
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /   

วนัจนัทร์ที  ธันวาคม  

ณ ห้องประชุมสวนอาหารเก้ามณ ีต. หน้าเมอืง อ. เมอืง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายอนุกลู  ตงัคณานุกลูชยั    ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายกิตติพนัธุ ์ โรจนชีวะ        รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายชาธิป รุจนเสรี          รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 4.พล.ต.ต.ธีระพล จินดาหลวง ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายสุรชยั สุกปลงั       สรรพากรพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายมนตรี เรืองอุไร อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

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

 .รศ.ดร.วิภาภรณ์บุญยาม   (แทน)  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายสมศกัดิ นาคประเสริฐ(แทน) ผูอ้าํนวยการแขวงการทางหลวงฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายนิสยั สุขระ      (แทน) สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทราทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายชูชาติ เอียมวิจิตร์  (แทน) พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายสญัญา นามี      (แทน) หวัหนา้สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายสุนนัทา โคกคาํพาน(แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายพิชยั อธิเกียรติ    (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 15.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 16.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 .นายสุทิน พรวงศท์อง       ทีปรึกษา 

 .นายสมนึก   ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 19.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

20.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 21.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 22.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 23.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 .นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 25.นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 

 .นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 .นายไชยา สิทธิเจริญพร       รองประธาน 



 28.นายประโยชน์โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 30.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 31.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์      กรรมการ 

 32.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 .นายเปรมสิทธิ ศิรสิทธิวฒันา       เหรัญญิก 

 .นายไพฑูรย ์ ตระการศกัดิกุล       กรรมการ 

 .นายชยัรัตน์ ตนัคงคารัตน์       กรรมการ 

 36.นายอธิวฒัน์  เลิศโรจนฉตัร       กรรมการ 

 .นายสุภร ตนัเฮง        กรรมการ 

 .นายอรรถพล  สิทธิโชคดี       กรรมการ 

 .นายนิติ งามสะอาด       กรรมการ 

 40.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       กรรมการ 

 .นายอาทร ผดุงเจริญ       กรรมการ 

 .นายวฒันา สุขโภชน์       กรรมการ 

 .นายฐิติกร ประสานเหลืองวิไล      กรรมการ 
  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นางสาวณัฏจว์รดี หามิตรเรือง นกัวิชาการคลงัชาํนาญการ    

 2.ผ.ศ.ดร.ดวงพร   ภู่ผะกา  รองอธิการบดีวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

 .นางสาวปิยพชัร์ วงศโ์ดยหวงั ผอ.ททท.สาํนกังานฉะเชิงเทรา     
   

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เวลา .  น. 
 

วาระที  เรืองแจ้งให้ทีประชุมทราบ 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

23 ธนัวาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพ แม่ภรรยา  

นายสมควร  ศรีชยั รองประธาน ณ บา้นพกั ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 27 ธนัวาคม  นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนของขวญัจาํนวน 

,  บาท ใหก้บัหอการคา้ไทย เพือจดังานวนัปีใหม่  ใหก้บัเจา้หนา้ทีหอการคา้ไทย 

 28  ธนัวาคม   นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ นายภานุ นาํศรีเจริญสุข ประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่ 

YEC ประชุมหารือร่วมกบัเจา้หน้าทีฝ่ายอบรม ของหอการคา้ไทย กาํหนดจดัโครงการเสริมสร้างความเขม้แข็ง

สาํหรับผูผู้ป้ระกอบการรุ่นใหม่ ในเดือนกุมภาพนัธ ์  ณ หอ้งประชุม สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



   มกราคม 2560  เวลา .  น.เป็นตน้ไป  คณะกรรหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรานาํ กระเชา้ไปสวสัดีปีใหม่ 

 ให้แก่ นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย  ผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา และหัวหน้าสวนราชการในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

13  มกราคม 2560  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพในพิธีบาํเพญ็กุศลถวายพระ 

บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระทีนั งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมราชวงั 

กรุงเทพมหานคร 

 14  มกราคม 2560  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนของขวญัวนัเด็ก ให้กบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา  และ

โรงเรียนวดัปิตุลาธิราธิราชรังสฤษฏิ  เพือจดักิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี  (โดยของขวญัทีไดม้า

สนบัสนุน ขอบริจาคจากกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 ธนัวาคม  เวลา .  นางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึงตาํบล หนึงผลิตภณัฑ ์ 

ระดบัจงัหวดั เพือเพิมศกัยภาพในการขบัเคลือนโครงการหนึงตาํบล หนึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) น. ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ 

ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  สรุปการประชุม  ผลการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ OTOP ปี งบประมาณ พ.ศ.     จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จดัทาํประมาณการรายไดจ้ากการจาํหน่าย ผลิตภณัฑ์ OTOP ปี งบประมาณ พ.ศ.  ซึงไดก้าํหนดค่าเป้าหมาย

ตวัชีวดัรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์OTOP เพิมขึนร้อยละ  ของรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ OTOP ปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ตามคาํรับรอง การปฏิบติัราชการ เป็นเงิน  , , ,  บาท (สองพนัสามร้อยยีสิบหกลา้นห้าแสนบาทถว้น)    ผล

การจาํหน่ายตงัแต่เดือนตุลาคม  – กนัยายน  จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีผลการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์OTOP ทงัสิน จาํนวน 

, , ,  บาท     (สองพนัสามร้อยยีสิบเจ็ดลา้นหนึงแสนสองพนัแปดร้อยห้าบาทถว้น) สูงกว่าประมาณการ เป็นเงิน 

,  บาท   คิดเป็นร้อยละ .  ของเป้าหมายทีประมาณการไว ้

  ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการลดอุบติัเหตุ

ทางทอ้งถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ หอ้งประชุมศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมเพือพิจารณาโครงการของ 

กลุ่มจงัหวดัตามแนวทางการสร้างความเขม้แข็งและยงัยืน ให้กบัเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจังหวดัฉะเชิงเทรา สรุปการประชุม กลุ่มจังหวดัเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ฉะเชิงเทรา 

สมุทรปราการ นครนายก สระแกว้ ปราจีนบุรี และ กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง  ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 

นครนายก สระแกว้ ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด ทางรัฐบาล เตรียมการจดังบประมาณ 100,000 ลา้นบาท 

ลงในงบประมาณกลุ่มจงัหวดั 11 กลุ่มทวัประเทศ  เพือพฒันาเศรษฐกิจฐานราก ของประเทศ โดยการพิจารณาใน

กลุ่มจงัหวดัประมาณ , ลา้นบาท 

  ธนัวาคม  เวลา .  น. นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการฯ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันา 



คุณภาพชีวิคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา สรุปรายงานการประชุม มีการพิจารณาอนุมติัการขอกูย้ืมเงิน เพือเป็นทุนประกอบของอาชีพ ของคนพิการ 

จาํนวน  ราย วงเงินรวม ,  บาท และใหค้วามเห็นชอบอนุมติั โครงการจดังานวนัคนพิการสากลจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี   ในหวัขอ้ คนพิการใตร่้มพระบารมี สู่การพฒันา ทียงัยนื โดยกาํหนดจดังานในช่วงเดือน กุมภาพนัธ ์   

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการจงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา ครังที /  ประจาํเดือนธนัวาคม  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 5 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตกร เผด็จศึก นายประโยชน์ โสรัจจกิจ รองประธาน  นายณรงค์ศกัดิ  

แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุมคณะทาํงานโครงการรถบรรทุกสีขาวตามนโยบายประชารัฐ ประจาํจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราชมรมรถบรรทุกฉะเชิงเทรา สรุปรายงาน

การประชุม ได้เสนอขอเพิมเติมผูแ้ทนภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้า ชมรมรถบรรทุกจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  และขอให้มีการเพิมเจ้าหน้าทีท้องถิน  ตัวแทนภาคเอกชนสถานีตรวจสอบนําหนักเขา้มาจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าทีตาํรวจจังหวดัฉะเชิงเทรา ในแต่ละพืนที และทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย)์ การดาํเนิน

โครงการ เสนอใหจ้ดัทาํแผนการทาํงาน โดยบูรณาการร่วมกนั เสนอต่อประธานคณะทาํงานโครงการฯ ก่อน เพือ

ลดกระแสการต่อตา้นขดัแยง้   

 มกราคม  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะทาํงานคดัเลือก

สถานประกอบกิจการเขา้ร่วมโครงการเพิมผลิตภาพแรงงานไทยจงัหวดัฉะเชิงเทราประจาํปีงบประมาณ  ณ 

หอ้งประชุมสาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา มติที

ประชุม  ได้พิจารณาโรงงานทีส่งเข้าเพือขอรับการสนับสนุนทังหมด 6 โรงงาน แต่งบประมาณ ปี 2560 มี 

งบประมาณ เพียง 1 ลา้นบาท โรงงานละ 200,000 บาท ตอ้งตดัออก 1 โรงงาน เพราะงบประมาณไม่พอ ทีประชุมจึง

เสนอให ้ โรงงานทีตดัออก ใหท้างสาํนกังานพฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา  ช่วยเป็นวิทยากร  ทาํโครงการนาํร่อง 

เขา้ไปเพิมผลผลิตและลดการสูญเสีย กระบวนการผลิต  ควบคู่กันไป เพราะปี 2561  ทางกระทรวงจะไม่จา้ง

มหาวิทยาลยัแลว้ ทางสาํนกังานพฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ตอ้งทาํโครงการเอง  ใชง้บเอง 

  มกราคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุม

หารือเตรียมการรับมอบนโยบายและตรวจเยียมพืนทีของรองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด จารุตศรีพิทกัษ์ ณ ห้อง

ประชุม สลค. ชนั  อาคารสาํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทาํเนียบรัฐบาล 

  มกราคม  เวลา . - .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมเตรียมการจดังาน

สมชัชาคุณธรรมภาคกลาง ครังที  ณ ห้องประชุมทบัทิม ชนั  โรงแรมแกรนด์ รอยลั แอนด์พลาซ่า อาํเภอเมือง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา   โดยนาบกิตติพนัธุ ์โรจนชีวะ รองผูว้่าราชดารจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน สรุปการประชุม



เตรียมการจดังานสมชัชาคุณธรรมภาคกลาง ครังที 2 โดยจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพจดังาน  และอีก 8 จงัหวดั  

กทม.,ราชบุรี,เพชรบุรี,ปทุมธานี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,ปราจีนบุรี,นครนายก และ สระแกว้ รวม 9 จงัหวดั  จดั

วนัที 9-10 มีนาคม 2560  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา  รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนศกัดิ 

ปฏิมาประกร เป็นประธานพิธีเปิดงาน   หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โซน 3  แสดงนิทรรศการองค์กรภาคีสมชัชา

คุณธรรม 

  มกราคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมนัคง

และความสงบเรียบร้อยจังหวดัฉะเชิงเทราครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

  มกราคม  เวลา . น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมสาํนกังานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร  ณ หอ้งวิชิตสงคราม ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  สรุปการประชุม มี ภารกิจเกียวกบั

การเสนอแนะนโยบายและจดัทาํ แผนการขนส่งการจราจร และความปลอดภยัจากการ ขนส่ง รองรับ EEC ระเบียง

เศรษฐกิจ ภาคตะวนัออก  เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี และระยองไดม้า 6 โครงการ 8,000 

ลา้นบาท  การพฒันาพืนที “เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก” หรือ EEC ถือเป็นการบูรณาการเชือมโยงโครงสร้าง

พืนฐานอย่างสมดุล การจดัวางผงัเมืองกลุ่มจงัหวดั เพือการเติบโตอย่างมีทิศทาง พร้อมมาตรฐานการจดัการ

สิงแวดลอ้มระดบัโลก กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค สร้างโอกาสในการทาํงาน เพิมเงินภาษีสู่ทอ้งถิน 

จัดตังกองทุนเพือการพฒันาชุมชน เพือประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน และเติบโตอย่างยงัยืน ซึง ฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ไดม้อบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ และ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งเร่งดาํเนินการ เพือใหภ้าคตะวนัออกของประเทศไทย เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทีดี และทนัสมยั

ทีสุดในภูมิภาคอาเซียน EEC ประกอบดว้ย จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจงัหวดัระยอง โดยรัฐบาลวางแผนการ

ลงทุนกว่า 1.5 ลา้นลา้นบาทใน 5 ปี เพือพฒันา โครงสร้างพืนฐาน เช่น ขยายมอเตอร์เวย ์รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า

ความเร็วสูง ขยายท่าเรือแหลมฉบงัและท่าเรือมาบตาพุด พฒันาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ฯลฯ และเพิมเป็น 2 

ลา้นลา้นบาท ตลอดโครงการภายใน 10 ปี ซึงจะทาํใหเ้กิดการลงทุนจากภาคเอกชนอยา่งนอ้ย 1.5 ลา้นลา้นบาทใน 5 

ปี โดยลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 500,000 ลา้นบาท โครงสร้างพืนฐาน 400,000 ลา้นบาท การสร้างเมืองใหม่ 

โรงพยาบาล. โรงเรียน ทีอยูอ่าศยั 400,000 ลา้นบาท การท่องเทียวคุณภาพ เชิงสุขภาพ 200,000 ลา้นบาท 

  12 มกราคม 2560  เวลา . - .  น. นาย ชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมโครงการ นายจา้ง ลูกจา้ง ร่วม

สานใจ เป็นหนึงเดียว  ณ  บริษทัโตโยตา้มอเตอร์ประเทศไทย จาํกดั โรงงานบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา   โดยมี นายวรา

นนท ์ปีติวรรณ รองปลดักระทรวงแรงงาน เป็นประธาน และ นายกิตติพงษ ์เหล่านิพนธ ์ ผูต้รวจราชการกรมสวสัดิการและ



คุม้ครองแรงงาน พร้อมนายจา้ง ลกูจา้ง ร่วมกนัเป็นหนึงเดียว ถวายอาลยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ต่อจากนนัรองปลดักระทรวงแรงงานบรรยาย เกียวกบั นายจา้ง ลกูจา้ง ร่วมสานดวงใจเป็นหนึงเดียว  

  มกราคม  เวลา .  น. นาย ชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายอาทร  ช่วยณรงค์ รอง

ประธาน นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิกูล นางโสภา  วโรกร  กรรมการ  ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั

ภาคใต ้ณ สาํนกังานป้องกนัสาธารณภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และสโมสรไลออนส์

ฉะเชิงเทรา ร่วมมอบเงิน 17,000 บาท  ใหน้ายอนุกลู  ตงัคณานุกลูชยั  ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือช่วยเหลือ

ผูป้ระสบอุทกภยัภาคใต ้พร้อมกบัปล่อยขบวนรถ ช่วยเหลือพีนอ้งชาวใต ้  ในส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทราสรุปยอดเงิน

บริจาคช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัภาคใต ้ จาํนวนเงิน 1,500,000 บาท เป็นสิงของประมาณ 1,000,000 บาท รวมเป็น

จาํนวนเงิน  2,500,000 บาท ยงัประชาชนมาบริจาคมาอีกเรือยๆ   

  มกราคม  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะทาํงานตรวจสอบ

การใชง้านของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /    ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชุมกบัผูต้รวจราชการสาํนกันายกรัฐมนตรี นายไพโรจน์ อาจรักษา 

เรืองการตรวจสอบการใชง้านของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด(CCTV)  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  มติทีประชุม สมาชิก

หอการคา้ทีมีระบบกลอ้งวงจรปิดทีหันกลอ้ง บันทึกภาพถนนสาธารณะ ขออนุญาตให้ชือทีอยู่ เพือสาํนักงาน

จงัหวดัจะไดป้ระสานขึนทะเบียน เพือช่วยเหลือราชการ จบัโจรผูร้้ายและมิจฉาชีพ ต่อไป  

 มกราคม  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุม

การเรียไรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ห้องสุนทรพิพิธ ห้องประชุม  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  สรุปรายงานการ

ประชุมนายพรเลิศ โชคชยั ปลดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พิจารณา รถบสัรับบริจาคโลหิต จาก 2 ชนั 12 เตียง 

ชนัล่างเป็นสาํนกังาน  ชนับนเป็นเตียง 12 เตียง  ขอแกไ้ขเป็น รถบสั 1 ชนั เหลือ 8 เตียง และมีห้องทาํงานเล็กๆ 1 

หอ้ง ราคา 10.5 ลา้นบาท  ทีประชุมอนุมติั 

18 มกราคม  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมพิธี เปิดการสัมมนา โครงการส่งเสริม

การเพิมผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการกิจการภายใต ้พระราชบญัญติั ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ.  ณ 

หอ้งเพทาย โรงแรมแกรนด์รอยลัพลาซ่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายสุรพล  พลอยสุข ผูต้รวจราชการกรม

พฒันาฝีมือแรงงาน  เป็นประธานในพิธีเปิด  และมีการทาํบนัทึกขอ้ตกลง  MOU สถานประกอบการ 5 แห่ง ทีไดรั้บ

งบประมาณ จากกระทรวงแรงงาน เพิมผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2560 

19 มกราคม  เวลา .  น. นายณัฏฐ์  กิตติกูล กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

เงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมนาม 

ตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



 นายวฒันา  รัฒนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า จากกการไปประชุมสัมมนาหอการคา้ทวัประเทศ ครังที  ณ 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา นายอนุกูล ตงัคณานุกูลชยั ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บรางวลัผูว้่าสาํเภาทอง 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอดเยยีม ประจาํปี  

 พล.ต.ต.ธีระพล   จินดาหลวง  (ผูบ้ังคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าในช่วงปีใหม่ทาง

เจ้าหน้าทีตาํรวจได้อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเรืองการจราจร และทางสถานีตํารวจภูธร จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัโครงการฝากบา้นไวก้บัตาํรวจ สาํหรับครอบครัวทีเดินทางไปต่างจงัหวดั หากประชาชนสนใจ

ติดต่อกับสถานีตาํรวจ ในพืนที หากไม่สะดวกสามารถโทรไปทีหมายเลข  จะมีเจ้าหน้าทีคอยรับข้อมูล

ตลอดเวลา 

 นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าอยากฝากเรืองปัญหาสามแยกทีมีไฟจราจร จะมีรถทีไม่

ยอมหยุดตามสัญญาณไฟ จะขบัรถตามคนัหน้าไปเรือยๆ ต่อเนืองกนัหลายคนั ทาํให้ทางฝั งสัญญาณไฟเขียวไม่

สามารถไปได ้และเรืองปัญหาไฟจราจรที  แยกบางนาํเปรียว สัญญาณไฟจราจรเสีย ทาํให้เกิดปัญหารถติดเรือง

ใบสงัจากกลอ้งวงจรปิดตามถนน เสนอใหมี้การจบัเวลานบัถอยหลงัในช่วงสญัญาณไฟ เพราะบางจุดมีสัญญาณไฟ

ทีกะทนัหนั ทาํใหผู้ข้บัเหยยีบเบรคในทนัที อาจทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้และอาจมีการขบัเลยเส้นทีกาํหนดทาํให้โดน

ปรับ 

  มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 

วาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   

ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่า ขอแกไ้ขรายงานการประชุม หน้าที  จาก  การ

จดัตงับริษทั จะตอ้งมีการประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ปี ละ  ครัง ถา้จะประชุมวิสามญั เรียกประชุมไดต้ลอด และ

การประชุมตอ้งเป็นความลบัของบริษทั แก้เป็นการจดัตงับริษทั จะตอ้งมีการประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ปี ละ  ครัง 

ถา้จะประชุมวิสามญั เรียกประชุมไดต้ลอดแลว้แต่บริษทักาํหนด  

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที   เรืองเพอืพจิารณา 

.  เรืองประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํ ปี  

นายจอมพงษ ์ จอมพงษ ์(เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะมีการประชุมใหญ่สามญั

สมาชิก ประจาํปี   ภายใน  วนั นบัจากวนัสินปีบญัชี ประมาณเดือน มีนาคม อยากจะใหที้ประชุม ช่วย

พิจารณา วนัเวลา สถานทีประชุม และวิทยากร ในการบรรยายพิเศษ  สถานที คงเป็นมหาวิทยาลยัราชภฎัราช



นครินทร์ ในการบรรยายพิเศษ  อยากเสนอพระมหาสมปอง มาบรรยายพิเศษ ใหส้มาชิกหอการคา้ฯ ฟัง ในเรือง

ธรรมมะ หรือมีกรรมการท่านใดเสนอท่านอืน  

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่าอยากเสนอคุณวชัรพล นักพูดเรืองสินคา้ OTOP เพราะ

ขณะนีประเทศไทยสนใจเรือง เกียวกับสินค้า OTOP เป็นอย่างมาก จะได้เป็นประโยชน์ และให้ความรู้กับ

ผูป้ระกอบการ 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 .  เรืองการจดัทําหนงัสือรายงานประจาํปีหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปี  

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม  (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะมีการ จดัทาํหนงัสือรายงาน

ทุกปีเพือเสนอผลการดาํเนินงานทีผา่นมาของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราในรอบ  ปี และขอรับการสนบัสนุนจาก

คณะกรรมการหอการคา้ฯ ช่วยลงลงโฆษณาในหนงัสือรายงานประจาํปี เหมือนทุกปีทีผา่นมา จึงเสนอเพือพิจารณา 

 มตทิีประชุม เห็นชอบ 
 

 3.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการแลกเปลยีนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมอืเพอืการพฒันาองค์กรและ 

       การปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  (สภากาแฟ) เดอืนมกราคม  

นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม  (เลขาธิการ) กล่าวว่าในเดือนมกราคม  หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับ 

พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพ

โครงการแลกเปลียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือการพัฒนาองค์กรและ การปฏิบัติราชการประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.  (สภากาแฟ)  ในวนัที  มกราคม   จะมีการประชุมกลุ่มย่อยคณะทาํงาน ผมจะเสนอ ให้ใช้

สถานที บริษทั ประชารัฐรักษามคัคีฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพือสังคม) จาํกดั ทีสวนอาหารเกา้มณี ต.หน้าเมือง อ.เมือง    

จ.ฉะเชิงเทรา เป็นสถานทีจดั เพือเป็นการประชาสัมพนัธ์บริษทั ประชารัฐรักษามคัคีฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพือสังคม) 

จาํกดั 

 มตทิีประชุม รับรอง 

 

 
 

 .  เรืองโครง ประชาสัมพนัธ์ปลากะพงยกัษ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา แหล่งผลติใหญ่ทีสุดในประเทศไทย 

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (รองประธาน)   กล่าวนาํเสนอเรืองโครงการประชาสัมพนัธ์ปลากะพงยกัษ ์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา แหล่งผลิตใหญ่ทีสุดในประเทศไทย  หลกัการและเหตุผล จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตปลา

กะพงยกัษแ์หล่งใหญ่ เนืองจากสภาพพืนทีและสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเลียงเป็นอย่างยิง ไม่เพียงแต่ผูเ้ลียงปลา

เนือเท่านัน ยงัรวมไปถึงโรงเพาะฝักทีมีเป็นจาํนวนมาก ส่งผลให้ผูเ้ลียงยงัยืนหยดัอยู่ไดด้ว้ยการเลียงปลาชนิดนี

เรือยมานานหลายปี นอกจากนนั ในจงัหวดัฉะเชิงเทรายงัมีผูป้ระกอบการดา้นอืนๆทีเกียวขอ้งกบัปลากะพงยกัษ์อีก



มากมาย เช่น การขนส่งปลาเป็น ร้านอาหาร บ่อตกปลา ผูจ้าํหน่ายปลาเหยือทีเป็นอาหารปลากะพง เป็นตน้ แต่น่า

เสียดายทีปลากะพงยกัษย์งัไม่ไดรั้บความนิยมแพร่หลายในวงกวา้ง โดยเฉพาะการนาํมาปรุงประกอบอาหาร  จาก

หลกัการและเหตุผลดงักล่าว จึงเห็นสมควรนาํเสนอโครงการนีเพือประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และ

ผลกัดนัใหป้ลากะพงยกัษไ์ดรั้บความนิยมมากขึน รวมทงัสร้างภาพลกัษณ์ใหเ้ป็นทีน่าจดจาํ และหันมาบริโภคปลา

กะพงยกัษก์นัมากขึน ซึงเมือนึกถึงปลากะพงยกัษ์ ตอ้งนึกถึงจงัหวดัฉะเชิงเทรา แหล่งผลิตรายใหญ่ของประเทศ 

ควบคู่กนัไป  

 มตทิีประชุม รับหลกัการ 
 

วาระที   เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

4.1โครงการรถบรรทุกสีขาวตามนโยบายประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (กรรมการ) กล่าวว่า โครงการรถบรรทุกสีขาวตามนโยบายประชารัฐประจาํ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงท่านผูว้่าราชการจงหวดัฉะเชิงเทรา ไดแ้ต่งตงัคณะทาํงานเป็นทีเรียบร้อยแลว้ ซึงดาํเนินงาน

โดยภาครัฐ นาํโดยจงัหวดัฉะเชิงเทรา และส่วนงานทีเกียวขอ้ง และภาคเอกชน ประกอบดว้ย หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงไดมี้การเปิดตวัโครงการไปแลว้ ในวนันีจึงขอนาํเรียนสรุปผล

การดาํเนินงานคณะทาํงานโครงการรถบรรทุกสีขาว ตามนโยบายประชารัฐ   ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา  และชมรม

รถบรรทุกจงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงันี  

วนัที  22 พฤศจิกายน 2559 (เริมโครงการ) สถานทีจบักุมบนถนนเลียงเมืองฉะเชิงเทรา (304)เขตพืนที สภ.

เมืองฉะเชิงเทรา รถบรรทุกพ่วง 6 เพลา 12 ลอ้  ยาง 22 เส้น บรรทุกวสัดุ (ดินกน้บ่อ) หมายเลขทะเบียนตวัหัวลาก      

86-9228 นครปฐม ตวัหางพ่วง 87-0424 นครปฐม ชงัไดน้าํหนกัรวม 63,420 กก. นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 

12,920 กก .รถบรรทุกพ่วง 6 เพลา 12 ล้อ   ยาง  22 เส้น  บรรทุกวัสดุ  ( ดินก้นบ่อ)  หมายเลขทะเบียน                                       

ตวัหัวลาก 86-1982 นครปฐม ตวัหางพ่วง 86-1983 นครปฐม ชั งได้นําหนักรวม 63,420 กก. นําหนักเกินกว่าที

กฎหมายกาํหนด 12,920 กก.สถานทีจบักุมบนถนนสุวินทวงศ ์(304) รถบรรทุกพ่วง 6 เพลา 12 ลอ้  ยาง 22 เส้น

บรรทุกวสัดุ (ดิน) หมายเลขทะเบียน ตวัหวัลาก 99-9400กทม. ตวัหางพ่วง 51-5985 กทม. ชงัไดน้าํหนกัรวม 79,530 

กก. นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 29,030 กก. 

                23 พฤศจิกายน  2559 สถานทีจบักุมบนถนนเทพรัตน์ (34) เขตพืนที สภ.บางปะกงรถบรรทุกกึงพ่วง  6 

เพลา 12 ลอ้ ยาง 22 เสน้ บรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ตวัหัวลาก 79-9527 กทม. ตวัหางพ่วง 55-3826 

กทม. ชงัไดน้าํหนกัรวม 60,840 กก. นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 10,340 กก. 

                11 ธนัวาคม  2559 สถานทีจบักุมบนถนนเทพรัตน์ (34) เขตพืนที สภ.บางปะกงรถบรรทุกกึงพ่วง  6 เพลา 

12 ลอ้ ยาง 22 เสน้ บรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียนตวัหัวลาก 60-5212 กทม. ตวัหางพ่วง 60-5210 กทม. 

ชงัไดน้าํหนกัรวม 70,370 กก. นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 19,870 กก.รถบรรทุกกึงพ่วง  6 เพลา 12 ลอ้ ยาง 

22 เสน้ บรรทุกตูค้อนเทนเนอร์  หมายเลขทะเบียน ตวัหวัลาก 71-0073 สระบุรี  ตวัหางพ่วง 70-9196 สระบุรี  ชงัได้



นาํหนกัรวม 69,360 กก. นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 18,960 กก.รถบรรทุกกึงพ่วง  6 เพลา 12 ลอ้ ยาง 22 เสน้ 

บรรทุกตู ้คอนเทนเนอร์  หมายเลขทะเบียน  ตวัหัวลาก 70-7910 สระบุรี  ตัวหางพ่วง 71-95071 สระบุรี  ชงัได้

นาํหนกัรวม 60,250 กก. นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 9,750 กก. และยงัไดพ้บรถบรรทุกกึงพ่วง 22ลอ้ อีก 3 

พ่วง หมายเลขทะเบียน  1.หวัลาก61-9184กทม.หาง61-9197กทม.  2.หัวลาก60-1012กทม.หาง60-1243กทม.  3.หัว

ลาก61-4028กทม.หาง61-4031กทม.เมือพบเห็นเจ้าหน้าทีได้หยุดจอดรถ โดยพนักงานขับรถได้หลบหายไป 

เจา้หนา้ทีจึงไดจ้ดักาํลงัไวเ้พือรอนาํรถบรรทุกไปตรวจสอบนาํหนกัต่อไป  โดยรถทงั3 พ่วงมีสติกเกอร์ บ.เชียร์&มล 

ติดบริเวณหนา้รถเป็นสญัลกัษณ์ หลงัจากนนัไดข้บัรถตรวจสอบบนถนนบางนา-ตราด ประมาณกม.ที42-43 ฝั งขา

ออกมุ่งหนา้ชลบุรี ไดต้รวจสอบรถพ่วงทีจอดอยูข่า้งทางในช่องทางด่วน  ในลกัษณะมีพิรุธ  จึงไดเ้ขา้ตรวจสอบใน

เบีองตน้พบว่าสินคา้ทีบรรทุกมา มีนาํหนกัเกินกว่ากฎหมายกาํหนด จึงนาํรถเขา้ชงัเพือตรวจสอบดงันี 

1.รถหวัลาก71-0073สระบุรี หาง70-9196สระบุรี ขบัโดยนายวิมล ชนะสงคราม ชงัได ้69,460กก.เกินกว่าทีกฎหมาย

กาํหนด 18,960กก. 

2.รถหวัลาก70-8910สระบุรี หาง71-5071สระบุรี ขบัโดยนายไสว ชมมอญ ชงัได ้60,250กก.เกินกว่าทีกฎหมาย

กาํหนด 9,750กก.  จึงไดน้าํตวัส่งพนกังานสอบสวนสภ.บางปะกงเพือดาํเนินคดีต่อไป                                                                     

              วนัที  16  ธนัวาคม  2559 สถานทีจบักุมถนนศุขประยรู (314) เขตพืนที สภ.เมืองฉะเชิงเทรารถบรรทุกกึง

พ่วง 5 เพลา 10 ลอ้  ยาง  18 เสน้  บรรทุกวสัดุ (ดินกน้บ่อ) หมายเลขทะเบียน ตวัหวัลาก 84-0145 สมุทรปราการ ตวั

หางพ่วง 81-0146 สมุทรปราการ  ชงัไดน้าํหนกัรวม  63,450  กก. นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด  18,450 กก. 

วนัที  18  ธนัวาคม  2559  สถานทีจบักุมบนถนนสุวินทวงศ-์บางนาํเปรียว (3841) เขตพืนที  

สภ.บางนาํเปรียวรถบรรทุกสิบลอ้ 3 เพลา 6 ลอ้  ยาง  10 เส้น  บรรทุกวสัดุ  (ดิน)  หมายเลขทะเบียน  81-0778  

ฉะเชิงเทรา  ชงัไดน้าํหนกัรวม  44,330 กก. นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด  19,330 กก. 

รถบรรทุกสิบลอ้  3 เพลา  6 ลอ้  ยาง  10 เสน้  บรรทุกวสัดุ (ดิน)  หมายเลขทะเบียน  50-8400  กทม.  ชงัไดน้าํหนัก

รวม  47,140 กก. นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด  22,140 กก. 

20 ธนัวาคม  2559 สถานทีจบักุม ถนนสายสุวินทวงศ-์บางนาํเปรียว  (3481) เขตพืนที สภ.บางนาํเปรียว 

รถบรรทุกพ่วง  6 เพลา 12 ลอ้  ยาง  22  เสน้  บรรทุกวสัดุ (ดิน) หมายเลขทะเบียน ตวัหัวลาก 82-8359 ฉะเชิงเทรา 

ตวัหางพ่วง 82-8539 ฉะเชิงเทรา ชงัไดน้าํหนกัรวม 83,020 กก. นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด  32,560 กก. 

21 ธนัวาคม  2559 สถานทีจบักุม ถนนเทพรัตน์ (34) เขตพืนที สภ.บางปะกงรถบรรทุกกึงพ่วง 6 เพลา 12 

ลอ้  ยาง  22 เสน้ บรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน  ตวัหวัลาก  70-7979 นครสวรรค์ ตวัหางพ่วง  70-3466 

นครสวรรค์  ชงัไดน้าํหนกัรวม  62,440 กก.  นาํหนักเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 11,940 กก.รถบรรทุกกึงพ่วง 6 

เพลา 12 ลอ้  ยาง  22 เสน้ บรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน  ตวัหัวลาก  70-7379 นครสวรรค์ ตวัหางพ่วง  

70-3480 นครสวรรค ์ ชงัไดน้าํหนกัรวม  61,020 กก.  นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด10,520 กก. 

วนัที  23 ธนัวาคม 2559 รถบรรทุกพ่วงแม่-ลกู 6 เพลา 12 ลอ้ ยาง 22 เสน้ บรรทุกสินคา้เกษตร (มนัเสน้) ชงั

ไดน้าํหนกัรวม 76,400 กก. นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 25,900 กก.รถบรรทุกพ่วงแม่-ลูก 6 เพลา 12 ลอ้ ยาง 

22 เสน้ บรรทุกสินคา้เกษตร (มนัเสน้) ชงัไดน้าํหนกัรวม 74,980 กก. นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 24,480 กก.



รถบรรทุกพ่วงแม่-ลูก 6 เพลา 12 ลอ้ ยาง 22 เส้น บรรทุกสินคา้เกษตร (มนัเส้น) ชงัไดน้ําหนักรวม 76,260 กก. 

นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 23,760 กก.ซึงจะไดมี้การดาํเนินโครงการอยา่งต่อเนือง และนาํมารายงานความ

คืบหนา้ใหที้ประชุมรับทราบต่อไป 

 นายวฒันา  รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า โครงการรถบรรทุกสีขาว ถือว่าเป็นโครงการทีดี แต่ เรือง

รถบรรทุกนาํหนักเกินอยากเสนอว่า การบรรทุกนาํหนักเกิน อยากให้ดูทีเจตนามากกว่า บางคนัไม่ไดต้ังใจจะ

บรรทุกนาํหนกัเกิน แต่โดนฝนมา หรือเกินแค่เพียง -  กิโลกรัม ไม่ควรจะไปจบัเคา้ เพราะเคา้ไม่ไดต้งัใจ ถา้

ถกูจบัมนัไม่คุม้กบัการเสียเงิน เสียค่าปรับ ขึนโรงพกั ขึนศาล เสียเวลา ไปจบัพวกทีบรรทุกนาํหนักเกิน เป็น ,  

กิโลกรัม พวกนนัตงัใจแน่นอน  และทาํใหถ้นนเสียหาย และผดิกฏจราจร 

 นายจิตกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า  เรืองรถบรรทุกนาํหนกัเกิน เป็นปัญหาทีเกิดขึนในสงัคมสมยันี 

โดยนาํหนักเกินนันมากถึง  หมืนกิโลกรัม ทาํให้ถนนเสียหาย ทาํให้เจา้หน้าทีทหารและตาํรวจพยายามออกไป

จบักุมและดาํเนินคดีตามกฏหมายอยูต่ลอด  ทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัใหมี้รถสาํหรับตรวจการตลอด  ชวัโมง 

ช่วยตรวจสอบและดูแล ให้มากยิ งขึน เพราะในปัจจุบันถนนได้พัฒนาให้ดี ขึนแล้ว จึงอยากให้ช่วยกัน

ประชาสมัพนัธใ์นเรืองนี เพราะจงัหวดัฉะเชิงเทรา ถือเป็นแหล่งท่องเทียวของผูค้นทวัไป  ตอ้งช่วยกนัเป็นหูเป็นตา

เพือชือเสียงของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม    รับทราบ 
 

   .  กจิกรรมปันจกัรยาน  

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าคุณมนสั ตนังาม รองประธาน ฝากแจง้ว่ากิจกรรมปันจกัรยาน

ทีจะจดัเดือนมกราคม  คงตอ้งเลือนไปก่อนเพราะยงัอยูใ่น  วนั  ทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอ

ดุลยเดช  สวรรณคต  จากการดูในเว๊ปไซด์ Thai MTB เป็นเว๊ปไซด์ เกียวกบัการประชาสัมพนัธ์การแข่งขันจักรยาน

ล่วงหน้า มีการยกเลิกการแข่งขันหลายรายการ   บางรายการเลือนออกไปโดยไม่มีกาํหนด สําหรับหอการค้าจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  คงเลือนไปเป็นเดือนมีนาคม   คณะทาํงานไดด้าํเนินงานไปแลว้ คือการหาผูส้นับสนุนการจดังาน การ

ออกแบบเสือ และการทาํเหรียญทีระลึก  ส่วนการจดักิจกรรมคงตอ้งผ่าน  วนัไปก่อน ถึงค่อยมาพิจารณากนั ดูวนัเวลา

ทีเหมาะสม อีกครัง 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 .  เรืองโครงการแข่งขันกอล์ฟเชือมความสามคัค ี

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าเรืองการจดัแข่งขนักอลฟ์ คงตอ้งดูเวลาทีเหมาะสมอีกครัง ว่า

จะจดัช่วงไหน หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่เคยจดัแข่งขนักอลฟ์ คงตอ้งมาดูรายละเอียด ดูรายรับร่ายจ่าย ก่อน 

ว่ า ก า ร ที                                                                                                                    

จะจดัเราขายทีมไดเ้ท่าไหร่ จะขายใครบา้ง กรรมการหอการคา้ฯ คงตอ้งช่วยกนัเรืองการขายทีมกอลฟ์ดว้ย 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 



 

วาระที   เรืองข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่าง  ๆเข้าสู่การประชุม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ 

 นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม  (เลขาธิการ) กล่าวว่าการประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ เมือวนัที   

ธนัวาคม   ไดพู้ดถึงเรือง การขยายตลาด AEC  เนืองจากสินคา้ในตลาด โรงเกลือค่อนขา้งซบเซา ทางหอการคา้

จงัหวดัสระแกว้ไดมี้นโยบายฟืนฟเูศรษฐกิจ โดยนาํสินคา้ทางการเกษตรออกมาจาํหน่ายในทางกมัพูชา ถือว่าเป็นการ

แลกเปลียนสินคา้เพราะทางดา้นกมัพชูา ก็มีสินคา้ทางการเกษตรออกมาจาํหน่ายเหมือนกนั และยงัตอ้งการสินคา้ทาง

การเกษตรมากยงิขึน ตวัอยา่ง เช่น ปุ๋ย ผลิตภณัฑบ์าํรุงดิน และเทคโนโลยต่ีางๆ ทางการเกษตร ในดา้นการปลกูคา้ ปลูก

พืชผกั แต่การเดินทางเขา้กมัพชูานนั ตอ้งมีการติดต่อใหถ้กูตอ้ง ในส่วนของอุตสาหกรรม ทางดา้นกมัพูชาก็ยงัตอ้งการ

เครืองจกัร เพือทีจะนาํไปพฒันาเศรษฐกิจในประเทศต่อไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)  ปี  

  ไม่เรืองพิจารณา 
  

วาระที   เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าเรืองยุทธศาสตร์จังหวดั พรุ่งนีจะมีการประชุมพิจารณา

นโยบายตามทีผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดน้าํเสนอ ในเรือง สร้างความเขม้แข็ง และยงัยืนให้กบัเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ ทางรัฐบาลไดกู้เ้งิน ภายในประเทศในประเทศเพือมากระตุน้เศรษฐกิจ ซึงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้

งบประมาณในการทาํโครงการซ่อมแซมถนน ใหดี้ เพือรองรับนกัท่องเทียวทีจะเทียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายอาทร ช่วยณรงค ์ (รองประธาน) กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู ่อย่างยงัยืน จะเป็นระเบียง

เศรษฐกิจ เมืองทีอยู่อาศยั  จังหวดัฉะเชิงเทรา มี  เรืองตอ้งพิจารณา อยากเสนอแนะให้พิจารณา  .เรืองของ

อุบติัเหตุ  และการจราจร ซึงเกียวขอ้งกบัโครงการรถบรรทุกสีขา้ว ทีหอการคา้กาํลงัดาํเนินการอยู่ .เรือง อาหาร

ปลอดภัย เกียวข้องกับเรืองของการเกษตร เช่น การปลูกพืช การเลียงปลา เลียงไก่ เลียงกุ ้ง .เรืองขยะและ

สิงแวดลอ้ม ปัญหาสิงแวดลอ้มเรืองนาํ ถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ  ให้บรรจุ  เรืองนีเขา้วาระในยุทธศาสตร์

จงัหวดั  เพือใหมี้การขบัเคลือนต่อไป  

 นายอาทร ผดุงเจริญ (กรรมการ) กล่าวว่า อยากถามความคืบหน้า . เรืองปัญหานาํกลดัเซาะชายฝัง ตาํบล

สองคลอง . ผลกัดนัขยายถนนสาย บางปะกง-คลองด่าน ใหไ้ปเสนอในวาระหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

เพือใหบ้รรจุวาระไว ้ ว่าเป็นอย่างไรบา้ง และฝากอีกเรือง อยากฝากเรืองการขุดลอกคูคลองเพือป้องกนัปัญหานาํ

ท่วม ปัจจุปันยงัไม่เกิดปัญหา แต่ถา้ในอนาคต ถา้เกิดนาํท่วมจะเป็นปัญหาได ้

 นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าความคืบหน้าเรืองปัญหานาํกลดัเซาะชายฝัง ตาํบลสอง

คลอง ของบประมาณจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง  ลา้น โดยไดง้บกลุ่มจงัหวดั  และการขยายถนนสาย บาง

ปะกง-คลองด่านถนน  เลนส์ เป็นถนน  เลนส์ ไดบ้รรจุเขา้แผนแลว้ จะทาํพร้อมกบัถนน  เลนส์  เส้น  มีการ

สาํรวจแลว้ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา รับเรืองนีไปแลว้ 



 มตทิีประชุม รับทราบ 

 
 

วาระ    เรืองนําเสนอนักธุรกจิรุ่นใหม่ (YEC) 

  ไม่เรืองนําเสนอ 
 

วาระ     เรืองอนื ๆ  

 นายชาลี เจริญสุข  (กรรมการกิตติมศกัดิหอการคา้)  กล่าวถึงความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ 

สาย ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา(ถนนวงแหวน) ประชุมเพือสรุปผลการศึกษาโครงการครังที  ณ โรงแรมแกรนด์รอยลั 

พลาซ่า ซึงจะตอ้งส่งให้กระทรวงคมนาคม ภายในเดือน มกราคม พ.ศ.    โดยสรุป จุดเริมตน้โครงการเริมที บริเวณ

สามแยกสตาร์ไลท ์ บนถนนทางหลวง  ระยะทาง .  กม.  แลว้เลียวขวาตดัตรงไปยงัจุดตดัทางรถไฟ สายฉะเชิงเทรา-

อรัญประเทศ จากนันแนวเส้นทางจะตดัคลองขา้งคนักนันาํ สายบางขนาก-ท่าไข่ ในพืนทีเขตตาํบลบางแกว้ ไปยงัตาํบล

บางเล่า ตอ้งสร้างสะพานขา้มแม่นําบางปะกง ขึนทีบางหัวเลน ตาํบลสาวชะโงก ตรงไปยงัถนนทางหลวงแผ่นดิน  

ประมาณ กม.ที +   ในเขตพืนทีตาํบลเสม็ดใตห่้างประมาณ  เมตร  อ.บางคลา้ เกิดสีแยก  ต่อจากนันมุ่งตรงไปยงั

ทางทิศใต ้เลียวเลียงไปทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ตดัขา้มทางรถไฟ สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ และตดักบัทางหลวงหลายเลข  

(ฉะเชิงเทรา*-พนสันิคม) ในเขตพืนทีของตาํบลดอนทราย อาํเภอบา้นโพธิ และทางจะเลียวขึนทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

ขา้มแม่นาํบางปะกง บริเวณทิศใตข้องวดัเกาะชนั ในเขตตาํบลท่าพลบั และใกลว้ดักระทุ่มในตาํบลสนามจนัทร์ อาํเภอบา้น

โพธิ แนวเสน้ทางตดักบัทางหลวงหมายเลข  (ฉะเชิงเทรา-บางปะกง) เส้นทางจะมุ่งไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือตดักบั

ทางหลวงชนบทสาย ฉช.  และขา้มคลองประเวศ  ถดัจากนันแนวเส้นทางจะตดัทางหลวงชนบทสาย ฉช.  ที กม. 

+  ห่างจากวดัราษฎร์บาํรุงวนาราม       (วดัเกาะ)ประมาณ  เมตร จากนันแนวเส้นทางจะตดัผ่านทางรถไฟสาย

ลาดกระบัง-ฉะเชิงเทรา ตาํบลบางเตย อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จุดสินสุดอยู่ที กม. +  โดยมาบรรจบทีทางหลวง

หมายเลข  (สุวินทวงศ ์- ฉะเชิงเทรา) ซึงเป็นจุดเริมตน้และจุดสินสุดของโครงการ 

 นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า หลงัจากการประชุมเสร็จ เชิญคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานเลียง

แสดงความยินดี นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย ผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา ได้รับรางวลัผูว้่าสําเภาทอง และรางวลั

หอการคา้ยอดเยยีม ประจาํปี  และงานเลียงส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นบรับ ปีใหม่ ปี  ณ ห้องจดัเลียง สวนอาหารเกา้มณี 

ขอเรียนเชิญทุกท่านใหเ้กียรติร่วมงาน       

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 
 

ปิดประชุมเวลา .  น. 

 

(นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม) 



เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


