
รายงานประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังท ี /  

วนัอังคารที    ธันวาคม   
ณ ห้องเทพราช โรงแรมซันธาราเวลเนส   ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

1.นายสุวิทย ์ คาํดี     ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายกิตติพนัธุ ์ โรจนชีวะ รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายชาธิป  รุจนเสรี     รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 . พล.ต.พณิชย ์ ศิริพละ     รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ฉช    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายรณชยั  วิรุฬหรัฐ         พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

  นายมาโนช  แสงประเสริฐ แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

7.นายวุฒิภากรณ์  จนัทร์ทบั  พฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์จ.ฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

8.นางดวงเดือน สมวฒันศกัดิ  เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

.นายพลูลาภ  อุไรงาม         เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

.นางทิพาพรรณ  ไทยมี        ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

.น.ส.ปิยพชัร์  วงศโ์ดยหวงั ผูอ้าํนวยการท่องเทียวแห่งประเทศไทย สนง.ฉะเชิงเทราทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .พ.อ.ทวีพลู  ริมสาคร  (แทน) ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบที    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .พตท.สุเทพ  ศณีเกษม  (แทน) ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 14.น.ส.วาสุณีย ์ วงศส์สัดิ  (แทน) สรรพากรพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นางทรรศนีย ์ ภู่ธนัทร์   (แทน) ผูอ้าํนวยการแขวงการทางหลวงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

.น.ส.สุทธิกานต ์ บุญสูตร    (แทน) ประกนัสงัคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

17.นางสมศรี  คนมนั               (แทน) สหกกณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

.นางวนัวิสากร  ศรีบุญเพง็   (แทน) หวัหนา้สนง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ.ฉชที ปรึกษากิตติมศกัดิ 

.นายพิทกัษ ์ อนนัตกิ์ตต ์ (แทน) ผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภูมภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

.นายพิชยั  อธิเกียรติ        (แทน) สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

21.น.ส.สุจนัตกา  การะเกษ (แทน) ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 22.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 23.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 24.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 25.นายอุทยั  ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 .ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 27.นายสุทิน พรวงศท์อง       ทีปรึกษา 



 .นายอธิป วฒันจึงโรจน์       ทีปรึกษา 

 .นายสุทธิพงศ ์ชยักิตติภรณ์       ทีปรึกษา 

 .นายชยัรัตน์     โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 .นางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์       รองประธาน 

 32.นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 .นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 .นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 

 .นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 36.นายกิตติ ตรงไตรรัตน์       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 .นายประโยชน์  โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 .นายสมควร  ศรีชยั        รองประธาน 

 .นางขนัคาํ ศรีวรรณ       รองประธาน 

 .นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 42.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 43.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 .นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์      รองประธาน 

 45.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 .นายเปรมสิทธิ ศิรสิทธิวฒันา       เหรัญญิก 

 .นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 48.นายสิริชยั วชัรีนนัท ์       กรรมการ 

 .นายไพฑูรย ์ ตระการศกัดิกลู       กรรมการ 

 .นายอธิวฒัน์  เลิศโรจนฉตัร       กรรมการ 

 .นายสุภร  ตนัเฮง        กรรมการ 

 .นายณัฏฐกิตติกุล        กรรมการ 

 .นายประสิทธิ  เทพพิทกัษม์งคล      กรรมการ 

 .นายรัฐพล กาญจนมณี       กรรมการ 

 .นายฐิติกร     ประสานเหลืองวิไล      กรรมการ 

 .นางบุญเรือน  แมนมนั        กรรมการ 

 .นางสาวภาวริน  นอ้ยใจบุญ       กรรมการ 

 .นางสาวเกสรี  สิมะมงคล       กรรมการ 

 59.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 



 .นายธานินท ์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 .นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 62.นายปุญญพฒัน์  พงษพ์ฒันาพมิต      กรรมการ 

 63.นายเฉลิง จูจาํรัส        กรรมการ 

 .นายสมชัย ์ ยงศิริ       ประธานนัก ธุรกิจรุ่นใหม่ 

YEC 

.นายอรรถวุฒิ  แกว้ละมลู     รองประประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่ 

YEC 

.นางวรัญญา  ธนวรางกรู       เลขาธิการ 

.นายเศรษฐวสัส  ตนัสุวรรณรัตน ์      รองเลขาธิการ 

.นายธวิยา  สุดใจ        เหรัญญิก 

.นายอริยธชั  ธนวรางกรู       กรรมการ 

.นายอิสระ  อินทรส        กรรมการ 

.น.ส เกศศนี  เจียรวงศส์กุล       กรรมการ 

.คุณเพราพิลาส พุทธา        กรรมการ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์        สมาชิก 

.นายพยนต ์ศรีเรืองกิจ        สมาชิกใหม่ 

.ว่าทีร้อยโทสมศกัดิ  ยคุขะระ       สมาชิกใหม่ 
 

วาระที  เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานแสดงความยนิดี ทีไดรั้บรางวลั 

“สาํเภาทองและหอการคา้ยอดเยยีม” ประจาํปี  และงานส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ ปี  ณ หอ้งเทพราชโรงแรมซนั

ธาราเวลเนส    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา     

 ธนัวาคม  เริมตงัแต่เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมงานเลียงสังสรรค์ปีใหม่ และ

ขอ 

ความอนุเคราะห์ของขวญั เพือเป็นรางวลัจบัฉลาก ณ บริเวณลานดา้นหน้าอาคารจรูญ สีบุญเรือน หอการคา้ไทย       

(นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน  สนบัสนุนขา้วสารถุงละ  กิโล จาํนวน  ถุง) 

 9 มกราคม  เวลา . - .  น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้มอบกระเชา้ปีใหม่ ปี  แด่ผูว้่า

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา รองงผูว้่าราชการจงัหวดั ปลดัจงัหวดั และหวัหนา้ส่วนราชการในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



  มกราคม  เวลา . - .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย และคณะกรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยส่วน

ภูมิภาค ณ หอ้งสมัมนา อาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

  มกราคม  เวลา . - .  น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมแจกของขวญั ขนม และนาํใหก้บัเด็ก ในงานวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี  

ณ บริเวณรอบศาลากางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  มกราคม  นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายณรงศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม นายชยัรัตน์ ตนัง

คงคารัตน์ นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ นางนาํฝน ชะเอมทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจ

บูรพาสุวรรณภูมิ ครังที /  ณ ห้องประชุม มหาวิยาลยั กรุงพนมเปญ จังหวดัพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

(หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพ) 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

  ธนัวาคม  เวลา . - .  น.  นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธานร่วมการประชุมสรุปผลการคดัเลือก

รูปแบบทีเหมาะสม(สัมมนา ครังที ) ณ หอ้งประชุมทีว่าการอาํเภอแปลงยาว อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือน

นโยบายประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชัน  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  ธนัวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ 

ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง 

(กรอ.กลุ่มจงัหวดั) ครังที /  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการแกไ้ขปัญหา

รถบรรทุกนาํหนกัเกิน อตัราทีกฎหมายกาํหนดในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีเปิดศนูยป์ฏิบติัการป้องกนัและลด

อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมงานวนัคนพิการประจาํปี  ณ ณ 

หอ้งเทพราชโรงแรมซนัธาราเวลเนส    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา     

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



  ธนัวาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีเปิด และร่วมขบัเคลือน

เครือข่ายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสยั ในพระบรมราชูปถมัถ ์ณ ห้องประชุม  ชนั  อาคารอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน/

ลานพกัญาติ โรงพยาบาลพุทธโสธร 

  ธันวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนธนัวาคม  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  ธนัวาคม  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมสัมมนา “การปรับตวัอุตสาหกรรมไทยสู่ 

Industry 4.0” ณ หอ้งเพทาย โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2  ธนัวาคม  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วม

คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุม

ศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2  ธนัวาคม  เวลา .  น.นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมหนึงสหกรณ์การเกษตร  

หอการคา้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ หอ้งประชุมสหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่แปดริว จาํกดั  

2  ธนัวาคม  เวลา .  น.นางขนัคาํ  ศรีวรรณ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

แบบบูรณาการ (กบจ) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัอก ครังที /  ณ หอ้งประชุมชลบุรี  คาราเพส จ.ชลบุรี 

  มกราคม  เวลา .  น.  นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบ

บูรณาการ(ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  มกราคม  เวลา .  น.นายจิตรการ เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน วนัเด็ก

แห่งชาติ ประจาํปี  ณ ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  มกราคม  เวลา . - .  น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมเพือรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนและผูที้มีส่วนไดส่้วนเสีย ครังที (PP1) การศึกษาและจดัทาํรายงานผลกระทบสิงแวดลอ้ม ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา . - .  น.นายมนสั ตนังาม นายประโยชน์  โสรัจจกิจ นางวรนิต กตญาณ รอง 

ประธาน  ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเฉพาะ (Focus group) เรืองโครงการเศรษฐกิจ สีนาํเงินของประเทศ

ไทย ณ หอ้งแปซิฟิค  ชนั  เดอะไทด ์รีสอร์ท หาดบางแสน ชลบุรี  

  มกราคม  เวลา .  น. นายจิตกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีอญัเชิญพระบรมฉายาลกัษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถพิตร และพระนพปฏลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศ

จาํลอง ณ พระเมรุมาศจาํลองวดัโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  มกราคม  เวลา . - .  น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมติดตามผลการ

ดาํเนินงานคณะกรรมการ/คณะทาํงาน/เครือข่าย/ชมรมในสถานประกอบการ/สถานศึกษาทีเกียวขอ้งตามโครงการ  

TO BE NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปีงบประมาณ  ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั  อาคารใหม่ 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



  มกราคม  เวลา . - .  น.นายจิตกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมกิจกรรมโครงการ  จงัหวดั  

ผลผลิตหลกั (ข้าว) กระบวนการพฒันาผลิตผลการเกษตรแบบครบวาจรและสร้างมูลค่าเพิม เชืองโยงตลาด ณ 

ศนูยว์ิจยัขา้ว จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มกราคม  เวลา .  น.นางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน ร่วมประชุมหารือแนวทางการยกระดับ

เศรษฐกิจฐานรากชุมขน สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได ้เศรษฐกิจฐานรากในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม

สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 

 

 
  

- กจิกรรมอนืๆ  

 ธนัวาคม  เวลา . - .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

และทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที /  ณ ห้องไพลิน โรงแรมแก

รนด ์รอยลัพลาซ่า อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ

มารดาท่านพินิจ  จารุสมบติั ณ วดัผานิตรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมหารือโครงการศึกษาเมืองการบินภาค

ตะวนัออกและจัดทาํแผนงานเชิงกลยุทธ์กรพฒันาเมืองการบินภาคตะวนัออก ณ สํานักงานหอการค้าจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

บริษทั เอม็.เอส.เอส เคเบิลเน็ตเวิร์คจาํกดั สาขาฉะเชิงเทรา ขอสนับสนุนของขวญัวนัเด็กแห่งชาติครังที  ประจาํปี 

 ในวนัเสาร์ที  มกราคม  เวลา .  น. ณ บริษทั เอม็.เอส.เอส เคเบิลเน็ตเวิร์คจาํกดั สาขาฉะเชิงเทรา 
    

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   

มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

 3.1 สรุปการสัมมนาหอการค้าทัวประเทศ ครังที  ณ จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ี

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าว การสัมมนาหอการค้าทัวประเทศ ครังที  ณ จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ีครังนี ทาง

หอการคา้ไดด้าํเนินการตามวิสยัทศัน์ทีว่า หอการคา้ไทยเป็นสถาบนัหลกัทางการคา้และบริการของประเทศทีใชข้อ้มูล ความรู้ 

เครือข่าย และความร่วมมือทีเขม้แขง็ เพือเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขนั และขบัเคลือนประเทศไทย ใหเ้ติบโตได ้ในตลาด

โดลกอยา่งยงัยนื ซึงหอการคา้มุ่งมนั ดาํเนินงานภายใตพ้นัธกิจหลกั  ดา้น อนัประกอบดว้ย  



1.เสริมความสามารถในการแข่งขนัและโอกาสทางการคา้และบริการให้กบัผูป้ระกอบการในทุกภาคส่วน 

ดว้ยขอ้มลู นวตักรรม และมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจ 

.สร้างความเชือมโยงละร่วมมือ ให้เกิดความเข็มแข็งของเครือข่ายทังภาครัฐและภาคเอกชน ใน

ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค ระดบัภูมิภาคและระดบัโลก  

.ต่อยอดความรู้และประสบการณ์สร้างสรรคใ์หเ้กิดประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ 

.ต่อยอดความรู้และประสบการณ์ สร้างสรรคใ์หเ้กิดประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ 

.พฒันาการบริหารจดัการองคก์รทงัเครือข่าย ใหมี้ประสิทธิภาพ และมีภาพลกัษณ์ทีดีต่อสงัคม 

ทงันีการประชุมหอการคา้ทวัประเทศ ไดต้งักรอบการสมัมนาภายใตก้ารมุ่งสู่เศรษฐกิจทีมีมลูค่าเพิม(Value-

Based Economy) ผา่นแนวคิด Trade and Service .  ซึงจะสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลทีกาํลงัขบัเคลือนอยู่

ในช่วงนี เพือรองรับการเปลียนแปลงของโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนั ตลอดจน การสร้างการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

และธุรกิจอยา่งยงัยนื เพือการกา้วไปขา้งหนา้ของผูป้ระกอบการไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ  ปี รวมถึงธุรกิจอย่าง

ยงัยนื เพือการกา้วไปขา้งนาของผูป้ระกอบการไทย ตามยทุธศาสตร์ชาติ  ปี รวมถึงนโยบาย  Thailand .  ซึงใน

ปีนีไดใ้หค้วามสาํคญักบัการลงมือทาํภายใตก้รอบการสัมมนา Executing Trade and Service .  ThalTay With 

Inclusive Growth (เติบโต ทวัถึง แบบไทยเท่) โดยการจดัสมัมนาครังนี จึงแบ่งการประชุมออกเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ 

กลุ่ม  เรือง Executing Trade and Investment with inclusive Growth 

กลุ่ม  เรือง Executing Agriculture and Food Processing with inclusive Growth 

กลุ่ม  เรือง Executing Tourism and Services with inclusive Growth 

โดยผลจากการสมัมนาทงั  กลุ่ม จะเป็นหนึงทีหอการคา้ไทย ตงัรวมพลงัเพือขบัเคลือนและขบัเคลือนและ

เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศใหก้า้วหนา้อยา่งยงัยนืต่อไป  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 .  การจดังานแสดงความยนิดีและงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

นายวฒันา รัตนวงศ ์ (ประธาน) กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นจงัหวดัทีมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการ

พฒันาประสิทธิภาพการพฒันาในทุก  ๆดา้น จากนโยบายการผลกัดนัของภาครัฐ และเมกกะโปรเจ๊กจากภาคเอกชน อาทิ รถไฟ

รางคู่ โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทรา โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง เชือมสามสนามบิน (ดอนเมือง , สุวรรณภูมิ , 

อู่ตะเภา) ซึงเป็นการช่วยส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมของจงัหวดัฉะเชิงเทราอย่างยงัยนืต่อไป  

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นองค์กรภาคเอกชน ไดถื้อกาํเนิดก่อตงัขึน โดยกลุ่มนักธุรกิจ  และไดรั้บ

ความร่วมมือสนบัสนุนและประสานงานจากผูว้่าราชการจงัหวดั ไดรั้บการอนุญาตจดทะเบียนจดัตงัขึน เมือวนัที  

พฤษภาคม  โดยมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจการคา้ การลงทุนภายในจงัหวดัใหข้ยายตวั สร้างความ

เจริญก้าวหน้า และสร้างความกินอยู่ดีให้แก่พีน้อยประชาชนในจังหวดั ร่วมทังมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการ

ดาํเนินการพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดัใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งยงัยนื และจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นหนึงใน  จงัหวดัที

รัฐบาลกาํหนดให้เป็นพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ประกอบดว้ยจังหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ



จงัหวดัระยอง ซึงเป็นนโยบายของรัฐบาลทีจะพฒันาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือเพิมการลงทุนทงัภายในและ

ต่างประเทศ  

การดาํเนินงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีคณะกรรมการ ทีมีความรู้ความสามารถในดา้นต่าง  ๆเพือร่วมกนั

ระดมความคิดทีเป็นประโยชน์ร่วมกนัเพือผลกัดนัและส่งเสริมความเจริญสู่จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โดยมีวิสัยทศัน์ : เป็นสถาบนั

ของภาคธุรกิจไทยทีเข็มแข็งและเป็นทียอมรับ มีเครือข่ายทีมีประสิทธิภาพ เพือร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้มนัคงและยงัยืน” 

ผลงาน และโครงการสาํคญัๆ ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราในดา้นต่าง  ๆทีไดจ้ดัขึน ตามคาํขวญัทีว่า “ส่งเสริมการค้า 

พฒันาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการคา้” มีมากมายหลากหลาย ทงัในด้านการคา้ การลงทุน การส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ  การส่งเสริมดา้นการท่องเทียว และกิจกรรมเชือมความอนัดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  อาทิ 

การจดังานหอการคา้แฟร์  ซึงจดัมาแลว้เป็นครังที   / การจดังานหอการคา้เกษตรแฟร์ ซึงจดัมาแลว้เป็น

ครังที  / การจดังานเทศกาลกินปลากะพงยกัษ ์ของดีเมืองแปดริว / การจดักิจกรรมท่องเทียวทางนาํ อนุรักษ์แม่นาํ

บางปะกง / กิจกรรมเดินวิงวิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลหา้ ลดละอบายมุข / กิจกรรมแข่งขนักอลฟ์เชือมความสัมพนัธ์ / 

การจดัเทศกาลท่องเทียวชุมชนล่องเรือคายคัคลองสียดัและตลาด  ร้านเพือประชาชน / การจดัตงั บริษทั ประชา

รัฐรักสามคัคี (วิสาหกิจเพือสงัคม) จาํกดั / โครงการรถบรรทุกสีขาวประชารัฐ เป็นตน้ อีกทงัการใหค้วามร่วมมือกบั

โครงการต่างๆ ของหอการคา้ไทย อาทิ โครงการสิทธิประโยชน์ และป้ายของดีจงัหวดั / โครงการบริจาคโลหิต

ถวายเป็นพระราชกุศล / โครงการ  ไร่  แสน โครงการ  หอการคา้  สหกรณ์การเกษตร / โครงการต่อตา้น

คอรัปชนั เป็นตน้  

รวมถึงการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทาํงานในด้านต่างๆ ของจังหวดัฉะเชิงเทรา โดยการนํา

เสนอแนะขอ้คิดเห็นทีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหเ้กิดการพฒันาทียงัยนืต่อไป  

ซึงการดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บความร่วมมืออย่างดียิงจาก

ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา รวมถึงส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรต่างๆ จนทาํให้งานต่างๆ สาํเร็จลุล่วงไป

ไดต้ามวตัถุประสงค ์จากการทีผูว้่าราชการจงัหวดัทีไดใ้หก้ารสนบัสนุนหอการคา้จงัหวดั ในการมีส่วนร่วม ภายใต้

กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวดั ส่งผลให้อดีตผูว้่า

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลสําเภาทอง จากการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยและหอการค้าไทย 

ประกอบด้วย 

นายสุรพล พงษท์ดัศิริกุล  รับรางวลัสาํเภาทอง ประจาํปี     

นายเริงศกัดิ มหาวินิจฉยัมนตรี รับรางวลัสาํเภาทอง ประจาํปี  และ ปี   

นายอนุกลู ตงัคณานุกลูชยั รับรางวลัสาํเภาทอง ประจาํปี  ,  และ ปี   

และหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้รับรางวลัหอการค้ายอดเยยีม จากการพจิารณาจากหอการค้าไทย ประกอบด้วย   

   หอการคา้ยอดเยยีม ประจาํปี    หอการคา้ยอดเยยีม ประจาํปี    

หอการคา้ยอดเยยีม ประจาํปี   หอการคา้ยอดเยยีม ประจาํปี  

หอการคา้ยอดเยยีม ประจาํปี   หอการคา้ยอดเยยีม ประจาํปี   



หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณท่านผูว้่าราชการจงัหวดั ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง  ๆทีไดใ้ห้ความร่วมมือ

ในการดาํเนินงานของหอการคา้ดว้ยดีตลอดมา ดว้ยความมุ่งมนั ทีจะพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้มีการเติบโต

อยา่งมนัคงและยงัยืน คณะกรรมการทุกคน จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทงัภาครัฐ เอกชน และประชาชนมาร่วมเป็น

กาํลงัใจสาํคญัในการขบัเคลือนการพฒันาเศรษฐกิจ เมืองแปดริวไปพร้อม  ๆกบัเราหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าการจดังานแสดงความยินดีและงานส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ ปี     

ทางหอการค้ามีความประสงค์ทีจะให้บุคลทวัไป ได้รับรู้ผลงานของหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ทีผ่านมา 

หอการคา้มีหนา้ทีทาํอะไร มีผลงานอะไรบา้ง ไดรั้บรางวลัอะไรมาบา้ง ดงัทีท่านประธานกล่าวขา้งตน้ และในการ

จดังานครังนีจะ มีการรณรงค์เพิมสมาชิกใหม่ของหอการคา้ โดยการให้กรรมการหรือสมาชิกหอการค้าทีมา

ร่วมงาน  ท่าน ลงทะเบียนเขา้งาน ,  บาท พาคนทีเป็นเป้าหมายจะสมคัรสมาชิกหอการคา้มาได ้  ท่าน โดย  

ท่านทีพามา ไม่ตอ้งลงทะเบียนเขา้งาน แต่ตอ้งเสียค่าสมคัรแรกเขา้สมาชิกหอการคา้ ,  บาท กาํหนดการการจดั

งานมีดงันี 
 

เวลา .  น.- .  น. -  ลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน 

เวลา .  น.  -  เริมงาน / สงัสรรค ์ดนตรีบรรเลง  

พร้อมเสริฟออเดิฟ(พิเศษ) ทีไดรั้บการสนบัสนุน 

เวลา .  น.  -  บริการอาหารจานแรก (ไทยเซท) 

พิธีกรเรียนเชิญ  ชมการแสดงโชว ์(ชุดที )ชือชุด “แผน่ดินทอง”  

ไดรั้บการสนบัสนุนจากโรงเบียร์แปดริว 

 พิธีกรเรียนเชิญ  - ชม Presentation แนะนาํหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และรางวลั   

    “สาํเภาทองและหอการคา้ยอดเยยีม”      

เวลา .  น.  -  เริมพิธีการดงันี 

พิธีกรเรียนเชิญ  นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

กล่าวตอ้นรับและกล่าวถึงวตัถุประสงคก์ารจดังาน    

พิธีกรเรียนเชิญ  นายสุวิทย ์ คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าวเปิดงาน  

พร้อมกล่าวแสดงความยนิดีกบัผูที้ไดรั้บรางวลั“สาํเภาทอง”และรางวลั 

“หอการคา้ยอดเยยีม”พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษเรือง 

“คนฉะเชิงเทรา ไดอ้ะไร เสียอะไร จากการพฒันาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวนัออก” (ประมาณ  นาที) 

พิธีกรเรียนเชิญ  นายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ลงจากเวที 

พิธีกรเรียนเชิญ  ชมการแสดงโชว ์(ชุดที )ชือชุด “Marry the night”  

ไดรั้บการสนบัสนุนจากโรงเบียร์แปดริว 



พิธีกรเรียนเชิญ  นายรณชยั วิรุฬห์รัฐ พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา แสดงปาฐกถาพิเศษ  

เรือง “บทบาทความสาํคญัของหอการคา้ต่อการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา” 

(ประมาณ  นาที) 

พิธีกรเรียนเชิญ  เชิญประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบกระเชา้ขอบคุณ 

แก่พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

พิธีกร กล่าวนาํสู่ช่วง การแสดงความยนิดีกบัสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ทีไดส้ร้างชือเสียงใหก้บัประเทศไทยในดา้นกีฬา 

 พิธีกร กล่าวนาํเสนอประวติัพอสงัเขป ของผูที้สร้างชือเสียงประกอบดว้ย 

1. คุณณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ไดรั้บรางวลัเหรียญเงินนกักีฬายงิปืนรณ

ยทุธ ทีมชาติไทยทีควา้รางวลัรองแชมป์โลก ในการแข่งขนักีฬายงิปืนสนั

รณยทุธชิงแชมป์โลก รายการ “ไอพีแอสซี แฮนดก์นัเวิร์ดซู๊ต ” ที

เมืองซาโตรูว ประเทศฝรังเศส ระหว่างวนัที  สิงหาคม –  กนัยายน 

 (ฉาย VTR แสดงผลงาน) 

2. คุณเพญ็สุขภรณ์ จิตรประสงค ์(นอ้งเชอรี) สมาชิกหอการคา้ ไดรั้บรางวลัที 

 เป็นแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขนัเรือรุ่น F4  ในงาน BANGSAEN  

POWERBOAT 2017ซึงจะไดเ้ป็นตวัแทนไปแข่งขนัในสนามต่างประเทศ

ต่อไป (ฉาย VTR แสดงผลงาน) 

 

 

 

พิธีกรเรียนเชิญ  นายพินิจ จารุสมบติั อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวฒันธรรม 

ไทย-จีน และส่งเสริมความสมัพนัธ ์ขึนบนเวทีใหเ้กียรติมอบโล่ประกาศ 

เกียรติคุณแก่ผูที้ไดรั้บรางวลัทงัสองท่าน พร้อมใหเ้กียรติถ่ายภาพกบันกักีฬาทงั  

ท่าน  

พิธีกรเรียนเชิญ  นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและคณะ 

กรรมการบริหารหอการคา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขึนสู่บนเวที 

พิธีกรเรียนเชิญ  นายพินิจ จารุสมบติั กล่าวอวยพรปีใหม่ 2561 

พิธีกรเรียนเชิญ  ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบปลากะพงยกัษ ์

แก่นายพินิจ จารุสมบติั 

พิธีกรเรียนเชิญ  นายพินิจ จารุสมบติั ลงจากเวทีเขา้ทีนงัโต๊ะอาหารรับรอง 

พิธีกรเรียนเชิญ  นายสุวิทย ์ คาํดี  ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขึนสู่เวทีเพือรับ 

มอบกระเชา้ของขวญัปีใหม่ เนืองในโอกาสวนัขึนปีใหม่  จาก 



นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฯ 

พิธีกรเรียนเชิญ นายสุวิทย ์ คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าวอวยพรปีใหม่  และ

ร่วมร้องเพลงสวสัดีปีใหม่พร้อมกนั (ดนตรีบรรเลงเพลงปีใหม่) 

พิธีกรเรียนเชิญ  นายพินิจ จารุสมบติั อดีตรองนายกรัฐมนตรี 

นายกิตติพนัธุ ์โรจนชีวะ รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายชาธิป รุจนเสรี รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และผูใ้หญ่ทีใหเ้กียรติมาร่วมงาน ขึนบนเวทีเพือร่วมถ่ายภาพกบั 

นายสุวิทย ์ คาํดี  ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา            

พิธีกรเรียนเชิญ  เชิญขึนถ่ายภาพร่วมกบัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามลาํดบัดงันี 

ชุดที  กบักรรมการหอการคา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ชุดที  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ หวัหนา้ส่วนราชการและสือมวลชน 

ชุดที  สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทุกและผูร่้วมงานทุกท่าน 

เวลา .  น.   เสร็จพิธี เรียนเชิญรับประทานอาหารร่วมกนั 

เวลา  .  น.   - ปิดงาน เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 

รายการผู้ให้การสนับสนุนการจดังาน 

. คุณบุญมี ศรีสุข (ร้านแม่บุญมี)   หมีกรอบตราคุณยา่พลู 

.คุณภาวริน นอ้ยใจบุญ (ร้านริน)   ขนมชนั 

.คุณชยัรัตน์ โสธรนพบุตร (บจ.ผลไมแ้ปรรูปวรพร)  ผลไมก้วนเคียวนุ่ม 

.คุณประโยชน์ โสรัจจกิจ (ขาวผอ่งฟาร์ม)     ปลากะพงยกัษ ์- ลวกจิม 

.คุณปุญญพฒัน์ พงษพ์ฒันาพมิต (จิระภาไก่หมุน) ไก่หมุนจิระภา 

.โรงแรมซนัธาราเวสเนสรีสอร์ท    ผดัไทยกุง้สด 

.นกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชาลกูพืช / ชาแอปเปิล 

.คุณจอมพงษ ์ชูทบัทิม (บจ.ปราโมทฟาร์ไก่ไข่) ไข่ไก่กล่องมอบสือมวลชน 

.คุณอาภรณ์ วชัร (โรงเบียร์แปดริว) ชุดการแสดง 2 ชุด 

.คุณสมควร ศรีชยั (หจก.สมควรอิงคเ์จ็ท) การจดันิทรรศการบางส่วน 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที    เรืองเพอืพจิารณา  

 4.1 การจดัทําเสือสัญลกัษณ์ ของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 นางอาภรณ์  วชัระ (รองประธาน) กล่าวว่า การจดัทาํเสือของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ไดไ้ปติดต่อดูผา้ฝ้ายท่อมือ 

พืนเมือง สีเขียวสม้ฟ้า  ทีชุมชนบา้นอ่างเตย อาํเภอท่าตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา และไดท้าํการสั งทอผา้แลว้ ประมาณเดือน

มีนาคม  ถึงจะไดผ้า้ ถา้ไดผ้า้มาแลว้ จะดาํเนินการต่อ โดยจะมีการออกแบบ และติดต่อร้านตดัเสือผา้  ใหม้าวดัตวัคณะกรรม 



หอการคา้ และสงัตดั ต่อไป เวลาคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะไปร่วมงานพิธี หรือร่วมประชุมทีไหน จะมีเสือ

สญัลกัษณ์ใส่ ดูเป็นทางการ และยงัช่วยส่งเสริมคนในชุมชนบา้นอ่างเตย ใหมี้อาชีพ และมีรายได ้   ชุมชนบา้นอ่างเตย เคยส่งผล

งานลายผา้ใหม่เขา้ประกวดแลว้ไดร้างวลัระดบัประเทศกลบัมา ใชชื้อลายผา้ว่าอ่างเตยวิจิตรา   

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

.  การจดัทําหนงัสือรายงานประจาํปี    

นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราได้จดัทาํหนังสือรายงาน

ประจาํปี  ทุกปี เพือเป็นการเสนอผลงานและกิจกรรมของหอการคา้ทีผา่นมาในรอบ  ปี ในการจดัทาํหนังสือ

รายงานประจาํปี จะมีขอสมัภาษณ์ และสนบัสนุนการลงโฆษณา ตามบริษทั และห้างร้านต่างๆ ของคณะกรรมการ

หอการคา้และผูป้ระกอบการทวัไปในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอไปปรึกษากนัในการประชุมกลุ่มยอ่ย เรืองรูปแบบ การ

จดัทาํหนังสือและเรืองหัวขอ้บทสัมภาษณ์  ขอให้ฝ่ายเลขาธิการ เชิญคณะกรรมการหอการค้าฯ ทีเกียวขอ้งร่วม

ดาํเนินการ 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 4.3 การจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี  

นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ตามขอ้บงัคบัของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดให ้

ประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ภายใน  วนั นบัตงัแต่สินปีบญัชี  โดยภายในวนัที  มีนาคม ในการประชุมใหญ่

สามญัสมาชิก จะมีการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ ทุกปี เพือเป็นประโยชน์กบัสมาชิกหอการคา้ ขอไปปรึกษากนั

ในการประชุมกลุ่มยอ่ย เรืองรูปแบบ การจดัประชุมใหญ่ กาํหนดวนัเวลา และสถานที วิทยากร หัวขอ้ทีจะบรรยาย

พิเศษ และจะมาแจง้ใหที้ประชุมทราบใหก้ารประชุมประจาํเดือนมกราคม  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 

วาระท ี   เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ทางกลุ่มหอการคา้เบญจพาสุวรรณภูมิ  ไดมี้มติทีประชุม ว่าจะมีการจดั 

ประชุมสัญจร ไปพนมเปญ ประเทศกมัพูชา  ระหว่างวนัที -  มกราคม โปรแกรม  วนั   คืน  อรัญประเทศ – พระ

ตะบอง - พนมเปญ – อรัญประเทศ เดินทางโดย ไปกลบั รถยนต ์ อตัราค่าบริการท่านละ  ,  บาท      ในการประชุมสัญจร 

ครังนี ไดมี้การพาไปเยยีมชมพืนทีคา้ขายทีกรุงพนมเปญ ชมตลาดพซาร์ ทเมย ์และชมพืนทีเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  6  เรืองระเบียงเศรษฐกจิพเิศษ ภาคตะวนัออก (EEC)  

 นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าเรืองระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวนัออก (EEC)  

 1.ความเป็นมาและกรอบแนวคดิการพฒันา EEC 



ต่อยอดการพฒันาพืนทีบริเวณชายฝังทะเลตะวนัออก เพือยกระดบัขีดความสามารถใน การแข่งขนัของประเทศ 

เนืองจาก ตงัอยูใ่นจุดยทุธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน  เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมทีสาํคญัของประเทศ     

โดยเฉพาะปิโตรเคมี ยานยนตแ์ละชินส่วน 

โครงสร้างพืนฐานสาํคญั ท่าเรือ แหลมฉบงั/มาบตาพุด  นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบงั/มาบตาพุด เขตอุตสาหกรรม 

ถนนสายสาํคญั  อ่างเก็บนาํ ฯลฯ 

.วตัถุประสงค์/เป้าหมายการพฒันา EEC 

ยกระดบัพืนทีเป็นเขตเศรษฐกิจชนันาํของเอเชีย  

พฒันาโครงสร้างพืนฐานเชือมโยงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการพฒันาเมืองและสภาพแวดลอ้มเมือง 

อาํนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่นกัลงทุน สนบัสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยขีนัสูงและท่องเทียว 

พืนทีเป้าหมาย ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 

.แนวทางและแผนการพฒันา EEC 

หลกัการดาํเนินงาน พฒันาในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศรัฐบาล 

ภาครัฐ – ลงทุนโครงสร้างพืนฐาน ดา้นอุตสาหกรรม/ดา้นคมนาคมขนส่ง ดา้นพลงังาน/ดา้นสาธารณูปโภค- 

สาธารณูปการ - ส่งเสริมการลงทุน และ อาํนวยความสะดวก    

ภาคเอกชน – พฒันาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม เป้าหมาย s-curv – ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ - พฒันา

อุตสาหกรรม - ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) โดยเฉพาะโครงสร้าง พืนฐานคมนาคมขนส่ง    

ภาคประชาชน - มีส่วนร่วม - มีคุณภาพชีวติดีขึน ดา้นสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ  

แนวทางและแผนการพฒันา EEC ด้าน 

 

1. อุตสาหกรรม ศักยภาพ 

พฒันา อุตสาหกรรมทีใช ้เทคโนโลยขีนัสูง เป็นมิตรกบั สิงแวดลอ้มและ สอดคลอ้งกบั ศกัยภาพของพืนที และ

เร่งรัดการ แกปั้ญหามลพิษและ สิงแวดลอ้มในพืนที ใหเ้กิดผลในทาง ปฏิบติั 

พืนทีอุตสาหกรรมรองรับการลงทุน 

พฒันานิคมอุตสาหกรรมเป้าหมายใชเ้ทคโนโลยขีนัสูง • พฒันาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ • บริหารจดัการกาก

อุตสาหกรรม • พฒันาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที 3 

.โครงสร้างพนืฐาน คมนาคมและโลจสิตกิส์ 

พฒันาโครงสร้าง พืนฐานการขนส่ง เชือมโยงพืนทีและ สร้างฐานทางเศรษฐกิจที มีศกัยภาพและ ประสิทธิภาพ

รองรับกลุ่ม อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพือยกระดบั ความสามารถในการ แข่งขนัของประเทศให ้สูงขึน 

ทางถนน o ก่อสร้าง Motorway 3 เสน้ทาง ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ-ชลบุรี / พทัยา-มาบตาพุด / แหลมฉบงั- นครราชสีมา o 

ปรับปรุงทางหลวงพืนทีบริเวณอู่ตะเภา มาบตาพุด และถนนเลียบชายฝังทะเล (ระยอง-ชลบุรี) 



ทางราง o รถไฟทางคู่ (ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา้- แก่งคอย) o รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-พทัยา-ระยอง) o 

ก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา 

พฒันาสนามบินอู่ตะเภา ใหเ้ป็นสนามบิน เชิงพาณิชยแ์ห่งที 3 o ศนูยซ่์อมอากาศยาน (MRO) o ศนูยข์นส่งสินคา้

ทางอากาศและระบบ โลจิสติกส์ (Air Cargo and Logistics Hub) o กิจการ General Aviation o อาคารผูโ้ดยสาร

เพิมเติมในอนาคต o ศนูยฝึ์กอบรม o กิจการพาณิชยป์ลอดอากร (Free Trade Zone 

พฒันาท่าเรือสตัหีบ รองรับเรือ Ferry เชือมชายฝังทะเลอ่าวไทย 

พฒันาท่าเรือแหลมฉบงั o ศนูยก์ารขนส่งตูสิ้นคา้ทางรถไฟ o ท่าเทียบเรือชายฝัง (ท่าเทียบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบงั 

o ปรับปรุงสิงอาํนวยความสะดวกเพือแกไ้ข ปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบงั 

3. สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ/ พฒันาเมอืง 

พฒันาระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ โครงสร้างพืนฐาน ทางสังคม และสิงแวดลอ้มทีได ้มาตรฐาน เพือยกระดบั

คุณภาพชีวิต ประชาชน สร้างสมดุล และกระจาย ผลประโยชน์สู่ชุมชน พฒันาสภาพแวดลอ้มเมืองใหเ้ป็น เมืองน่าอยู ่เอือต่อ

การขยายตวัทาง เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล รองรับการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวนัออก 

• ไฟฟ้า : พฒันา/ปรับปรุง/ขยายระบบส่งไฟฟ้า • ระบบนาํ : เพิมความจุอ่างเก็บนาํ/วางท่อส่งนาํ ปรับปรุง/ เพิมก าลงัการผลิต/

เพิมศกัยภาพบริการนาํประปา • สาธารณสุข/การศึกษา ยกระดบัการใหบ้ริการ • เทคโนโลยสีารสนเทศ พฒันาเชือมโยง • พฒันา

สภาพแวดลอ้มเมืองสาํคญัของจงัหวดั (อาทิ ฉะเชิงเทรา พทัยา อู่ตะเภา ระยอง) ใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่เอือต่อการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจและสงัคม • การจดัการขยะ/นาํเสีย/ระบายนาํ • ท่องเทียวพทัยา : พฒันาพืนทีแหลมบาลีฮาย ระบบไฟฟ้า และ

โทรคมนาคมลงใตดิ้น 

4. สิทธิประโยชน์ 

ใหสิ้ทธิประโยชน์เพือ ดึงดูดอุตสาหกรรม เป้าหมาย ใหเ้ป็นกลไก ขบัเคลือนเศรษฐกิจ เพืออนาคต ดึงดูด 10 อุตสาหกรรม

เป้ปัจจุบัน   -     สิทธิประโยชน์สาํหรับการลงทุนในคลสัเตอร์ (BOI)   

- กองทุนเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั สาํหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

 อนาคต  -     OSS อาํนวยความสะดวกรวดเร็วในการอนุมติั อนุญาตต่างๆ  

- ประกาศเป็นเขตปลอดภาษี  

- สามารถจดัหาทีดิน และเช่าทีดินได ้50+49 ปี  

- ศนูยธุ์รกรรมการเงินในเขตส่งเสริมพิเศษ  

-  มีกองทุนในพืนทีร่วมกบัชุมชนในทอ้งถิน 

นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน)  กล่าวว่าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ้งรองรับการขยายตวัจากกรุงเทพ เราจะตงัรับ

อยา่งไรทีจะทาํใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเมืองสมาร์ทซิตรี เมืองน่าอยู่  การเสนอทุกเรืองตอ้งเป็นรูปธรรม เป็นโครงการ 

บรรจุแผนเข้ายุทธศาสตร์จังหวัด  เพือนําเสนอท่านนายกรัฐมนตรี ทีจะมาประชุม ครม. สัญจร หอการค้าสภา

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นองคก์รภาคเอกชน ตอ้งนาํเสนอยุทธศาสตร์แต่ละภาค ภาคเกษตร ภาคการศึกษา ภาค

การท่องเทียว ภาคอุตสาหกรรม ทีจะพฒันารองรับ EEC ทีกาํลงัจะเกิดขึน ทุกภาคส่วนตอ้งมีส่วนรวม เช่น อบต.อบจ. 

ผูน้าํทอ้งถิน ผูน้าํชุมชน กลุ่มเกษตรกร  เป็นโครงการนาํร่องของประเทศไทย ทีจะมีการเชิญทางจิสตา้ และแคท มาทาํ



บนัทึกข้อตกลง (MOU) กับจงัหวดัฉะเชิงเทรา เรืองการศึกษาเราตอ้งมาส่งเสริมผลกัดันสิงทีมีอยู่ เช่นมหาลยัราชภัฎ 

ปวช. ปวส.ใหเ้ขม้แข็ง 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที    เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นางอาภรณ์  วชัระ (รองประธาน) กล่าวว่า(ร่าง) ยทุธศาสตร์การจดัการจดัการศึกษาเพือรองรับการพฒันา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ภายใตว้ิสยัทศัน ์“จดัการศึกษาในทุกระดบัให้สอดคล้อง

ต่อการขบัเคลอืนนวตักรรม ทีมุ่งสู่การสร้างมูลค่าเพมิ 10 อุตสาหกรรมหลกัของจงัหวดัฉะเชิงเทราอย่างยงัยนื และ

ทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วม” โดยมียทุธศาสตร์ 6 ดา้น คือ 

ยุทธศาสตร์ที 1 การสร้างความเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพือสร้างความมนัคง โดยใชก้ลยทุธ ์: การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน ในการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนดา้นอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที 2 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาภายใน ภายนอกในระดบัต่าง ๆ และเครือข่ายกบั

ภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ เพือความสามารถในการแข่งขนั โดยใชก้ลยทุธ ์: การสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือดา้นงานอาชีพเพือความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ที 3 การแสวงหาตน้ทุนและกลุ่มผูน้าํ ในการเป็นตวัแทนการเปลียนแปลง เพือการพฒันาและ

เสริมสร้างศกัยภาพคน โดยใชก้ลยทุธ ์: การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที 4 การสร้างการเรียนของนกัเรียนนกัศึกษา ดว้ยโครงการทาํแลว้ตอ้งขาย เพือสร้างโอกาส 

ความเสมอภาค และเท่าเทียมกนัทางสงัคม ภายใตห้ลกัการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใชก้ลยทุธ ์: การเสริมสร้างศกัยภาพบุคคลเพือการเป็นผูป้ระกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที 5 การสอน การแนะนาํ ทงัในและนอกระบบการศึกษา เพือสร้างการเติบโตของคุณภาพชีวิต

ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม โดยใชก้ลยทุธ ์: ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ที 6 การขบัเคลือนธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศ ดว้ยงานวิจยัทุกระดบั เพือการปรับสมดุลและ

พฒันาระบบการจดัการ บริหารจดัการภาครัฐ โดยใชก้ลยทุธ ์: การขบัเคลือนธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศ ดว้ย

งานวิจยัและพฒันานวตักรรม 

นายณรงคศ์กัดิ  แกเ้มืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า สาํหรับเรืองการศึกษา ขณะนีคนทีจบปริญญาตรี ว่างงาน

หลาย 

แสนคน โดยเฉพาะภาคตะวนัออก ในส่วนภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนคนงานจาํนวนมาก อยากเสนอให้ทาง

กระทรวงการศึกษา ผลกัดนัเด็กนกัเรียนใหเ้รียนวิชาชีพมากกวา่สายสามญั และทางสายอาชีพตอ้งเสริมทกัษะเฉพาะ

ดา้นออกมา ให้เด็กจบมาแลว้มีงานทาํ ผลิตแรงงานออกมาให้ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และจ่าย

ค่าตอบแทนตามวุฒิและเพิมค่าตอบแทนดา้นทกัษะตามความสามารถของคนทาํงาน ยกตวัอย่างตอนนีแรงงาน 

คนขับรถบรรทุก และซ่อมเครืองยนต์รถบรรทุก ขาดตลาด  และคนทีจบปริญญาตรีทีไม่มีงานทาํให้กระทรวง

การศึกษาแกปั้ญหาโดยการหาแนวทางส่งเสริมทกัษาเฉพาะทาง เพือใหส้อดคลอ้งรับภาคอุตสาหกรรม ถา้ทาํไดต้อ้ง



มาตงัเกณฑ์รายไดว้่าถา้จบปริญญาตรี และเรียนทกัษะเฉพาะทางเพิม จะมีรายไดเ้พิมจากจบปริญญาตรี เพือการ

พฒันาหลกัสูตรโดยการหาแรงงานให้อุตสาหกรรม  คงตอ้งมีหลกัสูตรทอ้งถิน โดยภาคอุตสาหกรรมเองตอ้งมา

แนะแนว ใหเ้ด็กนกัเรียนฟังถึงแนวทางอาชีพทีเด็กๆตอ้งเรียน เพือจะไดมี้อาชีพ และมีงานทาํ  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 

วาระที    เรืองนําเสนอนักธุรกจิรุ่นใหม่ ( YEC)   

  นายสมชัญ ์ยงศิริ (ประธานนกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ) กล่าววา่ ขอประชาสมัพนัธ ์เชิญชวนทุกท่านซือบตัร

คอนเสิร์ตการกุศล  พบความสนุกไร้ขีดจาํกดั กบั YEC Charity Concert โดยศิลปิน "ออฟ ปองศกัดิ" นกัร้องมาก

ความสามารถ ทีขึนเวทีคอนเสิร์ตสดไดม้นัทีสุด   วตัถุประสงคก์ารจดังาน รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย เพือสนบัสนุน

โครงการฝายมีชีวิต ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัพฤหสัที 22  กุมภาพนัธ ์2561 ณ โรงเบียร์แปดริว ตงัแต่เวลา

สามทุ่มเป็นตน้ไป โต๊ะ VIP ราคา ,  บาท นงัได ้  คน โต๊ะ Good View ราคา ,  บาท นงัได ้  คน โต๊ะ ราคา 

,  บาท นงัได ้  คน  กรรมการท่านใดสนใจสามารถจองโต๊ะและเลือกผงัโต๊ะไดเ้ลย  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  9  เรืองอนืๆ   

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน)  กล่าวว่า ทางผูว้าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัทาํโครงการสานพลงัประชารัฐ

สร้างฝายมีชีวิต รักษ์นํา รักษ์ป่า ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนเข้มแข็ง วตัถุประสงค์ เพือเป็นพืนทีตน้แบบในการ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ ระหว่างภาครัฐกบัภาคสังคม ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน เพือ

พฒันาสงัคม เศรษฐกิจฐานรากใหมี้ความเขม้แข็ง มนัคง มงัคงั และยงัยืน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพืนทีโครงการ 

ผูน้ ําชุมชนและตวัแทนหน่วยงานราชการ ผ่านอบรม ครูฝายมีชีวิต “ตามหลกัสูตรสร้างเครือข่ายปราชญ์เกษตร ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง” จาํนวน 16 คน ซึงจะเป็นครูฝาย และเป็นพีเลียงให้ความรู้แนะนาํวิธีการสร้างฝายแก่พีน้องประชาชนใน

พืนที แลว้ลงมือดาํเนินการสร้างฝายมีชีวิตโดยไม่ใชง้บประมาณจากทางราชการ ซึงจะเห็นไดว้่ากิจกรรมทีไดด้าํเนินการใน

วนันี มีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านการบริหารจดัการนํา การรักษาระบบนิเวศน์ มีการน้อมนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชน 

อย่างยงัยืน เป็นแบบอย่างในการพฒันาแก่ชุมชนอืน  ๆการทาํงานเป็นไปตามแนวทางสานพลงัประชารัฐ นั นคือ 

ประชาชนลงมือทาํ ภาคราชการหนุนเสริม ภาคธุรกิจเอกชนร่วมขบัเคลือน รัฐบาลให้การสนับสนุน ซึงเป็นแนวทางการ

ทาํงานและนโยบายทีสาํคญัของรัฐบาลชุดปัจจุบนั ขอให้ทุกภาคส่วนไดน้้อมนาํหลกัแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และศาสตร์ของพระราชาไปปรับใชก้บัการดาํรงชีวิต และเป็นแนวทางในการพฒันาหมู่บา้น / ชุมชนของท่าน เพือนาํความ

ผาสุกสู่ตวัท่านเองและชุมชนตลอดไป และทางผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีส่วนรวม

ช่วยกนัสนบัสนุนโครงการฯ 

ผูใ้หก้ารสนบัสนุนในนามหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีดงันี  

.คุณจิตรกร เผด็จศึก ร่วมกบั คุณประโยชน์ โสรัจจกิจ กระสอบ 50,000 ใบ  

. คุณสุนทร กระตุฤกษ ์บริจาคเงินจดัซือกระสอบ 20,000 บาท  



. หอการคา้สนบัสนุนเงินจดัซือทราบ 3,000 บาท  

. คุณจิตรกร เผด็จศึก ไข่ 10,000 ฟอง  

. คุณอาทร ช่วยณรงค ์ไข่ 3,000 ฟอง  

. คุณเกรียงศกัดิ บุญเกิดทรัยพสิ์น ไข่ 4,800 ฟอง  

. คุณจอมพงษ ์ชูทบัทิม ไข่ 2,000 ฟอง  

. คุณวฒันา รัตนวงศ ์ร่วมกับ คุณกิตติ ตรงไตรรัตน์ และคุณไชยา สิทธิเจริญพร บริจาคขา้วสาร 500 

กิโลกรัม  .คุณจิตรกร เผด็จศึก ขา้วสาร 500 กิโลกรัม 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา .  น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 
 
 
 
 


