ่ริเวณระหว่างร้านนายกว๊กมาถึงทางเขา้วดักระทุ่ม โดยประมาณ ศนูยซ่์อม

ใชพื้นทีประมาณ  ไร่ อยูฝั่ งตรงขา้ม ทางรถไฟยกระดบัจากทางเดิมจากสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค ์ลาดกระบงั ลอยฟ้ามาตามแนวทาง

รถไฟเดิม ฝังซา้ยห่างจากแนวเดิม  เมตร แลว้แยกซา้ยช่วงระหว่างสถานีคลองบางพระกบัสถานีบางเตย มาทางถนนสุนทวงศ ์ถึงโรง

ซ่อม แลว้ยกขา้ม  มาทีสถานี แลว้วิงตรงขา้มแม่นาํโดยสร้างสะพานใหม่ แลว้วกกลบัใชเ้สน้ทางรถไฟเดิมสายสตัหีบ 

 มตทิีประชุม รับทราบ  
 

วาระที    เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- ผงัเมอืงรวมจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครังที ) 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่า ดว้ยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นสถาบนัภาคเอกชนที 

เป็นกาํลงัสําคัญในการส่งเสริม และพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ของจงัหวดัฉะเชิงเทราอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะการทาํงาน

ร่วมกับภาครัฐ สมาชิก ผูป้ระกอบการ และประชาชนในพืนที เพือพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวดัให้มีความ

เขม้แข็ง และในขณะนีทางสาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองรวมจงัหวดั ไดด้าํเนินการประกาศผงัเมืองจงัหวดั และให้มีการ

เสนอขอ้คิดเห็นและคดัคา้นภายใน  วนั โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตระหนักถึงผงัเมืองจงัหวดัทีประกาศ จะส่งผล



ต่อความเจริญของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นอยา่งยงิ ดงันันหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงขอให้มีการพิจารณาภาครวมเพือมิ

ใหเ้กิดผลกระทบทีเป็นการขดัขวางต่อความเจริญของจงัหวดั และเป็นการวางแผนเพือความเจริญของจงัหวดัฉะเชิงเทราใน

อนาคตดงันี 

. การใชป้ระโยชน์ทีดินตามแนวทางหลวงเลียงเมืองฉะเชิงเทรา ( ) และทางหลวงฉะเชิงเทรา – กบินทร์ 

บุรี ( ) ปัจจุบนั กาํหนดเป็นทีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอเปลียนแปลงการใชป้ระโยชน์ทีดินเป็น

ประเภททีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย   

เหตุผล ปัจจุบนัทีดินตามแนวทางหลวงดงักล่าว เปลียนแปลงสภาพเป็นทีอยูอ่าศยัและพาณิชยกรรมมากขึน แต่

ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ทีดินในการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพืนทีปัจจุบนัได ้ทาํให้เจา้ของทีดินเสียสิทธิในการทาํ

ประโยชน์ อีกทงัยงัเป็นการลิดรอนสิทธิเจา้ของทีดิน 

. การใชป้ระโยชน์ทีดินบริเวณริมแม่นาํบางปะกง ปัจจุบนั กาํหนดทีดินประเภทอนุรักษป่์าไม ้(สีเขียว 

ทแยงขวา) ขอเปลียนแปลงการใชป้ระโยชน์ทีดินเป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผล ปัจจุบนัทีดินบริเวณริมแม่นาํบางปะกง มีการใชป้ระโยชน์ทีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  

(สีเขียว) ซึงมีระยะจากริมแม่นาํบางปะกงเขา้เขตทีดิน  เมตร อยูแ่ลว้ และมีการกาํหนดการใชป้ระโยชนที์ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้

ครอบทบัทีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเดิมเกินเขา้ทีดินเอกชน ซึงการใชป้ระโยชน์ทีดินไดเ้พียงเพือเกษตรกรรม การอยู่อาศยั 

การท่องเทียว หรือสาธารณประโยชน์เท่านัน ทาํให้เจา้ของทีดินเสียสิทธิในการทาํประโยชน์ อีกทงัยงัเป็นการลิดรอนสิทธิเจา้ของ

ทีดิน 

.การใชป้ระโยชน์ทีดิน พืนทีสีเหลืองตลอดถนนสายฌุกกระเฌอ-บางไผ่ โดยขยายพืนทีสีเหลืองลึกจากหน้า

ถนนขา้งละ  เมตร  

 เหตุผล  เนืองจากถนนสายจุกเฌอ-บางไผ่ เป็นเส้นทางสัญจร เพือผ่านไปสถานทีสาํคญัตงัอยู่ เช่น ทีทาํการ

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั สถานีตาํรวจภูธรจงัหวดั และวดัสมานรัตนาราม ตลอดเส้นทางมีการขยายตัวของธุรกิจ

ร้านคา้ ทีอยูอ่าศยั และอุตสาหกรรมการท่องเทียวทีสาํคญัของจงัหวดั ดงันนัการขยายพืนทีสีเหลืองลึกจากหน้าถนนขา้ง

ละ  เมตร เพือการรองรับการเติบโตของธุรกิจ และชุมชนอยา่งยงัยนืในอนาคตต่อไป 

 .การใชป้ระโยชน์ทีดิน ตงัแต่ถนนสาย  และถนนสาย  ขยายพืนทีสีเหลืองลึกทงั  ดา้นๆ ละ  เมตร 

เริมตงัแต่ริมถนนสายเลียงเมืองต่อเชือมถนนสาย  สุดเขตอาํเภอเมือง ใหเ้ป็นพืนทีรองรับการขยายตวัของชุมชนเมือง 

ดา้นทีอยูอ่าศยั พาณิชยกรรมซึงมีความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

(Eastern Economic Corridor)” 

เหตุผล  ปัจจุบนัเป็นพืนทีบริเวณดงักล่าวริมถนนตงัแต่ถนนสาย  และถนนสาย  สุดเขตอาํเภอเมือง จะเป็นพืนที

รองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง ดา้นทีอยู่อาศยั พาณิชยกรรมซึงมีความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor)”ดงันนัจึงเห็นควรใหก้าํหนดพืนทีดงักล่าวเป็นเขตพืนทีดา้นอยู่อาศยั

และการ     พาณิชยกรรม ทงันีเพือประโยชน์ต่อการรองรับการเติบโตของธุรกิจ และชุมชนอยา่งยงัยนืในอนาคตต่อไป 

.ผงัเมืองรวมเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเขตตาํบลบางขวญั อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ตามประกาศผงัเมือง ต.บาง

ขวญัถกูแบ่งพืนทีการใชป้ระโยชน์ทีดินออกเป็น  ประเภท คือ  



 - ทีดินประเภทชุมชนหนาแน่นปานกลาง (พืนทีสีเหลือง)   - ทีดินประเภททีดินเกษตรกรรม (พืนทีสีเขียว) 

ขอปรับแกพื้นที ขยายตามแนวเดิมระยะจากถนนสายฉะเชิงเทราบางนาํเปรียวขยายออกจากขา้งละ  เมตร ไปจรดคลอง

บา้นใหม่ (สะพานสอง) ขอแกไ้ขขอ้กาํหนดใหก่้อสร้างโรงแรมได ้แต่ใหอ้นุญาตไดไ้ม่เกิน  หอ้ง ในพืนทีสีเขียว/สีเหลือง 

เหตุผล เนืองจากพืนทีบริเวณดงักล่าวระยะเวลา  ปีทีผ่านมา มีการเจริญเติบโตขยายตวัเมืองจากเขตเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทราออกมาทางตาํบลบางขวญั มีหา้งสรรพสินคา้โลตสั เซเว่น หมู่บา้นจดัสรรขนาดใหญ่ เกิดภาวะเคลือนยา้ยของประชากร

มากขึน ประกอบกบัเสน้ทางดงักล่าวเป็นเสน้ทางผา่นไปสถานทีท่องเทียวสาํคญัของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เช่น สวนปาลม์ฟาร์มนก , 

อุทยานพระพิศเนตคลองเขือน ตลาดนาํบางคลา้ วดัสมานรัตนาราม เป็นตน้ ทาํให้มีร้านอาหาร ธุรกิจประเภทโรงแรมเกิดขึนใน

พืนที และเมือขา้มคลองชลประทาน พืนทีมีการเกิดของหมู่บา้นจดัสรร จาํนวน  แห่ง และจะมีการขยายการเติบโตของธุรกิจอยา่ง

รวดเร็ว แต่หากประกาศนีบงัคบัใช ้จะทาํใหพื้นทีควบคุมการเจริญเติบโตของเมืองไม่ได ้อาจเกิดปัญหาตามมาภายหลงั 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที    เรืองนําเสนอนักธุรกจิรุ่นใหม่ ( YEC)   

นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า ประธานนกัธุรกิจรุ่นใหม่ ( YEC) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ฝากแจง้ในทีประชุมเรือง ในวนัที 19-20 สิงหาคม    นกัธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะไปร่วม

กิจกรรมสานสมัพนัธภ์าคตะวนัออกครังที  ณ เวโรน่า ทบัลาน จ.ปราจีนบุรี โดยจงัหวดัปราจีนบุรีเป็นเจา้ภาพ  และ   ใน

วนัที  11-15 กนัยายน   นายสมชัญ ์  ยงศิริ  ประธานนกัธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะเขา้ร่วม

โครงการอบรม หลกัสูตร ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ หวัใจพอเพียง รุ่นที  ( SEED 3 ) ณ โรงแรมแกรนด ์ ไชน่า เยาวราช 

กรุงเทพฯ 

 นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ขอแจง้ผลโครงการรับบริจาคโลหิต  หอการคา้ร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล

เพือเฉลิมพระเกียรติ   พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยตงัเป้าจดัหาโลหิตสนับสนุนกาชาดไทย 

จาํนวน ,  ยนิูต ทวัประเทศ นกัธุรกิจรุ่นใหม่  ( YEC) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จะทาํโครงการ ปี ละ  ครัง ใน  ปี ครังที  

ไดท้าํโครงการร่วมกบับริษทั เรืองวาแสตนดาร์ดอินดสัตรี จาํกดั เมือเดือนกุมภาพนัธ์  ครังที  ทาํโครงการร่วมกบักาชาด

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ในวนัที  สิงหาคม  ณ ทีว่าการอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทางนักธุรกิจรุ่นใหม่ ( YEC)  มีไข่ไก่ไป

มอบใหก้บัผูม้าบริจาค โลหิต    ผูม้าลงทะเบียนบริจาค โลหิต     ท่าน  แต่บริจาคหิตได ้  ท่าน ๆ ละ  ซีซี ไดโ้ลหิตทงัหมด 

,  ซีซี 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  9  เรืองสรุปรายรับราย-จ่าย เดือนมกราคม-มถุินายน   

 มตทิีประชุม รับรอง 
  

วาระที  10  เรืองอนืๆ   

 นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า อยากจะขอความร่วมมือกรรมการและสมาชิกหอการคา้ทุกท่าน เรืองไลน์หอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา อยากใหพ้ดูในสิงทีมีเนือหา สาระ ขอ้มลูทีเป็นประโยชน์สาํหรับสมาชิกหอการคา้จริงๆ  หรือการไปประชุมร่วมกบั



จงัหวดัหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งก็ลง ระเบียบวาระการประชุม และสรุปการประชุมนนั  ๆแบบสนั  ๆเขา้ใจง่าย ว่าไปประชุมมาแลว้ได้

อะไรบา้ง หรือมีความคืบหนา้อยา่งไร มานาํเสนอใหค้ณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้ไดรั้บทราบขอ้มลูเหมือน กๆนั ถา้จะลงรูปเวลา

ไปประชุมหรือประชาสมัพนัธกิ์จกรรมทีกรรมการไปร่วมงานมาขอใหล้ง รูป -  รูปก็พอ บางทีจะหาขอ้มลูอะไรทีตอ้งใช ้หายากมาก 

เพราะวนั  ๆไลน์หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ลงขอ้ความข่าวสาร รูปภาพ เยอะมาก มีทงัมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ และเรืองเฟรสบุ๊ก

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราเหมือนกนั อยากใหล้งกิจกรรมทีหอการคา้จดัทาํขึนเอง ทีจะสือสารถึงผลงานของหอการคา้จดักิจกรรมใน

แต่ละครัง ใหก้รรมการและสมาชิกบุคคลทวัไปไดรั้บทราบ หรือกรรมการหรือสมาชิกหอการคา้ อยากจะประชาสมัพนัธ์ ผลิตภณัฑใ์ด  ๆ

ทีสมาชิกประกอบธุรกิจอยู ่ก็สามารถลงประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนได ้จะไดเ้ป็นประโยชน์กบัสมาชิกหอการคา้ฯ ไม่อยากให้ลงรูปอะไร

มากมาย เหมือนทุกวนันี กรรมการบางท่านไปทาํเรืองส่วนตวัมา ก็นาํมาลง     เฟรสบุ๊กของหอการคา้ หอการคา้เป็นองคก์รภาคเอกชน ที

ไม่ยุง่เกียวกบัเรืองการเมือง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก อยากใหค้นทวัไปมองภาพลกัษณ์ของหอการคา้ในทางทีดี ไม่อยากใหมี้เรืองเสียหาย 

หรือมองภาพลกัษณ์ของหอการคา้ในทางทีไม่ดี หวงัว่ากรรมการและสมาชิกทุกท่านคงเขา้ใจและให้ความร่วมมือ ในการจดัระเบียบ

ไลน์และเฟรสบุ๊ก หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 ปิดประชุม เวลา .  น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 
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นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 
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