
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครังที /  

วันพุธที  มกราคม  

ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 

ผู ้เข้าประชุม 

1.นายเดชา ใจยะ  รองผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 2.นายกิตติพันธ์   โรจนชีวะ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 3.พ.ท.วรชิน เยาวรัตน์ ผู ้บังคับกองพันทหารช่างที  รักษาพระองค์ ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 4.ผ.ศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ  อธิการบดีสถาบันราชภัฎราชนครินทร์  ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 5.นายสุรชัย สุขปลั ง  สรรพกรพืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 .นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ  พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 .นายมนตรี เรืองอุไร อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 8.นายมาโนช แสงประเสริฐ แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

.นายประดิษฐ ์ สุรชัย  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

10.นายพูลลาภ อุไรงาม  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

.นางเสาวลักษณ์ บูรพรนุศรณ์ ปฏิรูปทีดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

12.น.ส.ขัตติยา  มาศอุดม ประธานชมรมธนาคารท้องถินจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 .นายธนภณ เข็มกลัดทอง ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

14.พล.ต.ณรงค์  พฤกษารุ่งเรือง (แทน) ผู ้บัญชาการกองพลทหารราบที    ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 .ร.ต.ท.มณทล ศรีสุข  (แทน) ผู ้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 .นายสุรัตน์ สําราญฤทธิ (แทน)ผู ้อ ํานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร  ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 .นายรังสรรค ์ เหลาเจริญ (แทน) ผู ้อ ํานวยการสํานักงาน คปค.จังหวัดฉะเชิงเทราทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 18.นายศักดิ เดช วงศ์นาม  (แทน) เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 .นายชูชาติ เอียมวิจิตร (แทน) พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 .นายอดุลย ์ คนมั น   สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 .นายนิกร นิมสาย  (แทน) ผู ้อ ํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 22.น.ส.สุนทรี เจียรสุวรรณ (แทน) ท่องเทียวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 23.นายพิทักษ ์ ธีรเวชเจริญชัย (แทน) ผู ้จ ัดการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 24.น.ส.ประภาพร คําแพง  (แทน) ผู ้อ ํานวยการสํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราทีปรึกษากิตติมศักดิ 

 นายวัฒนา      รัตนวงศ์                                         ประธานหอการค้า 

 26.นายสุขุม ตังกงพานิช       กรรมการกิตติมศักดิ 

 27.นายอุทัย ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศักดิ 

 .นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศักดิ 

 29.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 



 .นายสมพงษ ์ นําศรีเจริญสุข       ทีปรึกษา 

 31.นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 .นายกิตติ ตรงไตรรัตน์       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 34.นางวสันต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 35.นายไชยา สิทธิเจริญพร       รองประธาน 

 36.นางขันคํา ศรีวรรณ       รองประธาน 

 .นางอาภรณ์ ว ัชระ        รองประธาน 

 .นายจอมพงษ ์ชูทับทิม        เลขาธิการ 

 .นายเปรมสิทธิ  ศิรสิทธิ ว ัฒนา       เหรัญญิก 

 .นายไพฑูรย ์ ตระการศักดิกูล       กรรมการ 

 .นายอรรถพล สิทธิโชคดี       กรรมการ 

 .นางปราณี แสงจันทร์       กรรมการ 

 43.นายอธิว ัฒน ์ เลิศโรจนฉัตร       กรรมการ 

 .นายชัยรัตน ์ ตันคงคารัตน ์       กรรมการ 

 .นายกําพล เลิศเกียรติดํารง       กรรมการ 

 .นายจิตรกร เผด็จศึก        กรรมการ 

 47.นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร       กรรมการ 

 .นายฐิติกร ประสานเหลือวิไล      กรรมการ 

 49.นายวัฒนา สุขโภชน์       กรรมการ 

 .นางบุญเรือน แม้นมั น        กรรมการ 

.นางสาวสุรัชดา พวงพันธ์   (แทน) นายจักรพงษ ์ จรัลเวชสุทธิ ปฏิคม 

52.นายคงศักดิ นวมเฟือง  (แทน)นายณัฏชัย อักษรดิษฐ ์ กรรมการกิตติมศักดิ 

.นายภานุ นําศรีเจริญสุข       ประธาน YEC 

54.นายบูรพา มิงไทยสงค ์       เลขาธิการ YEC 

55.นางสาววรัญญาโรจนภานุกร       กรรมการ YEC 

.นางสาวณิชชา โรจนภานุกร       กรรมการ YEC 
 

ผู ้เข้าร่วมประชุม 

 .ดร.ภูริว ัจน ์ รักษ์ธนอนันต ์       ผู ้สังเกตการณ์ 

 .คุณกฤษณา สุนทรพจน์       ผู ้สังเกตการณ์ 

 .คุณสุพจน์ สกุลธรรม       ผู ้สังเกตการณ์ 
  

นายวัฒนา รัตนวงศ์  (ประธาน)  กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  เวลา .  น. 

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม  เลขาธิการ แนะนําทีปรึกษากิตติมศักดิ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา   



 

- กิจกรรมร่วมกับหอการค้าอืน  ๆ

 มกราคม  เวลา . - .  น.นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าว        

ครั งที - /  ณ ห้องประชุม  ชั น  อาคารจรูญ สีบุญเรือง หอการค้าไทย 
  

- กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ 

 -  มกราคม  เวลา . - .  น.นายชัยรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมกิจกรรม การสัมมนา

เชิงปฏิบัติการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปภาค ตะวันออก “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพือเพิม

ศักยภาพคลัสเตอร์ผลไม้ภาคตะวันออก ณ โรงแรมสตาร์ อ ําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

  มกราคม  เวลา .  น.นายอุทัย  ศรีสาลีกุลรัตน์ กรรมการกิตติมศักดิ  นางวรนิต  กตญาณ รอง

ประธาน นายจิตกร เผด็จศึก กรรมการ ร่วมพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงเฉลิมพล และร่วมงานเลี ยงสังสรรค์ ณ กอง

พลทหารราบที  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  มกราคม  เวลา .  น.นายกิตติ  ตรงไตรรัตน์ รองประธาน ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา โครงการ การ

สร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิงแวดล้อม ปี  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  

  มกราคม  เวลา .  น.นายณัฏ  กิตติกูล กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงือนไขใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ ห้องประชุมนาม ตัณฑิกุล 

สํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา  

  มกราคม  เวลา .  น.นายพรชัย  ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการหอการค้า ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสือ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  

  มกราคม  เวลา .  น.นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน นายประโยชน์  โสรัจจกิจ กรรมการ ร่วม

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา  (กรอ.

จังหวัด) ครั งที /  ห้องประชุมมรุพงษ์  ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  มกราคม  เวลา . - .  น.นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมเพือรับฟังความคิดเห็น        

ต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา  

   มกราคม  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมกิตติมศักดิ  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.  -  ณ โรงแรมแกรนด์รอย ัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา  

   มกราคม  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมกิตติมศักดิ  ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ครั งที  (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการอาคารเช่าสําหรับผู ้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) ณ 

ศูนย์ชุมชนบ้านเอ้ออาทรฉะเชิงเทรา -  ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ  จ.ฉะเชิงเทรา 

นายเดชา ใจยะ (รองผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า นโยบายเกษตรปลอดภัยสูงของท่านผู ้ว่าราชการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอให้ทุกภาคส่วนมีการขับเคลือนเพือนําไปสู่ผู ้บริโภค โดยได้รับทราบว่าสายการบินไทยยินดี

สนับสนุนสินค้าทีมีประโยชน์ทีจะนําไปปรุงอาหารบริการลูกค้าของสายการบิน 

 เรืองยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีการลงพืนทีสู่ภูมิภาคซึงมีนโยบายแจ้งภาครัฐและ

เอกชนใน กรอ.จังหวัด หากลงพืนทีขอให้มีการเตรียมข้อมูลเรืองงานใหม่ๆ ทีส่งเสริมทางด้านการส่งเสริมและพัฒนา

เศรษฐกิจมานําเสนอ คณะรัฐมนตรีเพือเชือมโยงต่อการพฒันาสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเรืองการทีจะทํา



ให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นฐานเมืองสําคัญของประเทศในอนาคตมีการพูดไว้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปจะเป็นเมืองหลวงแห่งที

สอง ซึงจะต้องมีการวางแผนการพัฒนาไว้ เป็นแผน  ปี ถึง ปี พ.ศ.  โดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราจะเป็นส่วนหนึงในการ

จัดทําแผน  ปี น่าจะเริมต้นการจัดทําแผนในเดือนมีนาคม โดยจะรับไปเป็นฝ่ายประสานให้ ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราคง

ต้องอาศัยทุกภาคส่วนในการขับเคลือน จึงขอฝากนักคิด นักยุทธศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน 

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า สินค้าทีช่วยให้จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน 

จะต้องนํามาอยู่ในแผนเพือรองรับการแข่งขัน เช่น ในส่วนของปลากะพงของจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ทีต้องนํามาขับเคลือนด้วย 

นางบุญมี ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่า สินค้า OTOP  และร้านอาหารของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันได้รับ

การส่งเสริมจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างมากจนเกิดการพัฒนาไปเป็นอย่างยิง จะสังเกตได้จากตลาดนํ าบางคล้า และวัด

สมานรัตนาราม สินค้าขายดีมากทุกวัน ว ัดสมานรัตนารามมีสถานทีจอดรถทีสะดวกการจราจรไม่ติดขัด ทําให้

ผู ้ประกอบการจากชุมชนทีมาจําหน่ายได้รับประโยชน์อย่างยิง 

นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ (พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ก ําหนดจัดงาน “บูรพาวิถีของดี

ฉะเชิงเทรา” ครั งที  ตามโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

ประจําปีงบประมาณ  ระหว่างว ันที -  มกราคม  ณ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม  (Hall ชั น ) เขตบางขุน

เทียน กรุงเทพมหานคร และกําหนดพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดีที  มกราคม  เวลา .  น. โดยเรียนเชิญ

ท่านผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านประธานและ

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานด้วย 

ดร.กิตติวงค์ สาสวด (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) กล่าวว่า ด้วยบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานทีส่งเสริมการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตทีมีคุณภาพ 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพือพัฒนาท้องถินภูมิภาคตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัยมีความประสงค์จะขอทําบันทึกข้อตกลง

ร่วมมือ (MOU) กับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และเพือเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ โดยจะขออนุญาตประสาน

การทําบันทึกข้อตกลงมาย ังหอการค้าอีกครั งหนึง  

ดร.รุจิว ัจน์  รักษ์ธนอนันต ์  (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) กล่าวว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

จะเปิดรับสมัครเพือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภคเรียนที  ปีการศึกษา  ในวัน

จันทร์ที  พฤศจิกายน - ว ันอาทิตย์ที  มกราคม  โดยทําการสอนนอกเวลาราชการ ประกอบด้วย 

.หลักสูตรทีเปิดรับสมัคร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพือการพัฒนา 

 หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริการธุรกิจ 

 



.คุณสมบัติของผู ้สมัคร 

 ผู ้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ ากว่าปริญญาตรี สําหรับผู ้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ

มหาบัณฑิต และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สําหรับผู ้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ทุกสาขา) 

. รายละเอียดการสมัคร 

ขอรับรายละเอียดการสมคัร ตั งแต่ว ันจันทร์ที  พฤศจิกายน  – วนัอาทิตย์ที  มกราคม  ณ บัณฑิต

วิทยาลยั ชั น  อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โทรศัพท์ -  , -  ต่อ  , 

 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดโด้ทีเว็บไซด์ htt://grad.rru.ac.th  

4. การสมัคร 

  .  สมัครสอบด้วยตนเองโดยดําเนินการดังนี  

 . .  สมัครตั งแต่ว ันจันทร์ที  พฤศจิกายน  – ว ันอาทิตย์ที  มกราคม  

. .  กรอบข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตที เว็บไซด์ 

htt://grad.rru.ac.th หรือทีบัณฑิตวิทยาลัย ชั น  อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 . .  เมือกรอกข้อมูลเสร็จพิมพ์ใบสมัคร ส่งเอกสารการสมัครดังนี 

  ) ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด  นิว จ ํานวน  รูป 

  ) สําเนา Transcript จ ํานวน  ชุด 

  ) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน  ชุด 

  ) หลักฐานการเปลียนคํานําหน้าชือ,ชือสกุล (ถ้ามีเปลียนแปลง) 

 . .  ชําระค่าสมัคร  บาท (กรณีให้เจ้าหน้าทีสมัครผ่านระบบ ค่าบริการ  บาท) 

.การประกวดผลการสอบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะประกาศชือผู ้ มีสิทธิ เข้าศึกษา ในวันพุธที  กุมภาพันธ์  ณ บอร์ดบัณฑ 

วิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

.การรายงานตัว และปฐมนิเทศ 

ผู ้ ทีได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จะต้องรางงาน

ตัวเข้าปฐมนิเทศ ในวันอาทิตย์ที  กุมภาพันธ์  

.ก ําหนดวันเปิดภาคเรียน /  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /  

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

.   สรุปการจัดกิจกรรมเดิน-วิง-ปัน เฉลิมพระเกียรติ  

 นายจอมพงษ ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ตามทีหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ก ําหนดจัดงานเดิน-วิง-ปัน 

เฉลิมพระเกียรติข้ามสะพานแม่นํ าบางปะกง เนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  



พรรษา  ธันวาคม   เมือว ันอาทิตย์ที  ธันวาคม  จุดสตาร์ท ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย

มีว ัตถุประสงค์การจัดงานเพือ  

.  เพือเป็นการรวมพลังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ธันวาคม  

.  เพือรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีกิจกรรมการออกกําลังกายเพือสุขภาพด้วยการ 

                  เดิน-วิง-ปัน และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายเพือสุขภาพ 

.  เพือนําเงินส่วนหนึงมอบโรงพยาบาลพุทธโสธร สมทบทุนจัดซืออุปกรณ์การแพทย์ 

4.  เพือดําเนินกิจกรรมคืนความสุขสู่สังคม 

.  เพือสนับสนุนกิจการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยรายได้ส่วนหนึงจัดซืออุปกรณ์เพือความปลอดภัย 

.  เพือรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันรักษาสิงแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อน 

  ระยะทางเดิน ประมาณ  กิโลเมตร   

ระยะทางวิง ประมาณ  กิโลเมตร  

ระยะทางปัน ประมาณ  กิโลเมตร 

โดยการจัดงานครั งนี ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิง มีผู ้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ,  คน 

นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวขอบคุณผู้ มีส่วนสนับสนุนการจัดงานครั งนี ให้ประสบความสําเร็จไปได้

ตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณหน่วยงานประชาชนจํานวนมากทีมาร่วมกิจกรรมในครั งนี  ขอขอบคุณท่านผู ้ว่าราชการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ทีให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมในครั งนี 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

.  การจัดทําโครงการ  หอการค้า ดูแลอย่างน้อย  สหกรณ์การเกษตร 

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการค้าไทย พิจารณาเห็นว่า การยกระดับความสามารถใน 

การแข่งขัน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่สหกรณ์การเกษตร และสมาชิก และสามารถผลิตสินค้าทีมีคุณภาพ เป็น

ทีต้องการของตลาด สามารถดําเนินงานบรรลุตามเจตนารมย์ของการจัดตั งสหกรณ์ทีได้ก ําหนดไว้ จึงเห็นควรให้จัดทํา 

“โครงการ 1 หอการค้าฯ ดูแลแอย่างน้อย 1 สหกรณ์การเกษตร” ขึ น  โดยรวบรวมรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ

สหกรณ์การเกษตร  และนํามาสรุป และประเมินผลการดําเนินงาน และเชิญชวนหอการค้าจังหวัดทั วประเทศเข้าร่วม

จัดทําโครงการ  1 หอการค้าฯ 1 สหกรณ์การเกษตรต่อไป 

วัตถุประสงค์การดําเนินงาน 

 1. เพือสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  และยกระดับความสามารถให้กับสหกรณ์การเกษตร และสมาชิก 

       2. เพือพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ วิธีการดําเนินงานสหกรณ์การเกษตรให้มีความทันสมัย และ 

    สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเกิดขึ นในปัจจุบัน 

3. เพือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างสององค์กรคือ หอการค้าจังหวัด และสหกรณ์การเกษตร 

วิธีการดําเนินงาน 

.หอการค้าจังหวัดคัดเลือกสหกรณ์การเกษตรทีจัดตั งภายในจังหวัดของตนเองทีเห็นเหมาะสม 

และผ่านมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และการตรวจสอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทีก ําหนด และ

นําเสนอมาย ังหอการค้าไทย 



. จัดประชุมหารือเพือรวบรวมข้อมูล ปัจจัยทีเกียวข้องของสหกรณ์การเกษตร และนํามาศึกษา 

วิเคราะห์ เพือเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลตามศักยภาพทีสหกรณ์การเกษตรต้องการ ในการขอรับ

การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ  

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

เบืองต้นต้องมีการคัดเลือกสหกรณ์การเกษตรภายในจังหวัด  แห่ง เพือเข้าไปร่วมโครงการ โดยได้มา

ประสานงานกับทางหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และในทีประชุมครั งทีแล้วมีมติเลือกสหกรณ์การเกษตรบางนํ าเปรี ยว 

จ ํากัดร่วมโครงการ 1 หอการค้าฯ ดูแลอย่างน้อย 1 สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรบางนํ าเปรี ยว เป็นสหกรณ์ทีมี

ศักยภาพ สูงและเหมาะสมกับการได้คัดเลือก จากทางหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไปก็คงต้องทํางานร่วมกัน ในการ

ให้ค ําแนะนําและให้ความรู้ต่างๆ ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ  

นายวัฒนา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า ในส่วนตัวได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการหอการค้าไทย และมีการประชุม

คณะกรรมการหอการค้าไทย เป็นประจําทุกเดือน หอการค้าไทยมีการกําหนดยุทธศาสตร์ และมีการประสานหอการค้า

จังหวัดทั วประเทศ เป็นเครือข่ายดําเนินโครงการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น โครงการ  หอการค้า ดูแลอย่างน้อย  

สหกรณ์การเกษตร , โครงการ  ไร่  แสน , โครงการบัตรสมาชิกหอการค้าร่วมบัตรเครดิตกสิกรไทย , โครงการสิทธิ

ประโยชน์ , โครงการป้ายของดี , โครงการศูนย์ SMEs คลินิก , โครงการ  บริษัท  ชุมชน , โครงการเพิมสมาชิก , 

โครงการหนูณิชย์พาชิม เป็นต้น ซึงหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้มีการดําเนินโครงการต่างๆ เกือบทุกโครงการ เป็น

การให้ความร่วมมือกับหอการค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ส่งผลงานไปเข้ารับการพิจารณาหอการค้ายอด

เยียมอย่างต่อเนือง ซึงทีผ่านมาตั งแต่ปีบริหาร  ได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนืองทุกปี ในส่วนของหอการค้ายอดเยียม

ได้มาแล้ว  ปี ล่าสุดในปี  และท่านผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราทีผ่านมาก็ได้รับรางวัลสําเภาทอง ซึงเป็นรางวัล

ทีแสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีผ่านมา มีท่านสุรพล พงศ์ทัดศิริกุล 

ท่านเริงศักดิ  มหาวินิจฉัยมนตรี และล่าสุดท่านอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ได้รับรางวัลสําเภาทอง จากหอการค้าไทย ซึงเป็น

ทีชืนชมยินดีกับท่านมาแล้ว ท่านผู ้ว่าอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ท่านมีโครงการทีจะทําผ ักปลอดสาร เบอร์  ซึ งเป็น

โครงการสําคัญต่อชีวิตของประชาชนทีจะได้รับสิงทีดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างยิง ซึงพวกเราทุก

ภาคส่วนต้องช่วยกันสนับสนุนส่งเสริม และมีอีกมากมายทีเราจะต้องช่วยกันผลักดันเพือการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เช่น เรืองเขือนทดนํ าบางปะกงซึงสร้างมานานใช้งบประมาณมหาศาล แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนืองจากเกิดปัญหาตอน

เปิด-ปิด เขือน ทําให้เกิดนํ าท่วม ตะหริงพัง ส่วนการทําการเกษตร ปัจจุบันเป็นการเกษตรแบบอินทรีย์ จะได้ผลผลิต

น้อย และมีการจ้างทําเป็นส่วนใหญ่ มีการลงทุนค้อนข้างสูง เช่นการทํานามี  ประเภท คือ   

.ทํานาด้วยตนเอง เป็นเจ้าของทีนา   การลงทุน 4,200 – ,  บาท ต่อ ไร่ 

.ทํานาด้วยตนเอง แต่เป็นนาเช่า   การลงทุน 5,200 – ,  บาท ต่อ ไร่ 

.ทํานาเป็นผู ้จัดการนา แต่เป็นนาเช่า (จ้างทั งหมด)  การลงทุน 6,200 – ,  บาท ต่อ ไร่ 

ณ ว ันนี  ราคาข้าว เกวียนละ ,  – ,  บาท 

 ในส่วนของปัญหาราคายางพาราตกตํ า ขณะนี รัฐบาลกําลังหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ แต่ย ังไม่มีมาตรการ

กําหนดราคาทีชัดเจนออกมา 

 นายจิตรกร เผด็จศึก (กรรมการ) กล่าวว่า ตามทีหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นําเสนอการจัดทําโครงการ  

ไร่  แสน และพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ซึงเป็นโครงการทีหอการค้าไทย ได้ขอความร่วมมือให้หอการค้าจังหวัดทั ว



ประเทศ เป็นเครือข่ายดําเนิน โครงการ  ไร่  แสน ในเบืองต้นได้มีเปิดตัวโครงการแล้ว เป็นโครงการหอการค้าพัฒนา

เกษตรกรรมปลอดภัยสูง คืนพันธุ์ข้าวหอมมะลิสู่อ ําเภอราชสาส์น ณ แปลงสาธิต อ ําเภอราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา ไปเมือ

วันที  ธันวาคม  เป็นการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช้สารเคมีแต่ประการใดทั งสิน ซึงได้รับ

ความร่วมมือจากนายอําเภอราชสาส์น ผู ้นําท้องถินเป็นอย่างดียิง โครงการดังกล่าวมุ่งหวังทีจะคืนพันธุ์ข้าวหอมมะลิซึง

ต้นกําเนิดอยู่ทีอ ําเภอราชสาส์น แต่ปัจจุบันได้มีการนําพันธุ์ไปปลูกในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน ดังนั นเราจึงมีแนวคิด

ทีจะนํากลับคืนสู่ถินกําเนิด ซึงหวังเป็นอย่างยิงว่าต่อไปข้าวหอมมะลิพันธุ์ดังเดิมจะเป็นทีรู้จักโดยทั วไปทีเกิดขึ นทีต้น

กําเนิด และจะมีการพัฒนาไปสู่พืนทีต่างๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงอาจจะทําเป็นแบรนด์เฉพาะของราชสาส์นที

ทุกคนจะได้ภาคภูมิใจร่วมกัน  

 นายชาลี เจริญสุข (กรรมการกิตติมศักดิ ) กล่าวว่า เรืองโครงการหอการค้าพัฒนาเกษตรกรรมปลอดภัยสูง คืน

พันธุ์ข้าวหอมมะลิสู่อ ําเภอราชสาส์น พันธุ์  ถือเป็นโครงการทีจุดประกายพันธุ์ข้าวหอมมะลิขึ นมาอีกครัง โครงการ

ครั งนี ได้รับความร่วมมือจากคุณจิตรกร เผด็จศึก ให้ใช้แปลงนาส่วนตัวดําเนินโครงการ ข้าวหอมมะลิทีดีจะสังเกตได้

จาก เมล็ดใส เมล็ดใหญ่ มีกลินหอม และทีสําคัญคือปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี ซึงถือเป็นความปลอดภัยแก่ผู ้บริโภค ตาม

นโยบายพืชผ ักปลอดสาร เบอร์  ของท่านผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในส่วนของการดําเนินโครงการต่อไปคงต้อง

มาประชุมหารือร่วมกันอีกครั งหนึง 

 นายอดุลย ์คนมั น (สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า การดําเนินโครงการคืนพันธุ์ข้าวหอมมะลิสู่อ ําเภอ     

ราชสาส์น นั นเป็นเรืองทีดี ปัจจุบันคุณภาพข้าวจะด้อยกว่าข้าวหอมมะลิจากภาคอีสาน ขณะนี กลุ่มบริษัท โตโยต้า              

มีโครงการข้าวรัชมงคล โดยจะมารับซือข้าวจากเกษตรกรทีผลิตจากชาวนาในราคาทีสูงกว่าโรงสี เนืองจากมีโรงสีเอง 

และเห็นด้วยกับการปลูกข้าวแบบปลอดสารใช้นํ าหมักชีวภาพแทนปุ ๋ ยเคมี และในโครงการ  หอการค้า ดูแลอย่างน้อย 

 สหกรณ์การเกษตร จะเน้นเรืองเมล็ดพันธุ์โดยจะมีการวิจัยพันธุ์ และเพิมคุณภาพพันธุ์ข้าวให้สูงขึ น  

 มติทีประชุม รับทราบ 

วาระที   เรืองเพือพิจารณา 

4.1 การจัดทําหนังสือรายงานประจําปี  

นายจอมพงษ ์ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการจัดทําหนังสือรายงานประจําปี  

เป็นประจําทุกปี เพือนําเสนอผลการดําเนินงานทีผ่านมาในรอบปี ส่งไปย ังหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดทั วประเทศ 

สมาชิกหอการค้า หน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน โดยขอความร่วมมือสมาชิกและผู ้ประกอบการสนับสนุนลงโฆษณาใน

หนังสือเพือส่วนหนึงเป็นรายได้เข้าหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  เหมือนเช่นทุกปีทีเคยปฏิบติัมา 

มติทีประชุม รับทราบ 

.  การจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปี  

 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ตามข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ก ําหนดให้มีการ 

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกเป็น ประจําทุกปี ภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่ว ันทีสินปีการบัญชีของหอการค้าเป็นประจําทุกปี 

โดยขอให้ทีประชุมพิจารณากําหนดวัน เวลา และสถานที จัดก ําหนดจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประจําปี 2559  และกําหนดวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้กับสมาชิก ซึงมีการปฏิบัติมาทุกปี โดยในเรืองนี ทางหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จะขอนําไปนัดประชุมเพือกําหนดในรายละเอียดรวมกันในส่วนของคณะทํางานต่อไป 

มติทีประชุม รับทราบ 



.  การสัมมนา สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฏหมายออกใหม่ 

 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ด้วยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ร่วมกับสรรพากรพืนทีฉะเชิงเทรา กําหนดจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู ้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในหัวข้อ  

1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายออกใหม่ 
2. นโยบายและทิศทางการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรในปัจจุบันและอนาคต 
3. หลักการบัญชีและภาษีอากรทีผู ้บริหารหรือเจ้าของกิจการควรต้องรู้ เพือการเปิด AEC 

 

โดยกําหนดจัดสัมมนาในวันพฤหัสบดีที  กมุภาพันธ์  ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีกําหนดการดังนี 

เวลา .  น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

เวลา .  น. พิธีเปิดการสัมมนา   

เวลา .  น. เริมการสัมมนา โดย นายสุรชัย สุกปลั ง สรรพากรพืนทีฉะเชิงเทรา และคณะ 

เวลา .  น. ปิดการสัมมนา 

 ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษาหอการค้าฯ) กล่าวว่า เบืองต้นได้เข ้าไปพูดคุยในรายละเอียดการจัด

สัมมนากับท่านสรรพากรพืนทีฉะเชิงเทรา แล้ว ซึงท่านมีความปรารถนาดีทีจะแจ้งให้ผู ้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ได้รับทราบถึงกฎระเบียบปฏิบัติต่างๆ ในเรืองภาษีอากร จึงได้ร่วมกนัจัดสัมมนาในครั งนี 

นายสุรชัย สุกปลั ง (สรรพากรพืนทีฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั งนี จะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่

ผู ้ประกอบการ SMEs และผู ้ประกอบการทั วไป ซึงเป็นธุรกิจของคนไทย ตลอดจนผู ้ ทีต ้องเข ้าข่ายการดําเนินการด้านภาษี

อากร จะได้มีความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องในส่วนกฎหมายภาษีอากรออกใหม่ ในส่วนของภาคราชการจะไม่มีผลกระทบ

อะไรกับกฏหมายฉบับนี  แต่ถ้าเป็นภาคเอกชนผู ้ประกอบการ จะมีผลกระทบโดยตรงและจะได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์

ต่างๆ จากการเข้าระบบภาษีอาการทีถูกต้อง เพือให้ผู ้ประกอบการได้พิจารณาตัดสินใจว่าจะเข้าระบบใหม่นี หรือไม่อย่างไร 

นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั งนี ถือเป็นสิงทีดีและมีประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้า 

ผู ้ประกอบการทั วไป ทั งในด้าน SMEs  เกษตรกรรม ร้านค้า และผู ้ประกอบการทุกประเภท ดังนั น จึงขอเรียนทุกท่านเข้า

ร่วมการสัมมนาและช่วยบอกต่อๆ ไปย ังสถานประกอบการต่างๆ ด้วย  มาเข ้าร่วมสัมมนาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั งนี

เพือประโยชน์ของตัวท่านเองทีจะรับทราบและเข้าใจในเรืองภาษีอากรซึงมีความจําเป็นต้องรู้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ต่อไป โดยการสัมมนาครังนีท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน 
 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่การประชุม กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา  

และหอการค้ากลุ ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ)  กล่าวว่าสมาชิกหอการค้ามีเรืองข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่

การประชุม กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา และหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ถ้าสมาชิกท่านใดมีเรืองเสนอ ก็สามารถ

เสนอในทีประชุมหอการค้าฯ ได้ เพือทางหอการค้าจะได้นําไปเข้าสู่วาระการประชุม กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทราและ

หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ต่อไป 

มติทีประชุม รับทราบ 
 



วาระที   เรืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี  

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ)   กล่าวว่า ในปลายปี  นี  ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย

จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการขอให้ภาคส่วนต่างๆ ช่วยนําเสนอโครงการทีจะช่วยพัฒนาในเรืองต่างๆ สู่การดําเนินงาน AEC 

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา หากทีประชุมมีเรืองทีจะเสนอก็สามารถนําเสนอมาทีหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้ 

นายเดชา ใจยะ (รองผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ

ว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แผดระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับนครเกินเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

เมือวันที  พฤศจิกายน  เพือผลักดันการดําเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้เห็นผลเป็น

รูปธรรม ซึงจะมีการเดินทางไปเยือนเขา และเขามาเยือนเรา เป็นการเชือมความสัมพันธ์ร่วมกันโดยในส่วนนี ขอให้ทาง

หน่วยงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปความคืบหน้าล่าสุดให้ทีประชุมรับทราบ 

นางสาวกฤษณา สุนทรพจน์ (ผู ้ ช่วยพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แผด

ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับนครเกินเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ด ําเนินการอย่างต่อเนือง โดยในการเยือน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ล่าสุดกําหนดเป็นระหว่างว ันที -  กุมภาพันธ์  โดยจะมีการเชิญส่วนราชการที

เกียวข้อง และรวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจไปร่วมด้วยเพือแลกเปลียนการค้าขายร่วมกันระหว่างผู ้ผลิตและผู ้ ซือในด้าน

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การศึกษา และด้านการท่องเทียวของทงัสองประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชน

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั งเพือร่วมทัศนศึกษาประเทศ โดยช่วงเช้าจะมีการจัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกันทั งสองฝ่าย ใน

ส่วนของการเตรียมการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ขอให้ทางกระทรวงการต่างประเทศประสานไปย ังนครเกินเทอให้ช่วยหา

ผู ้ ทีจะมาแลกเปลียนด้านธุรกิจร่วมกัน 

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าในส่วนของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จะได้ร่วมประสานผู้ประกอบการใน

ส่วนทีเป็นสมาชิกหอการค้าเพือพิจารณาร่วมเดินทางต่อไป และในการขับเคลือนของหอกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 

ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ได้มีการเตรียมความพร้อมเปิดรับ

ประชาคมอาเซียน โดยจะมีการเปิดด่านผ่านแดนใหม่ทีสระแก้ว ส่วนหอการค้าภาคตะวันออกจะมีการเปิดด่านผ่านแดนใหม่ที

จังหวัดตราด เพือเป็นช่องทางการค้าขายกับประเทศจีน สินค้าทีสําคัญคือ ทุเรียน มังคุด และผลไม้ต่าง  ๆ

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองยุทธศาสตร์จังหวัด / หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ)   กล่าวว่า ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา จะครบ  ปี ในปี  นี  โดยจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ได้เชิญร่วมประชุมจัดงาน  ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา เมือวันจันทร์ที  ธันวาคม  เวลา .  น.         

ณ ห้องศุภกิจวิเลขาการ ชั น  (หลังเก่า) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายเดชา ใจยะ (รองผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ท่านผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้คุยส่วนตัว

ว่า ในวาระทีจังหวัดฉะเชิงเทรา จะครบ  ปี ท่านผู ้ว่าราชการจังหวัดฯ มีแนวคิดทีจะทําพิพิธภัณฑ์ทีเกียวข้องกับ

ประวัติศาสตร์ และสิงทีมีความสําคัญๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ไว ้ โดยตั งใจจะใช้สถานทีจวนท่านผู ้ว่าราชการจังหวัด

ฉะเชิงเทราหลังเก่า ซึงคงจะต้องมีการนัดหมายประชุมหารือร่วมกันอีกครั งหนึงเพือให้เกิดแนวทางและความชัดเจนขึ น 

 นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ (หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา จะครบรอบ 

 ปี ในการวมเมืองฉะเชิงเทรา กับพนมสารคาม เป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ.  จึงได้ก ําหนดจัดงานขึ น เพือ



รําลึกถึงประวัติ ความเป็นมา และวิถีชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยให้

ประชาชนทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมและสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในจังหวัด และตืนตัว ร่วมมือ 

ร่วมใจ ในการทีจะพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ตลอดจนย ังเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเทียว และกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ ง ดังนั นท่านผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงฝากให้ทุกคนช่วยกันคิด

กิจกรรมทีจะจัดขึ น โดยอาศัยภาครัฐและเอกชนช่วยกัน ในส่วนตัวมองว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองเก่าเมืองแก่มา

ตั งแต่อดีต มีหลายสิงหลายอย่างทีเป็นเอกลักษณ์ทีสําคัญ ทีจะต้องนํามาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั วกัน 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองอืนๆ  

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ)   กล่าวแนะนําสมาชิกใหม่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คือคุณจันทัปปภา 

ณ ถลาง ผู ้อ ํานวยการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมซันธารา เวลนีส รีสอร์ท  

นายสุพจน์ สกุลธรรม (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) กล่าวประชาสัมพันธ์การ

จัดกิจกรรม Brik for love จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ก ําหนดจัดในวันที  กุมภาพันธ์  

และจะมีการจัดงานแถลงข่าวในวันที  มกราคม  เวลา .  น. ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและ

อํานวยการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จึงขอเรียนเชิญประธานและคณะกรรมการ

หอการค้า ตลอดจนสือมวลชนให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย 

ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ  (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) กล่าวเชิญชวนคณะกรรมการและสมาชิก

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนราชการ ตลอดจนผู้ทีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Brik for love ในครั งนี ด้วย โดย

สามารถสอบถามรายละเอียดทีงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

นางอาภรณ์ ว ัชระ (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองปัญหาขยะบริเวณสะพานข้างโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ หลัง

สถานีขนส่งฉะเชิงเทรา พบว่ามีขยะเป็นจํานวนมาก อยากถามว่าเป็นพืนทีใครรับผิดชอบ ปริมาณการทิงขยะมากตาม

ข้างทาง ดูแล้วไม่เป็นระเบียบและสกปรกมาก และบางครั งขยะมากก็จะมีการเผาในบริเวณนั นเลย ทําให้สายไฟฟ้า สาย

เคเบิลทีอยู่บริเวณเกิดความเสียหายมาก ในส่วนตัวเคยมีแนวคิดทีจะไปปลูกต้นไม้แต่ขอความร่วมมือให้เทศบาลไปรด

นํ าให้ เพือสร้างภูมิทัศน์ 

นายเดชา ใจยะ (รองผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า จะขอรับไว้ประสานกับหน่วยงานทีเกียวข้อง เช่น แขวงการ

ทาง และเทศบาลเมือง และหาตัวผู ้ รับผิดชอบในบริเวณทีมีการทิงขยะ แต่ก็ต้องขอฝากกับประชาชนทีนําขยะไปทิงบริเวณนั นให้

ช่วยกันรักษาความสะอาด ทิงขยะในทีทิงเท่านั น เราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน และจะนําไปประสานหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ขณะนี มีหลายเรืองทีประชาชนร้องเรียนเข้ามาทีจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึงต้องเร่งรีบแก้ไขกันอยู่ 

ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่า เมือในอดีตปัญหาถนนชํารุดของ ถนนฉะเชิงเทรา-

บางปะกง  หอการค้าได้ผลักดันมาโดยตลอด ขณะนี มีการปรับปรุงซ้อมสร้างถนนเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ในนามของ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องขอขอบคุณและขอชมเชยมา ณ ทีนี ด้วย ขณะนีถนนเปลียนเป็นชือสิริโสธร ก็มี

ปริมาณรถมากขึ น ปัจจุบันเตน็ท์ขายรถมือสองมีเกิดขึ นมากมาย จึงฝากให้หอการค้าลองหาแนวทางทําวิจัยว่าคน

ฉะเชิงเทรายากจนหรือรวมขึ น 



นงสาวขัตติยา มาศอุดม (ประธานชมรมธนาคารท้องถินจังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพมี

โครงการสนับสนุนเงินออมกับหน่วยงานต่างๆ ในอนาคตจะเข้าไปขอความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน

ต่างๆ และธนาคารพาณิชย์จะมีการจัดงานให้บริการประชาชนทีห้างโรบินสันฉะเชิงเทราช่วงเดือนมิถุนายน  เป็น

งานบริการต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ โดยจะได้นําเสนอรายละเอียดไปทีหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกครั งหนึง 

นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวขอบคุณทุกท่านทีเสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี  และหลังจากประชุมเชิญทุก

ท่านร่วมงานเลี ยงฉลองรางวัลสําเภาทอง ประจําปี  และงานเลี ยงต้อนรับปีใหม่ ปี  ในลําดับต่อไป 

มติทปีระชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา .  น. 

 

(นายจอมพงษ์  ชูทับทิม) 

เลขาธิการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชัย ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / บันทึกรายงานการประชุม 

นางนํ าฝน ชะเอมทอง เจ้าหน้าทีหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / พิมพ์รายงานการประชุม 
 


