
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 11/2562 

วนัพฤหัสบดทีี  19  ธันวาคม 2562 

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

ผู้เข้าประชุม  

1.พ.อ.เฉลิม  เนียมช่วย  รอง. ผอ.กอ.รมน.จว.ฉช    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

2.นางทศัสุขนีย ์ เต่ารัง  สรรพากรพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

3.นายทศพร  ธนะโสภณ  ผูจ้กัการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

4.นางพิลายลกัษน์  สิทธิศนั สนง.ปฏิรูปทีดินบริบาญการพิเศษ   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

5.นายนพรัตน์   สรไชยากร  (แทน) ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

6.นางสาวสุรีรัตน์  แซ่โคว้   (แทน) อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

7.นางองัคณา  จิตรวิไลย        (แทน) พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

8.นางสาวสุกิตติยา บุญหลง   (แทน)พฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์จ.ฉช ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

9.นางวนัวิสาขศ์ริบุญเพง็(แทน) หวัหนา้สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจ.ฉช ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

10.นางสาวถิรย ุ สงา้นวงด(์แทน)ท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

11.นายวรวิทย ์ แจง้ลินต ์ (แทน)ผูจ้ดัการสาํนกังานประปาฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

12.พญ.รุจิรัตยปุ์ณยลิขิต (แทน)  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

13.นางสาวฆนีส  โพธิเจรา(แทน)ปฏิรูปทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

14.นายสุนิสนัดร์ทวัมฐม(แทน)โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

15.นายภทัรวีธ ์ สระสุกข ์(รักษาการแทน) ท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

16.นายจิรทศัน์  แจ่มไพบูลย(์แทน)ประธานอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 17.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 18.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 19.นายสมนึก     พิริยะสุขสมบูรณ์      ทีปรึกษา 

 20.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข       ทีปรึกษา 

 21.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ       ประธาน 

 22.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 23.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 24.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

25.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        รองประธาน 

26.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       รองประธาน 

27.นางวรนิต กตญาณ        เลขาธิการ 



28.นายสมชัญ ์ ยงศิริ        เหรัญญิก 

29.นายสมควร ศรีชยั        ประชาสมัพนัธ ์

30.นายไชยา สิทธิเจริญพร       กรรมการ 

31.นายธานินท ์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

32.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

33.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       กรรมการ 

34.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล       กรรมการ 

35.น.ส.สิริรักษ ์ อติชาติธานินทร์       กรรมการ 

36.น.ส.อภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร      กรรมการ 

 37.นางสาวธวิยา  สุดใจ        เลขาธิการ YEC 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นายธาดา   อมรรัตนชยั       สมาชิกใหม่ 

 2.นายมณฑล  อยูเ่ป็นสุข       สมาชิกใหม่ 

 3.นายบุญเลิศ ชดชอ้ย        สมาชิกใหม่ 

 4.นายธีระวฒัน์ กาญจนเรืองกิจ       สมาชิกใหม่ 

 5.นางรัชนี วโรกร        สมาชิก 
  

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

3 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้กราบนมสัการพระธรรมมงัคลาจารย ์เจา้ 

อาวาสวดัโสธรวรารามวรวิหาร เนืองในวนัขึนปีใหม่ ปี พ.ศ.2563 ณ กุฏิเจา้อาวาสวดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

8 มกราคม 2563 เวลา 20.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสวดพระอภิธรรม นายชุมพล สมใจ ประธาน 

หอการคา้จงัหวดัปราจีนบุรี ณ วดัหลวงปรีชากลู จงัหวดัปราจีนบุรี   

 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอนุชิต จนัทรชยั ผูอ้าํนวยการเขตฉะเชิงเทรา ธนาคารออมสิน เขา้พบ

ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือสวสัดีปีใหม่ ณ อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบักลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมออกบูธเล่นเกมส์สนัทนาการ แจกรางวลั เนืองในวนัเดก็แห่งชาติ ประจาํปี 

2563 ณ สนามโรงเรียนวดับางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 



12 มกราคม 2563 เวลา 20.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพ สวดอภิธรรมศพ เตียยงค์ สิตรา

นนท ์บิดาคุณโสภิต สิตรานนท ์สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัเสมด็เหนือ ตาํบลเสม็ดเหนืออาํเภอบางคลา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 14 มกราคม 2563หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมขอพรปีใหม่ ปี 2563 นายระพี  ผ่องบุพกิจ  ผูว้่าราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรานายประสงค ์ คงเคารพธรรม รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรานายสรายทุธ แกว้กุลปรีชา รองผูว้่า

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรานายรณชยั วิรุฬห์รัฐ พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทราและดร.กิตติ เป้าเปียมทรัพย ์นายกองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

14 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานเลียงสงัสรรคเ์นืองในวนั

ขึนปีใหม่ พ.ศ.2563 ของสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ณ บา้นพกั ไลออน ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ อ.บา้นโพธิ จ.

ฉะเชิงเทรา 

 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 

สถาบนั (กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ครังที 1/2563 ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
 

กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 19 ธนัวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผดจ็ศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกาํกบั 

ดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30-14.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมท่องเทียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือประกอบการหา ความตอ้งการในการจดัตงัสถาบนัพฒันาบุคลากร

ทางการท่องเทียว ณ ร้านอาหาร D.Pressoถนนประชาสรรค ์ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 ธนัวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมเรืองปัญหาภยัแลง้ในพืนที

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 ธนัวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ

ศนูยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ 

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19-20 ธนัวาคม 2562 นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการในการทบทวนแผนพฒันา

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พ.ศ.2562-2565 (ฉบบัทบทวน พ.ศ.2564) และการพิจารณา

กลนักรองโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก ณ โรงแรม

แอมบาสซาเดอร์ซิตี จอมเทียน พทัยา อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 



20 ธนัวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก ร่วมประชุมชีแจงผูอ้าํนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว

เรืองโครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่ นกัเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจากจบการศึกษาภาคบงัคบั บูรณา

การร่วมกบัโครงการเตรียมความพร้อมแก่กาํลงัแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ณ ห้องประชุม

ทีว่าการอาํเภอแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

20 ธนัวาคม 2562 เวลา  08.30 - 12.00 น.นายยุทธนา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

โครงการพฒันาระบบขอ้มลูโลจิสติกส์ เพือประเมินขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นโลจิสติกส์ของประเทศไทย ณ 

จงัหวดัชลบุรี ณ หอ้งมาริส 3โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา มาริส     รีสอร์ท จอมเทียน จงัหวดัชลบุรี 

22 ธนัวาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายสมควร ศรีชยั ประชาสมพนัธ ์ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม ถนนคนเดิน “เดิน 

กิน ชิม เทียว” ถนนสวนสมเด็จจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สนามดา้นหนา้สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

23 ธนัวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวอภินันทภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม

เนืองในวนัคนพิการประจาํปี 2562 ณโรงแรมที วินเทจ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา (หอการคา้สนบัสนุนของจบัรางวลั 2 ชิน) 

24 ธนัวาคม 2562  08.00 - 15.00 น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพฒันา

กลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกหนึงพ.ศ. 2562 - 2565 ฉบับทบทวนพ.ศ. 2564 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจาํปี

งบประมาณพ.ศ. 2564 ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี

ตาํบลบางปลาสร้อยอาํเภอเมืองจงัหวดัชลบุรี 

24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการ (กบจ.) จังหวดัฉะเชิงเทราครังที 5 / 2562 ณห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียนชัน 1 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 ธนัวาคม 2562  เวลา 09.30-12.00 น. นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุมหน่วยงานที

เกียวขอ้งเพือเตรียมความพร้อมในการจัดตงัศูนยบ์ริการเบ็ดเสร็จ( One Stop Service ) ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 ธนัวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมพิธีเปิดศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและ

ลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 ธนัวาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. นางสาวอภินันทภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการร่วมประชุมติดตาม

การดาํเนินงานTo Be Number Oneในสถานประกอบการชุมชน และสถานศึกษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 

2563 ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั 4 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



26 ธนัวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษา

ความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 ธันวาคม 2562 เวลา เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหดัฉะเชิงเทรา 

26 ธนัวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูย์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 12/2562 ประจาํเดือนธนัวาคม 2562 ณ หอ้ง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 27 ธนัวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 8/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 28 ธนัวาคม 2562 เวลา 8.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมกิจกรรมอาสาพฒันาในโอกาสวนั

คลา้ยวนัปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ณ บริเวณหนา้สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 

 7 มกราคม 2563 เวลา 14.30-15.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ใหส้มัภาษณ์ความคิดเห็นการพฒันาและ

ปรับปรุงบริการจดัหางานภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพณ ห้องประชุม สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มกราคม 2563เวลา13.30 น. นางวรนิตกตญาณเลขาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้

KBO เพือขับเคลือนโครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์

ขอ้มลูอาเซียนชนัหนึงศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมร่วมกบัผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และหน่วยงานทีเกียวขอ้งเรืองปัญหานาํประปาในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ชนั 

4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นายชาลี  เจริญสุข ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ วิทยาลยัการอาชีพบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

11 มกราคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. สาํนักงานศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทราขอรับการสนับสนุนการจดั

กิจกรรมงานฉลองวนัเด็กแห่งชาติประจาํปี 2563 จดัขึนณบริเวณโรงเรียนวดัดอนทองหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา

สนบัสนุนของขวญัต่างๆในการจดักิจกรรม 



13 มกราคม 2563 เวลา 09.30-13.00 น. นางวรนิตกตญาณเลขาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือน

โครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นกัเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบัณห้องประชุม

ศนูยข์อ้มลูอาเซียนศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 มกราคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมเพือรับฟังการศึกษาการ

จดัทาํแผนงานการพฒันาระบบการวางแผนบริหารจดัการนาํในพืนทีEEC ณหอ้งประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียนชนั 1ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 มกราคม 2563 เวลา09.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2563ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 มกราคม 2563 เวลา08.30-12.00 น. นายอาทรผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมประชาสัมพนัธ์ก่อนการ

ดาํเนินโครงการกาํจดักากอุตสาหกรรมเป็นพลงังานหมุนเวียนสาํหรับการผลิตไฟฟ้าบริษทั เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลย ี

จาํกัดณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองกลางดงหมู่  9 ตาํบลเขาหินซ้อน อาํเภอพนมสาราคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

16 มกราคม 2563 เวลา09.30 น. นายอาทรผดุงเจริญรองประธานร่วมประชุมคณะทาํงานการขับเคลือน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ตีอาํเภอแปลงยาวจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2563    ณ 

หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอนืๆ 

26 ธนัวาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

และทีปรึกษาคณะกรรมการ บริหารสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2562 ณ หอ้งไพลิน โรงแรมแกรนด์

รอยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 11 มกราคม 2563 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหก้ารสนบัสนุนของขวญัของรางวลั เพือใชใ้นกิจกรรมวนัเดก็

แห่งชาติ ประจาํปี 2563 จดัโดย บริษทั เอม็เอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ท จาํกดั 

มตทิีประชุม รับทราบ 
  

 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมฯ ครังที 10/2562 

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3 เรืองเพอืพจิารณา 

- ปัญหาภัยแล้งในพนืทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า สภาพพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกอบดว้ย 11 อาํเภอ 93 ตาํบล 

892 หมู่บา้น 34 เทศบาล จงัหวดัฉะเชิงเทราไดเ้กิดสถานการณ์ภยัแลง้ในพืนทีสาเหตุเนืองจากมีฝนตกน้อยและเริมส่ง

ผลกระทบในกรณีขาดแคนนาํเพือการเกษตรนาํอุปโภคบริโภคและนาํดิบเพือการผลิตนาํประปาตงัแต่เดือนพฤศจิกายน 

2562 ซึงปัจจุบนัจังหวดัฉะเชิงเทราไดป้ระกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบติักรณีฉุกเฉินภยัแลง้

จาํนวน 2 อาํเภอ 1.อาํเภอบา้นโพธิ 2.อาํเภอแปลงยาวโดยขาดแคลนนาํเพือการเกษตร การเพาะปลูก การเลียงกุง้เลียง

ปลาสถานการณ์นาํฝังขวา ของแม่นาํบางปะกงมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนืองโดยดูจากปริมาณนาํผ่านประตูระบายนาํ

ลดลงสถานการณ์นาํฝังซา้ยของแม่นาํบางปะกงมีปริมาณนําในอ่างเก็บนาํอ่างคลองสียดัปริมาณนาํ 27% อ่างคลอง

ระบมปริมาณนาํ 34% อ่างลาดกระทิงปริมาณนาํ 46% อ่างนาํโจนปริมาณนาํ 46% ปริมาณฝนตกในปี 2562 ตงัแต่

มกราคม-ธนัวาคม วดัไดเ้ฉลียสะสม 919.8 มม. (ปริมาณฝนเฉลีย 10 ปี ยอ้นหลงั 1,609.5 มม./ปี) 

นางวนัวิสา  ศรรีบุญเพง็(แทน)หวัหนา้สาํนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าวว่า 

สภาพปัญหาการขาดแคลน นาํอุปโภค/บริโภค  การผลิตและการจ่ายนาํประปาของประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราได้

ประกาศลดแรงดนันาํประปาในพืนทีสาขาฉะเชิงเทราเพือควบคุมนาํให้เพียงพอต่อการผลิตประปาและยืดระยะเวลา

การจ่ายนาํประปาใหย้าวนานทีสุดโดยวางแผนบริหารจดัการจ่ายนาํประปาดงันี 1.ลดแรงดนัการจ่ายนาํประปา 2.ใน

วิกฤตจดัทาํวงรอบการลดแรงดนัเป็นเวลาในทุกวนั 3.หาแหล่งนาํสาํรองทีมาสนบัสนุนนาํดิบในการผลิตนาํประปาโดย

ประสานแหล่งนาํสาํรองไวที้วดัอุดมมงคลหลวงพ่ออุตตมะอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 4.ขอสนบัสนุนนาํจากประปา

นครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคลา้ ไดป้ระกาศลดแรงดนัการจ่ายนาํประปาเมือวนัที 16 ธนัวาคม 2562 จึง

ทาํให้ผูใ้ช้นําในพืนทีอาํเภอบางคลา้ แปลงยาวราชสาส์น (บางส่วน) และบางปะกง (บางส่วน)ได้รับผลกระทบ

นาํประปาไหลอ่อนการใหค้วามช่วยเหลือ ผูป้ระสบปัญหาการขาดแคลน นาํอุปโภค บริโภคทีจงัหวดัไดด้าํเนินการแลว้ 

1.ศนูยป์ภ.เขต3 ปราจีนบุรีสนับสนุนเครืองสูบนาํ (ประเภทสูบนาํท่วมขงั) (สูบนาํดิบเพือผลิตประปาให้การประปา

ส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา) 2.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถินไดส้นบัสนุนรถบรรทุกนาํแจกจ่ายนาํในพืนทีประสบภยั

โดยใชน้าํจากการประปาส่วนภูมิภาคและแหล่งสาํรองในพืนที 

นายวรวิทย ์ แจง้ลินต(์แทน)ผูจ้ดัการสาํนกังานประปาฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สถานการณ์ภยัแลง้ทีเกิดขึนเร็วกว่า

ปกติส่งผลกระทบต่อแหล่งนาํดิบทีนาํมาผลิตนาํประปาของประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรามีประมานลดลงอย่าง

ต่อเนืองและไม่ค่อยเพียงพอต่อการผลิตนาํประปาใหบ้ริการประชาชนในพืนทีและประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา

เพือยดืระยะเวลาการใชน้าํใหย้าวนานทีสุดแต่ดว้ยสถานการณ์ภยัแลง้ยงัส่งผลกระทบอยา่งต่อเนืองล่าสุดอาการนาํทะเล

หนุนสูงมีความรุนแรงกว่าปกติทาํใหแ้หล่งนาํดิบทีนาํมาผลิตนาํประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรามี

ความเค็มในรูปคลอไรดเ์กินมาตรฐานจึงส่งผลให้นาํประปาในช่วงนีผูใ้ชน้าํอาจจะรับรู้ถึงรสชาติของนาํประปามีรส

กร่อยในพืนทีใหบ้ริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 



นายอาทรผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า ปีนีนําเค็มมาเร็วก่อนกําหนด หน่วยงานทีเกียวข้อง ไม่มีการ

ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบเลยประชาชนเลยกกัเก็บนาํไม่ทนัเพราะนาํเคม็มาเร็วขึนกว่าเดิมสาเหตุคือการมาของนาํเค็ม

ไม่สมาํเสมอมาเร็วมาชา้เรืองนีเป็นหนา้ทีของใครทีรับผดิชอบดูแลตอ้งมีการประชาสมัพนัธใ์ห้ประชาชนรับรู้รับทราบเพือจะ

ไดมี้วิธีการแกปั้ญหาเบืองตน้จะไดก้กัเก็บนาํจืดไวใ้ชใ้นช่วงนาํเคม็ ทาํใหพื้นทีนนัๆกกัเก็บนาํมาใชป้ระโยชน์อีกมากมายริม

สองฝั งแม่นําบางปะกงมีประตูนําอยู่ทังสองฝังหลายประตูอยากถามชลประธานว่าการปิดประตูนาํเค็มมาเมือไหร่เพราะ

ชาวบา้นตอ้งกกัเก็บนาํจืดใหเ้ต็มบ่อเต็มคลองให้เพียงพอและเหมาะสมถา้ช่วยกนั กกัเก็บนาํไวใ้ชก่้อนทีประตูจะปิดลง และ

เรืองนาํกินของจงัหวดัฉะเชิงเทราเสนอใหข้อความช่วยเหลือจากการประปานครหลวง ซึงตอนนีท่อต่อมาถึงเทพราชแลว้ถา้จะ

แกไ้ขปัญหาเรืองเขือนสียดัอีกประมาณ 5-10 ปีแต่ถา้เราเอานาํจากนครหลวงมาใชก่้อนประชาชนจะไดไ้ม่ตอ้งเดือดร้อนมาก

นาํประปาจากนครหลวงตน้ทุนไม่น่าจะแพงกว่าการทาํนาํธรรมชาติประเด็นของการแกปั้ญหาเรืองเขือนสียดัยงัไม่เริมสาํรวจ

ว่าจะเอานาํเขา้ออกยงัไงให้เป็นแหล่งนาํทีสามารถกกัเก็บนาํจืดไวไ้ด ้คงอีกนาน กว่าจะสาํเร็จ แกไ้ขปัญหา 2-3 ประเด็น นี

ก่อน อยากใหห้อการคา้นาํเขา้สู่เรืองนีเขา้สู่การการประชุม กรอ.ดว้ย 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 4 เรืองสืบเนือง 

- การขับเคลอืนโครงการเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก ของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้มติทีประชุมแต่งตงั ดร.โอกาส 

เตพละกุล ประธานกิตติมศกัดิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานคณะทาํงานการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor :EEC) ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทราของภาคเอกชนโดย

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราปัจจุบนัทุกหน่วยงานจะทาํเกียวกบั EEC แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่า ใครทาํอะไรกนับา้ง ทางหอการคา้ 

อยากจะใหมี้การจดัตงัศนูย ์EEC  เพือให้เป็นศูนยร์วมรวมขอ้มูลเกียวกบัโครงการ EEC ให้กบันักลงทุนทีเขา้มาสอบถามหา

ขอ้มลู ไวใ้หผู้ป้ระกอบการทีอยากทราบขอ้มลูต่าง  ๆมาขอขอ้มลู  EEC จากศนูยนี์ได ้ โดยทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราได้

เรียนเชิญ ดร.โอกาส เตพละกุล เป็นประธานคณะทาํงานขบัเคลือนโครงการพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

วาระที  5  เรืองข้อเสนอเข้าสู่ กกร. และ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 

สถาบนั (กกร.) ประกอบดว้ย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 

และเมือวนัที 3 เมษายน 2561 ทีประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนัได้มีมติเห็นชอบในหลกัการและ

แนวทางจดัตงัคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) ระดบั กกร.จงัหวดั / กกร.กลุ่มจงัหวดั ขึน มีภารกิจหลกั

ในการขบัเคลือนโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ทีเกียวข้องต่อการพฒันาเศรษฐกิจจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และภาค ให้



เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการ กกร. และยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัที 12 

เพือเร่งแกไ้ขปัญหาหรือปรับปรุงการดาํเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายทีสามารถเร่งพฒันาเศรษฐกิจฐานราก แกไ้ข

ปัญหา/อุปสรรค และความสามารถทางการแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเขม้แข็ง พฒันาเครือข่ายและความร่วมมือกบัภาครัฐ 

และหน่วยงานต่าง ๆ ทงันี เพือให้แนวทางไปในทิศทางเดียวกนั สานักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั 

(กกร.) ไดจ้ดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน เพือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และเกิดการขบัเคลือนการทาํงาน

ของ คณะกรรมการ กกร.จงัหวดั/ กกร. กลุ่มจงัหวดั ใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน ไดมี้การแบ่งภาคออกเป็น 6 ภาค กลุ่ม

จงัหวดั 18 กลุ่ม  โดยจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยูใ่นกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ชลบุรี, ระยอง , ฉะเชิงเทรา)  โดยขอบเขต

การทาํงานโดยสรุปคร่าวๆ ดงันี 

 วาระการทาํหน้าทีของประธาน กกร. จังหวดั/กลุ่มจังหวดั : ประธาน 3 สถาบันหลกัในแต่ละระดับ จะ

หมุนเวียนกนัทาํหนา้ทีเป็นประธาน กกร. สถาบนัละ 4 เดือนตามการหมุนเวียนของ กกร.ส่วนกลาง ไดแ้ก่ 

• หอการคา้จงัหวดั จะทาํหนา้ทีประธาน กกร. ในเดือน ตุลาคม - มกราคม 

• สภาอุตสาหกรรมฯ จะทาํหนา้ทีประธาน กกร. ในเดือน กุมภาพนัธ ์- พฤษภาคม 

• สมาคมธนาคาร จะทาํหนา้ที ประธาน กกร. ในเดือน มิถุนายน – กนัยายน 

ทงันี ในกรณีทีประธานสถาบนัหลกัใด ไม่สามารถทาํหน้าทีในวาระเดือนทีหมุนเวียนมาเป็นประธาน ให้

ประธานสถาบนัหลกัทีจะทาํหนา้ที ประธาน กกร. ในวาระเดือนถดัไป ทาํหนา้ทีแทนในช่วงทีหมุนเวียนดงักล่าว 

คณะกรรมการ กกร.จงัหวดั มาจาก 3 สถาบนั ซึงมีประธานของ 3 สถาบนั มีโครงสร้างคณะกรรมการ จาํนวนรวมไม่

นอ้ยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก 3 สถาบนั ไดแ้ก่ ประธาน 1 คน เลขาธิการ 1 คน และกรรมการ 

คณะกรรมการ กกร. จงัหวดั มีขอบเขตอาํนาจหนา้ที ดงันี 

1. ดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการ กกร.จงัหวดัอย่างน้อย 2 เดือนครัง เพือหารือประเด็นในระดบัจังหวดั เพือเร่ง

แกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจทีมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทีเกียวขอ้งกบัการค้าการลงทุน การท่องเทียว และการเกษตร หรือ

ประเด็นในกรณีเร่งด่วนทีเป็นอุปสรรค เพือเป็นมติของคณะกรรมการ กกร.จงัหวดั ในการยืนเรืองเสนอต่อ กรอ.จงัหวดั หรือ กก

ร.กลุ่มจงัหวดั และหน่วยงานต่าง  ๆต่อไป เพือใหเ้กิดพลงัในการขบัเคลือนโดยภาคเอกชน 

2. พิจารณาสนบัสนุนในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ เพือเป็นมติของ กกร. จงัหวดั ในการยนืเรือง

เสนอต่อ กกร.กลุ่มจงัหวดั และรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐในระดบัจงัหวดั 

3. พิจารณาเห็นชอบมีมติในทีประชุมร่วมกนัในการแต่งตงัทีปรึกษา 

4. พิจารณากาํหนดผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน ของภาครัฐหรือหน่วยงานของ

ภาครัฐ ในระดบัจงัหวดั โดยตอ้งกาํหนดใหผู้แ้ทนจดัทาํรายงาน เพือรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ กกร. จงัหวดั และมี

ฝ่ายเลขานุการ ซึงจะมาจากเจา้หนา้ทีของแต่ละองคก์ร โดยฝ่ายเลขานุการ มีบทบาทหนา้ที ดงันี 

- ฝ่ายเลขานุการตอ้งทาํงานร่วมกนัระหว่างฝ่ายเลขานุการจาก 3 สถาบนั เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม โดยไม่ตอ้งหมุนเวียน

ตามประธาน ทงันี สามารถยกเวน้ฝ่ายเลขานุการของสมาคมธนาคารไทยได ้หากไม่มี 

- เป็นศนูยก์ลางในการประสานงานติดต่อระหว่าง กกร.จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั กบัหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอืน ๆ  

- ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ กกร.จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เพือเชิญเขา้ร่วมประชุม 



- จดัทาํวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จดบนัทึกและจดัทาํรายงานการประชุม ส่งหนงัสือเชิญ    

ประชุม ประสานสถานทีจดัการประชุม จดัเตรียมสถานทีประชุม และอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

- สรุปรายงานการประชุม เพือส่งใหก้บั สาํนกังาน กกร.ภายใน 7 วนั หลงัจากการประชุม 

- จดัเก็บขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัคณะกรรมการ กกร. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั ในระบบคอมพิวเตอร์ อาทิ ขอ้มลูรายชือ

คณะกรรมการ ขอ้มลูสถิติต่าง ๆ หนงัสือเขา้ หนงัสือออก ของคณะกรรมการ และเอกสารจาํเป็นอืน ๆ 

- กรณี กกร.กลุ่มจงัหวดั ตอ้งจดัทาํเอกสารสาํหรับการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการประชุม ต่อสาํนกังาน กกร. ส่วนกลาง  

- เป็นผูป้ระสานงานหลกักบัสาํนกังาน กกร. ส่วนกลาง 

- ปฏิบติัหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมายจาก กกร. ส่วนกลาง และเลขาธิการ 

ซึงการทาํงานในรูปคณะกรรมการ กกร.จงัหวดั ถึงแมว้่าจะมีการเปลียนผูน้าํการเป็นประธาน กกร.จงัหวดัตาม

รอบเดือนทีส่วนกลางกาํหนด แต่การทํางานก็จะยงัคงร่วมกันเป็นหนึงเดียวเพือให้เกิดความเข้มแข็งและเกิด

ประสิทธิภาพต่อไป 

 ประเด็นนาํเสนอในนามหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา หลกัคือตอ้งผ่านมติทีประชุมของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ก่อนนําเสนอ คือเราต้องการเสริมสร้างศกัยภาพให้คนในจังหวดัฉะเชิงเทรา และเพือลดความเหลือมลาํของรายได้ การ

ดาํรงชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในจงัหวดั จึงขอใหผู้เ้กียวขอ้งกบัประเด็นทีจะนาํเสนอชีแจงตามประเดน็ 

 1.โครงการแหล่งผลติอาหารปลอดภัยจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าว นาํเสนอประเด็น โครงการแหล่งผลิตอาหาร

ปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงเป็นสิงทีสาํคญัและจะส่งเสริมเกษตรกรทงัจงัหวดัให้ทาํเกษตรปลอดภยัอย่างจริงจงั เพือสร้าง

รายได้ให้กับเกษตรฐานราก เพือรองรับเมืองทีอยู่อาศยัชันดี ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก และขณะนีได้

ประสานงานกบัทางมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ในการเป็นหน่วยรับรองมาตรฐาน GMP ให้กบัสินคา้เกษตรของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จะสามารถรับรองสินคา้เกษตรปลอดภยัส่งต่อไปยงัห้างโมเดน้เทรดต่างๆ และผูบ้ริโภคในทุกระดบัต่อไป ซึงเรา

ตอ้งการกระตุน้เศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา และส่งเสริมใหมี้การปลกูผกักางมุง้ใหม้ากขึน 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธานหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวเสริมว่าประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรามาจากอาชีพเกษตร ซึงถา้เราพฒันาคนจะมีความเขม้แข็งไดแ้ลว้จะไม่กระทบต่อการเปลียนแปลงจากภายนอก คือหลกั

ถา้มีความเข้มแข็งจากตัวเองแลว้ไม่ต้องกลวัผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และจะทาํให้ความเหลือมลาํลดลงจะเกิดผลดีต่อ

เศรษฐกิจโดยรวม เรามองเกษตรไม่ไดอ้ยู่แค่ผกัผลไมเ้ราตอ้งการให้เกษตรทุกตวัให้ปลอดภยัทงัปศุสัตว ์หมู่ ไก่ เป็ด ส่วนดา้น

ประมง คือกุง้ ปลา ปลากะพง เราพยายามจะรวมกลุ่มของเกษตรดา้นต่าง  ๆเพือให้เกิดพลงัในการทาํอาชีพทงัในดา้นการต่อรอง

วตัถุดิบ มีการสร้างแบรนดเ์องเพือการตลาดมีความเขม้แข็งและยงัยืนยิงขึน ซึงจะตอ้งรับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง  ๆทงัปศุ

สตัว ์เกษตร ประมง  

 นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธานหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า เสนอว่าเรืองทีจะนําเสนอ

ดังต่อไปนีเป็นเรืองทีเคยเสนอเข้าสู่ กรอ.จังหวดัฉะเชิงเทรา ไปแลว้ ซึงเป็นการเสนอโดยมติหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา แต่เพือใหเ้ป็นมติจาก กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามหลกัเกณฑข์องการประชุม กกร.จงัหวดัต่อไป 

2.ปัญหาแรงงานต่างด้าว ในประเด็นเรือง 



 -ปัญหาการจดัคิวลงทะเบียนแรงงานต่างดา้ว เพือให้สอดคลอ้งกบัการขึนทะเบียนของแรงงานต่างดา้วทีมี

จาํนวนมาก โดยขอให้วางแผนในการจดัคิวลงทะเบียนของคนต่างดา้วเพือไม่ให้เกิดความวุ่นวาย และสะดวกกับ

ผูป้ระกอบการ และตอ้งเสร็จสินก่อนวนัที 31 มีนาคม เพราะถา้หลงั 31 มีนาคน แรงงานต่างดา้วจะผิดกฎหมาย ซึงทาง

ท่านผูว้่าราชการจงัหวดั ไดส้งัการใหจ้ดังานจงัหวดัรับไปดาํเนินการและจะมีการนดัประชุมเพือหารือร่วมกนัต่อไป 

 -ปัญหาการเรียกเก็บเอกสารของแรงงานต่างดา้วทีเก็บซาํๆจากการทีมีการนาํแรงงานต่างดา้วมาใชใ้นสถาน

ประกอบการจะตอ้งมีการขอโควตา้ ซึงการดาํเนินการนันจะตอ้งมีการเรียกเก็บเอกสารต่างๆ จากผูป้ระกอบการเป็น

จาํนวนมากแลว้ เมือมีการอนุญาตไดแ้รงงานแลว้ก็จะมีการเรียกเก็บเอกสารซาํๆ เหมือนเดิมอีก และเมือมีการทาํ

ธุรกรรมกบัแรงงานต่างดา้วก็จะมีการเรียกเก็บเอกสารซาํๆ อีก จึงขอเสนอใหมี้การเรียบเก็บเอกสารแค่ครังเดียว 

3. การทําบัตรสมาร์ทการ์ดให้กบั บริษัท เพอืใช้แสดงตนของบริษัทแทนการใช้เอกสารดําเนินธุรกรรมต่างๆ 

ปัจจุบนันีทางบริษทัจะทาํธุรกรรมใดใด ตอ้งขอหนงัสือการรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึงตอ้งมีค่าใชจ่้ายครังละ 200 

บาท  และอยูไ่ดป้ระมาณ  2-3 เดือน   จะหมดอาย ุ ก็ตอ้งไปขอใหม่ในการทาํธุรกรรมต่าง  ๆ  การขอหนังสือรับรองบริษทั  ตอ้งขอ

ทีสาํนกังานพฒันาธุรกิจการคา้ เพือยนืยนัว่าบริษทัยงัมีตวัตน  ยงัมีการดาํเนินธุรกิจอยู่   อยากจะเสนอว่า เรามีบตัรประชาชนกนั

ทุกคนเพือแสดงขอ้มลูของตวัตนได ้  ทาํไมไม่ทาํเป็นบตัรสมาร์ทการ์ดซึงสามารถทีจะทาํเอกสารดา้นธุรกรรม ต่าง  ๆได ้ไม่ตอ้ง

ใชส้าํเนาบตัรประชาชน  หรือใชเ้อกสารประอบมากมาย  ลดการสินเปลืองประหยดัค่าใชจ่้าย  สะดวกรวดเร็วไม่ตอ้งมาเก็บเอกสาร

มากมาย  สะดวกดว้ยกนัทงัสองฝ่าย ถา้ทาํไดถื้อว่าเป็นเรืองทีดี   ถา้สามารถทาํบตัรสมาร์ทการ์ดไดเ้วลาทาํธุรกรรมต่าง  ๆ  เราก็

เสียบบตัรเขา้ไปในเครือง   แลว้กดรหัสผ่านให้   ขอ้มูลของบริษทัก็อยู่ในนันทุกอย่าง   เรืองนีทางผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นดว้ย  

โดยใหท้างหอการคา้ทาํหนังสือ ถึงผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  เพือจงัหวดัไดใ้ชเ้ป็นตน้เรืองเพือทาํหนังสือถึงหน่วยงานที

เกียวขอ้งดาํเนินการต่อไป 

4. พจิารณาการยกเลกิค่าประกนัการใช้ไฟฟ้า 

ปัจจุบนันีการใชไ้ฟฟ้าทุกมิเตอร์จะตอ้งมีการจ่ายเงินประกนัให้กบัการไฟฟ้า  เช่นใชห้มอ้ 5  แอมป์ จะเสียค่า

ประกนัประมาณ 782 บาท   ถา้ใชแ้อมป์มากขึนก็ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิมขึน   ยกตวัอย่าง  ถา้บริษทัใชไ้ฟฟ้า  ประมาณ 

200,000 กว่าบาท ต่อเดือน  ก็ตอ้งเอาเงินไปวางไวเ้ป็นค่าประกนัประมาณ 200,000 กว่าบาท   ซึงเป็นค่าประกนัไฟฟ้า

ไม่สามารถเอาออกมาทาํอะไรได ้ถา้คิดถึงมีการใชฟ้้าทุกบา้นทวัประเทศ  และตอ้งมีเงินประกนัแบบนีทุกบา้นจะมีเงิน

ทีอยูใ่นการไฟฟ้าเป็นจาํนวนมาก  โดยทีไม่ก่อเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเลย    ถา้เราไม่จ่ายค่า

ไฟฟ้าตามเวลาทีกาํหนด  ทางการไฟฟ้า ก็ตัดไฟ  ไม่ให้เราใช้บริการ   ซึง เรืองนีไม่ยุติธรรมต่อผูใ้ช้ไฟฟ้าและ

ผูป้ระกอบการเป็นอยา่งมากทางหอการคา้จึงไดน้าํเสนอว่าไม่ควรจะเก็บเงินค่าประกนัไฟฟ้า 

5. การจดัตงัศูนย์ EEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

การจดัตงัศนูย ์EEC  ปัจจุบนัทุกหน่วยงานจะทาํเกียวกบั EEC แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าทาํอะไรกนับา้ง   อยากเสนอให้ทาง

จงัหวดัฉะเชิงเทราจดัตงัศนูย ์EEC เพือจะไดร้วบรวมขอ้มูลต่างๆของ EEC ไวเ้พือให้ผูป้ระกอบการทีอยากทราบขอ้มูลต่าง  ๆ

มาขอขอ้มลู  EEC จากศูนยนี์ได ้ ทางผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นดว้ย     แต่อยากให้ทางหอการคา้รับมาเป็นผูด้าํเนินการเพือให้

เป็นศนูยร์วมรวมขอ้มลูเกียวกบัโครงการ EEC ใหก้บันกัลงทุนทีเขา้มาสอบถามหาขอ้มลู โดยทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา



ไดเ้รียนเชิญ ดร.โอกาส เตพละกุล เป็นประธานคณะทาํงานขบัเคลือนโครงการพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ของ

ภาคเอกชนโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 6.การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนํา โครงการ “ท่องเทียวชุมชนบ้านท่าอฐิ ไหว้พระศักดิสิทธิทางสายนํา” 

 นายมนัส ตนังาม (รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ขอนาํเสนอการส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนํา 

โครงการ “ท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ” ซึงเคยนาํเขา้ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไปแลว้โดยหอการคา้

จงัหวดันาํเสนอ ซึงเป็นช่องทางหนึงในการพฒันาชุมชนเลก็  ๆใหเ้ติบโต โดยหอการคา้จงัหวดัเขา้ไปดูแลและขอนาํเขา้ผลกัดนัใน

การประชุม กกร.จงัหวดั เพือผลกัดนัไปในแนวทางเดียวกนัของภาคเอกชน เพือเพิมเติมส่วนทีขาดหายไปในมติต่าง  ๆให้สมบูรณ์ 

ซึงถือเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวในภาพรวมใหมี้ศกัยภาพ ทงัการพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเทียวและอีกหลาย  ๆมิติ และเพือ

บรรเทาการจราจรทีหนาแน่น สู่การท่องเทียวทางนาํ ทงัโฮมสเตย ์ทีพกั ร้านอาหารต่าง  ๆตอ้งสอดคลอ้งกนั ซึงการท่องเทียวเป็น

หวัใจหลกัของรายไดข้องชุมชน เป็นการต่อยอดกบัโครงการเกษตรปลอดภยั จึงขอฝากเป็นมติ กกร.จงัหวดัใหผ้ลกัดนัต่อไป 

 7. การผลกัดันโครงการสํารวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนโลจสิตกิส์ภาคตะวนัออก สายเลยีงเมอืงฉะเชิงเทรา 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทรามีพืนทีทางเหนือ

ขนาบอยู่ติดกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง มีพืนทีด้านใตติ้ดชลบุรี มีพืนทีดา้นตะวนัออกติด

จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัสระแกว้  จึงถือว่าฉะเชิงเทราเป็นประตูสู่ความเจริญของพืนที EEC ทีสาํคญั ขณะดา้น

จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดัสระแกว้เป็นประตูทางเชือมต่อสู่ภาคอีสานและประตูสู่ประเทศอินโดจีน ปัจจุบนัการจารจร

ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทราติดขดัอยา่งมาก และในรอบเกือบ 50 ปี ในพืนทีไม่มีการตดัถนนเสน้ใหม่ในพืนทีเลย  

การพฒันาของพืนทีโดยรอบเป็นย่านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทาํให้ยานพาหนะขนาดใหญ่ทีเดินทางระหว่าง

จงัหวดัหรือภูมิภาค ใชเ้สน้ทางเหล่านีผา่นตวัเมืองฉะเชิงเทรา เกิดปัญหาความแออดัขึนในการสัญจรในย่านเขตเมือง กรมทาง

หลวงจึงมีแนวคิดทีจะก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราเพือเป็นเส้นทางเลือกสําหรับผูเ้ดินทาง เสริม

โครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวดัฉะเชิงเทราให้มีความสมบูรณ์ ลดปัญหาการจราจรติดขัดบนเส้นทาง

เชือมโยงทีมีอยูใ่นปัจจุบนั รวมทงับรรเทาปัญหาการจราจรติดขดัของการเดินทางในเขตตวัเมืองฉะเชิงเทรา ทาํให้การเดินทาง

และขนส่งสินคา้มีประสิทธิภาพยงิขึน และเพือรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC 

ซึงเป็นเรืองทีนาํเสนอไปสู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทราเพือติดตามโครงการฯ แลว้ นาํไปสู่การแกปั้ญหารถติดอย่างมากในเขต

เมือง รถทีตอ้งการผา่นไปสู่จงัหวดัชลบุรี  ระยอง  ภาคอีสาน อินโดจีนไม่ตอ้งขบัผา่นตวัเมือง เกิดความคล่องตวัมากขึน สร้าง

ความเจริญดา้นเศรษฐกิจและลดความเหลือมลาํ 

8. โครงการนําประปาดืมได้จากก๊อก เพอืคุณภาพชีวติทีดีของประชาชน 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าจากขอ้มูลการผลิตนาํประปาของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรามีโรงงานผลิตนาํทีสาํคญั คือการประปาฉะเชิงเทรา  การประปาบางคลา้  การประปาคลองท่าลาด 

(กาํลงัก่อสร้าง กาํลงัผลิต 9.7 หมืนลบ.ม./ วนั)  นาํดิบทีใชผ้ลิตเป็นนาํทีส่งมาตามคลองธรรมชาติผ่านชุมชน แหล่งทาํการเกษตร 

อุตสาหกรรม ทาํใหน้าํดิบมีการปนเปือน มีค่าแมงกานีส  ค่าคลอไรดสู์ง ทาํใหน้าํประปามีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน 

การแกปั้ญหา ตอ้งวางเสน้ท่อส่งนาํดิบจากแหล่งนาํคุณภาพเขา้ถึงโรงงานผลิตนาํประปา ( ประปาฉะเชิงเทรา 

วางเสน้ท่อจากลุ่มนาํเจา้พระยา  ประปาบางคลา้  ประปาคลองท่าลาด วางเสน้ท่อรับนาํจากอ่างสียดั)  ประโยชน์ทีได ้ 



1.ทาํใหก้ารผลิตนาํประปามีคุณภาพลดค่าแมงกานีสทีทาํใหเ้กิดตะกอนดาํ ลดค่าคลอไรดที์ทาํใหน้าํมีความเค็ม 

2.การใชส้ารเคมี การติดตงัอุปกรณ์เพือการผลิตนาํประปาลดลง 

3.นาํประปาทีผลิตไดมี้คุณภาพใชเ้พือการบริโภคลดค่าใชจ่้ายของประขาชน ลดการซือนาํดืมจากขวด 

พลาสติกเป็นการลดขยะจากพลาสติก 

 ซึงเป็นเรืองทีนาํเสนอเข้าสู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา แลว้เช่นกัน โดยท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้เชิญ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งมาร่วมประชุมหารือร่วมกนัแลว้ ซึงปัญหานาํประปาไม่สะอาดคือการนาํนาํดิบจากคลองธรรมชาติซึง

เป็นแหล่งนาํทีผา่นชุมชน โดยเฉพาะคลองนครเนืองเขต คลองท่าลาด ซึงเป็นแหล่งนาํทีผ่านชุมชน ผ่านการเลียงกุง้เลียงปลา

ซึงยากต่อการควบคุมคุณภาพนาํ เบืองตน้มีการเสนอว่าน่าจะต่อท่อตรงจากแหล่งนาํมาถึงแหล่งผลิต 

9. โครงการสูบนําคนืถิน 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า เนืองดว้ยปัจจุบนัจงัหวดัฉะเชิงเทรา

มีการขยายตวัของประชากรเพิมมากขึน และในอนาคตอนัใกลนี้จะมีการเคลือนยา้ยประชากรเขา้สู่จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และในภูมิภาคตะวนัออกเพิมมากขึนเนืองจากเป็นพืนทีรองรับโครงการ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

 ดงันนัในดา้นสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอยา่งยงิเรืองนาํจะตอ้งมีปริมาณเพียงพอกบัการรองรับการขยายตวัของ

ประชากรทีเพิมขึน ทงัในดา้นอุตสาหกรรม ดา้นเกษตรกรรม และภาคประชากรครัวเรือน จึงจาํเป็นอยา่งยงิทีจะใหก้รม

ชลประทานพิจารณาศึกษาแนวทางทีเหมาะสมในการส่งนาํไวต้ามอ่างเก็บนาํ 3 แห่ง ประกอบดว้ย อ่างเก็บนาํคลองสี

ยดั อ่างเก็บนาํแควระบบ-สียดั และอ่างเก็บนาํลาดกระทิง  และปรับปรุงแหล่งนาํเดิมเพือเก็บกกันาํไวใ้ชใ้นฤดูแลง้  ซึง

ไดน้าํเสนอเขา้สู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทราไวแ้ลว้ ซึงท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราไดต้ระหนกัถึงปัญหาภยัแลง้ของ

จงัหวดัซึงจะกระทบกบัภาพรวมทงัจงัหวดั ทงัภาคเกษตร ประมง ปศุสตัว ์อุตสาหกรรม และประชาชนผูใ้ชน้าํในการ

อุปโภคบริโภค ทงัหมด  จากขอ้มลูอ่างเก็บนาํสียดัมีปริมาณความจุนาํ 420 ลา้น.ลบ.ม. จากสถิติยอ้นหลงั 5 ปี อ่างมีนาํ

กกัเก็บเพียงประมาณ 300 ลา้น.ลบ.ม.เท่านัน และในปี 2562 อ่างมีปริมาณกกัเก็บนําเพียง 140 ลา้น.ลบ.ม.เท่านัน 

โครงการสูบนาํคืนถินนนัประโยชน์ทีไดรั้บ  

1.ใชเ้พือการเกษตรของพืนทีฝังตะวนัออกของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ใชเ้พือการผลิตนาํประปาของการประปาส่วน

ภูมิภาคคลองท่าลาด / การประปาบางคลา้ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค อาํเภอพนสันิคม ชลบุรี 

2. ใชเ้พือควบคุม ผลกัดนันาํเค็มไม่ใหรุ้กลาํเขา้สู่จงัหวดันครนายก จงัหวดัปราจีนบุรี ซึงเป็นพืนทีการเกษตร 

3.แกปั้ญหาการขาดแคลนนาํใชเ้พือการเกษตร อุปโภค บริโภค เสริมความเขม้แข็งความสามารถของเกษตรกร  

เป็นความมนัคงทางดา้นเศรษฐกิจและการพฒันาทีสาํคญัของเขต EEC ในพืนทีฉะเชิงเทรา และชลบุรี เป็น

สาํคญัความมุ่งหวงัในการนาํเสนอ สามารถผลกัดนัใหก้ารดาํเนินโครงการประสบผลสาํเร็จ  ราษฎรมีแหล่งนาํ

สาํหรับเก็บกกันาํไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ สามารถมีนาํใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สามารถประกอบอาชีพ

เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ไดต้ลอดปี ราษฎรมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน 

10.โครงการสร้างถนนเลยีบชายทะเลเชือมต่อจาก ต.บางทราย จ.ชลบุรี ผ่าน ต.สองคลอง อ.บางปะกง ต่อเชือม

ถึง  อ.บางปู จ.สมุทรปราการ 



นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ภาคตะวนัออกเป็นเขตเศรษฐกิจทีสาํคญัของ

ประเทศ พืนที EEC  มีแหล่งท่องเทียวทีสาํคญัส่งผลทาํให้การคมนาคมมีความสาํคญัมาก แต่ปัจจุบนัมีเส้นทางคมนาคมทีสาํคญั 

2 เสน้ทางคือ ถนนบางนาตราด และถนนมอเตอร์เวย ์เท่านนั ซึงเดิมมีถนนสุขุมวิท แต่ปัจจุบนัเป็นเพียงทางเชือมมายงัถนนบางนา

ตราด ถนนมอเตอร์เวยเ์ท่านนั ในปัจจุบนั จงัหวดัชลบุรีมีการสร้างถนนเลียบชายทะเลมาสินสุดที ตาํบลบางทราย ทาํให้รถตอ้งถูก

ระบายมา ถนนบางนาตราด ถนนมอเตอร์เวย ส่งผลใหก้ารจารจรยงัหนาแน่นในถนนบางนาตราด และถนนมอเตอร์เวยเ์หมือนเดิม 

ประโยชน์ทีไดรั้บของโครงการ 

1.เพิมเสน้ทางการการคมนาคมเชือมกรุงเทพและภาคตะวนัออก เพือเศรษฐกิจในเขต EEC และการท่องเทียวในพืนที 

2.เป็นการเพิมศกัยภาพของถนนสุขุมวิททีสามารถเชือมต่อกบัถนนเลียบชายทะเลทีสร้างขึนและสามารถเชือมการใช ้   

   ประโยชน์สถานีรถไฟฟ้าทีบางปู 

3.ส่งเสริมการท่องเทียวในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทราเชือมต่อจงัหวดัสมุทรปราการ  

4.การสร้างถนนเลียบชายทะเล ตอหมอ้สะพานจะช่วยลดการกดัเซาะชายฝังทีทาํให้ ตาํบลสองคลองถกูนาํกดั

เซาะซึงปัจจุบนัมีพืนทีถกูนาํกดัเซาะ 1,500 ไร่ 

มติทีประชุมเรืองเสนอประเด็นเขา้สู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทราโดยแยกออกเป็น เรืองเสนอใหม่และ

เรืองเสนอติดตาม ดงันี 

เรืองเสนอใหม่ 

เรืองที 1.การสร้างศนูยน์วตักรรมพฒันาดา้นเกษตรและอุตสาหกรรม 

เรืองที 2. การจดัตงัศนูย ์EEC ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย ดร.โอกาส เตพละกุล เป็นประธานทีปรึกษาการ

ขดัเคลือนการทาํงานโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

เรืองที 3. โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายทะเลเชือมต่อจาก ต.บางทราย จ.ชลบุรี ผา่น ต.สองคลอง  

อ.บางปะกง ต่อเชือมถึง อ.บางปู จ.สมุทรปราการ 

เรืองเสนอตดิตาม 

1.ปัญหาแรงงานต่างดา้ว ในประเด็นเรือง 

  -ปัญหาการจดัคิวลงทะเบียนแรงงานต่างดา้ว 

-ปัญหาการเรียกเก็บเอกสารของแรงงานต่างดา้วทีเก็บซาํ  ๆ

2. การทาํบตัรสมาร์ทการ์ดใหก้บั บริษทั เพือใชแ้สดงตนของบริษทัแทนการใชเ้อกสารดาํเนินธุรกรรมต่างๆ 

3. พิจารณาการยกเลิกค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

4. ผลกัดนัโครงการสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนบัสนุนโลจิสติกส์ภาคตะวนัออกสายเลียงเมืองะเชิงเทรา 

5. โครงการสูบนาํคืนถิน 

6. โครงการนาํประปาดืมไดจ้ากก๊อก เพือคุณภาพชีวิตทีดีของประชาชน 

7. โครงการแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8. การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ โครงการ “ท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ” 
 



วาระที  6  เรืองอนืๆ   

 นายสมควร ศรีวิชยั (ประชาสัมพนัธ์) กล่าวว่า อยากเสนอการจดักิจกรรมลานคนเดิน ทีสถานทีปันทรายโลก 

สถานทีที คุณวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล กรรมการหอการคา้ฯ เช่าจดัตลาดนัดอยู่ เคยคุยปรึกษากนักบัคุณวิชาญ สถานทีนียงั

ว่างอยู ่วนัศุกร์และเสาร์ อยากใหท้างหอการคา้ลองไปศึกษาและดูทาํเลการคา้ขาย ว่ามีโอกาสเป็นไปไดห้รือเปล่า เพราะปี

นีเราไม่ไดจ้ดักิจกรรมหอการคา้แฟร์ 

 นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมหอการค้าแฟร์ปีนีทีไม่ได้จัดเพราะไม่มี

สถานทีทีเหมาะสม ประกอบกบัเศรษฐกิจไม่ดี  จดังานแต่ละงาน สอบถามจากพ่อคา้แม่คา้ บอกคา้ขายไม่ดี เท่าทีควร ถา้

จดังานแลว้ ไม่ประสบความสาํเร็จ ก็ไม่ควรจดั เพราะจะเกิดความเสียหาย และเสียชือได ้ปีนีเลยขอมติทีประชุมยกเวน้การ

จดังานหอการคา้แฟร์ไปก่อน 

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ถือว่าเป็นเรืองทีดี เรืองการจดักิจกรรมลานคนเดิน เพราะเรามี

สถานที มีร้านคา้อยูแ่ลว้ ถา้จดัไดทุ้กอาทิตย ์ยงิดี จะไดมี้รายไดเ้ขา้หอการคา้ ไวใ้ชใ้นการบริหารงาน เรืองรายละเอียดการ

จดังานค่อยนดัประชุมกลุ่มยอ่ยกนัต่อไป และขอแต่งตงันายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร เป็น ประธานโครงการลานคนเดิน 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


