
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครังที /  

วันพฤหัสบดีที  กุมภาพันธ์  

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

ผู ้เข้าประชุม 

 1.นายวิทยา น้อยใจบุญ       กรรมการกิตติมศักดิ 

 2.นายสุทิน   พรวงศ์ทอง       ทีปรึกษา 

 .นายสมพงษ ์ นําศรีเจริญสุข       ทีปรึกษา 

 .นายประโยชน์ โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 6.นางวสันต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 7.นางขันคํา ศรีวรรณ       รองประธาน 

 .นางอาภรณ์ ว ัชระ        รองประธาน 

 .นายจอมพงษ ์ ชูทับทิม        เลขาธิการ 

 .นายเปรมสิทธิ  ศิรสิทธิ ว ัฒนา       เหรัญญิก 

 .นายอรรถพล สิทธิโชคดี       กรรมการ 

 .นายอาทร ผดุงเจริญ       กรรมการ 

 .นายกําพล เลิศเกียรติดํารงค ์      กรรมการ 

 .นายจิตรกร เผด็จศึก        กรรมการ 

 15.นางบุญเรือน แม่นมั น        กรรมการ 

16.นายบูรพา มิงไทยสงค ์       เลขาธิการ YEC 
  

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  เวลา .  น. 

 

- กิจกรรมร่วมกับหอการค้าอืน  ๆ

 18 กุมภาพันธ์  เวลา . - .  น.หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับบริษัท เรืองวาแสตนดาร์ด จ ํากัด จัด

โครงการรับบริจาคโลหิต  พรรษา หอการค้าร่วมใจเพือถวายเป็นพระราชกุศลเพือเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ด จ ํากัด  ต.บางสมัคร อ.บางปะกง   จ.ฉะเชิงเทรา 

   กุมภาพันธ์ -  มีนาคม  นายบูรพา มิงไทยสงค์  รองประธาน ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักธุรกิจรุ่น

ใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที  ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช กรุงเทพฯ  



 4 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติศักดิ  นายมนัส ตั นงาม นายอาทร  ช่วณรวค์ 

รองประธาน นายจิตกร เผด็จศึก กรรมการ ร่วมกิจกรรม Bike Tour ปั นจักรยานชมเมือง ของหอการค้าจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   

 4-6 มีนาคม  นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน นายภานุ นําศรีเจริญสุข ประธาน YEC ร่วมประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจพืนที ภาคตะวันวันออก หอการค้าไทย ครั งที /  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์                จ.พระนครศรีอยุธยา  

 15 มีนาคม   เวลา . - .  น. นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าว ครั งที 

/  ณ ห้องประชุม  ชนั  อาคารจรูญ สีบุญเรือง หอการค้าไทย 

 17 มีนาคม   เวลา . - .  น. นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มเบญจ

บูรพาสุวรรณภูมิ ครั งที /  ณ ห้องประชุม โรงแรม แกรนด์ ไดมอนด์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา  

 24 มีนาคม   เวลา . - .  น. นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจําปี ครั งที 

 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี  

 25 มีนาคม   เวลา 13.30 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราจับรรยายพิเศษ หัวข้อโครงสร้างพืนฐานการพัฒนา

เมืองฉะเชิงเทรา โดยผู ้วา่ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานทีเกียวข้อง  และการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจําปี 

    ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารราชภัฎราชนคินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 -  มีนาคม   นายพรชัย  ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการหอการค้าฯ นางนํ าฝน ชะเอมทอง เจ้าหน้าที ร่วมอบรม

เจ้าหนา้ทีหอการค้าจังหวัดทั วประเทศ ประจําปี  ณ โรงแรมอัญชลีน่า แบงค็อกโฮเทล ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 

  เมษายน  เวลา . - .  น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมปฏิบัติ การเพือ การขับเคลือน

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค  ณ ห้อง  อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

  เมษายน  เวลา . - .  น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทย ครั งที 

/  ณ ห้องสัมมนา อาคาร  ชั น  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

  เมษายน  เวลา . - .  น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย  ครั งที  ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี  

  พฤษภาคม  เวลา .  น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทย ครั งที 

/  ณ ห้องสัมมนา อาคาร  ชั น  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

 กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ 

  กุมภาพันธ์  นายประโยชน์ โสรรัจจกิจ รองประธาน ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ

ผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงานอนุมัติ หรือหน่วยงานอนุญาต โครงการโรงงานผลิตทองแดง บริษัท ลุวาตะ ฮีทติ ง คูลลิง 

เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ํากัด  ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอย ัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

   กุมภาพันธ์  เวลา .  น.นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน  ร่วมประชุมหัวส่วนราชการ ประจําเดือน

กุมภาพันธ์  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 1 มีนาคม   เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมกลั นกรองโครงการตามมาตรการ

ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ  ล้านบาท) กรณีขอยกเลิกโครงการและขอเปลียนแปลงรายละเอียดโครงการ         

ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ  ชั น  ศาลากลางจังหวดัฉะเชิงเทรา 

 3 มีนาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมพิจารณา แผนปฏิบัติการภายใต้แผน

แม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั นคงและ

ความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา .  น.นายอาทร  ช่วยณรงค์ รองประธาน ร่วมประชุมงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริว 

ครั งที  ปี  ระหว่างว ันที -  เมษายน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม 

มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ  ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดฉะเชิงเทรา ( กพร.ปจ.ฉช.) ครั งที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ  ชั น  ศาลากลาง

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา .  น.นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน  นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการร่วมประชุมการ

ดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด  ( ROC )ประจําปี  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ  ชั น  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ นายประโยชน์  โสรัจจกิจ รองประธาน         

นายอาทร ผดุงเจริญ กรรมการ ร่วมประชุม กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ  ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา .  น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมกลั นกรองโครงการตามมาตรการ

ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ  ล้านบาท) กรณีขอยกเลิกโครงการและขอเปลียนแปลงรายละเอียดโครงการ         

ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ นายจิตกร  

เผด็จศึก นายณรงค์ศักดิ   แก้วเมืองเพชร กรรมการ ร่วม โครงการแลกเปลียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือการพัฒนา

องค์การและการปฏิบัติราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.  (สภากาแฟ) ณ ร้านมายโฮม รีสอร์ท ต.คลองนา อ.เมือง             

จ.ฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานแสดงวัฒน  กรรม

และจัดจําหน่ายสินค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  ( EXPO ) ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 



 22 มีนาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการการควบคุมเรียไร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องศุภกิจวิเลขาการ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวการจัดงาน

วันมะม่วงและของดีเมืองแปดริว ครั งที  ประจําปี  ณ บริเวณสํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา .  – .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมโครงการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลาง

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนา

โครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว ( Green Industry )  ณ โรงแรมแกรนด์รอย ัลพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  มีนาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมประชุมคณะทํางานเพือศึกษารวบรวม

ข้อมูลพืนฐานจากการบริหารจัดการทรัพยากรนํ าในเขตพืนทีรับประโยชน์จากเขือน ทดนํ าบางปะกง ณ ห้องประชุม มรุ

พงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมประชุมเพือกําหนดแนวทางการพัฒนา 

ตําบลเสม็ดใต้ ณ ห้องประชุมเพือประชาชนตําบลเสม็ดใต้ อ ําเภอบาคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  

  มีนาคม  เวลา . - .  น.นายพรชัย  ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั น  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  

  มีนาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ประจําเดือนมีนาคม    ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  เมษายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมประชาคมตําบลเพือจัดทํา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. - ) ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางตีนเป็ด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบาง

ตีนเป็ด  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  เมษายน  เวลา .  น.นายจิตกร เผด็จศึก  กรรมการ ร่วมงานอายุว ัฒนมงคล  รอบ  ปี  ณ ห้องประชุม

พุทธิรังสี โรงเรียนพระปริย ั ติ ธรรม ว ัดโสธรวราราม   

  เมษายน  เวลา .  น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ  ร่วมพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริว 

ครั งที  ปี  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 3 เมษายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ พิธีเปิดตลาดต้องชม ตลาดนํ าบางคล้า ณ บริเวณ

ตลาดนํ าบางคล้า  

 3 เมษายน  เวลา .  น.นางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติ ตลาดต้องชม ตลาดนํ าบางคล้า ณ 

บริเวณตลาดนํ าบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  



 เมษายน  เวลา .  น.นายพรชัย  ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการหอการค้าฯ ร่วมประชุมมอบนโยบายดําเนินการตาม

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั นคงและ

ความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ นายภานุ นําศรีเจริญสุข ประธาน YEC ร่วมประชุม

พิจารณาการเปิดศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง             

จ.ฉะเชิงเทรา  

 เมษายน  เวลา .  น.นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ  ร่วมพิธีรดนํ าขอพร

ผู ้ใหญ่เนืองในวันสงกรานต์ ประจําปี  ณ บ้านพักผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น.นายจอมพงษ ์ชูทับทิม เลขาธิการ  ร่วมพิธีเปิดงานกาลสงกรานต์ไทย สุขใจเทียว

ตลาดนํ าบางคล้า ระหว่างว ันที  -  เมษายน  บริเวณทีว่าการอําเภอบางคล้า  

 เมษายน  เวลา .  น.นายณรงค์ศักดิ   แก้วเมืองเพชร กรรมการ  ร่วมประชุมหารือโครงการบริหารจัดการ

นํ าของกลุ่มภาคกลางตอนกลาง ณ ห้องสุนทรพิธ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น.นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ นายจอมพงษ์      

ชูทับทิม เลขาธิการ    นายณรงค์ศักดิ   แก้วเมืองเพชร กรรมการ  ร่วมประชุม กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /   ณ ห้อง

ประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายชัยรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธาน นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ     

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนกลาง (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั งที /  ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมการ

แลกเปลียนเรียนรู้เพือพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส             

รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา  

 เมษายน  เวลา .  น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ  นายจิตกร เผด็จศึก กรรมการ ร่วมพิธีอัญเชิญ

หลวงพ่อโสธรขึ นจากนํ า ณ บริเวณท่านํ าว ัดหลวงพ่อโสธรวรารามวิหาร 

  เมษายน  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ นายภานุ นําศรีเจริญสุข ประธาน 

YEC ร่วมการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพือจัดทํา แผนยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปี พ.ศ.

-  ณ ห้องประชุมชลธี โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  



 เมษายน  เวลา .  น. นายชัยรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุมหารือแนวทางการต้อนรับ

คณะจากนครเกินเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ณ ห้องสุนทรพิพิธ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น.นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติตามกํากับดูแลการ

บริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั งที /  ณ  ห้องเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

25 เมษายน  เวลา เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมนโยบายโครงการการ

ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพือขับเคลือนขับเคลือนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประรัฐ ณ ห้องสุนทรพิพิธ ชั น  ศาลา

กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

25 เมษายน  เวลา เวลา .  น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลือน

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ชั น ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  

26 เมษายน  เวลา เวลา .  น.นายพรชัย  ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการหอการค้า ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ ห้องสุนทรพิพิธ ชั น  ศาลากลาง

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

27 เมษายน  เวลา เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการ

เรียไรจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั น  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น.  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้สถาน

ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจําปี  ณ โรงแรมแกรนด์ รอย ัลพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 เมษายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม

อาสาสมัครแกนนําชมรม/ศูนย์เพือนใจ TO BE NUMER ONE ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง (ค่ายพล  ) อ.เมือง  จ.

ฉะเชิงเทรา    

 เมษายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั งที 

/  ประจําเดือนเมษายน        ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด

การศึกษาสํารับคนพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที  /  ณ ห้องสุนทรพิพิธ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายมนัส ตั นงาม นายประโยชน์ โสรัจจกิจ นางวรนิต  กตญาณ นายจอมพงษ์            

ชูทับทิม เลขาธิการ รองประธาน ร่วมประชุมการสรรหาผู ้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ณ ห้อง

ประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา .  น.นายณัฏฐ์ กิตติกุล กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงือนไขใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ ห้องประชุมนาม ตัณฑิกุล สํานักงาน

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 พฤษภาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการ

ขนส่งทางบกประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 พฤษภาคม  เวลา .  น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ท้องถินระดับจังหวัด ครั งที /  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา .  น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการรักษา

ความมั นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั งที /  ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลาง

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา .  น.นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร นายมนัส  ตั นงาม รองประธาน ร่วมประชุมโครงการ

คัดสรรสุดยอดหนึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี  (OTOP product champion OPC) ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอย ัล พลาซ่า อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 พฤษภาคม  เวลา .  น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานแถลงข่าว กิจกรรมเดินวิง วิสาขะพุทธบูชา        

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  พฤษภาคม  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมเพือให้ข้อคิดเห็น

เกียวกับปัญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะการขับเคลือนโรงงานอุตสาหกรรมในพืนทีเป้าหมายสู่

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การ

ไฟฟ้าโปร่งใส ณ สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมประชาคมตําบลคลองประเวศ เพือ

จัดล ําดับความสําคัญของปัญหาทีได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ณ ใต้ศาลาการเปรียญวัดประเวศวัฒนาราม 

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  นายณรงค์ศักดิ  แก้วเมืองเพชร กรรมการ 

ร่วม ประชุมคณะทีปรึกษาผ ังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจงัหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา .  น.นายชัยรัตน์  โสธรนพบุตร นายมนัส  ตั นงาม รองประธาน ร่วมประชุมโครงการ

คัดสรรสุดยอดหนึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี  (OTOP product champion OPC) ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอย ัล พลาซ่า อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายสมพงษ์  นําศรีเจริญสุข ทีปรึกษา ร่วมประชุมการจําทําแผนพัฒนากําลังคน

จังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั งที /  ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

-  พฤษภาคม  นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ นายภานุ นําศรีเจริญสุข ประธาน YEC ร่วมสนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย์  AEC ระดับจังหวัด ณ โรงแรม กรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา (เหนือ) จ.ชลบุรี 



 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุม  VDO Conference นายยก

รัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชุมพบเพือนครูทั งประเทศ   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง                  

จ.ฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ

ขับเคลือนยุทธศาสตร์ รู้-รับ-รุก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพือเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ประจําปี              

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายอาทร ช่วยณรงค์ รองประธาน ร่วมประชุมเพือพิจารณาผลักดันโครงการตาม

แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพือบรรเทาภัยแล้ง ปี /  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  

พรรษา สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 พฤษภาคม  เวลา .  น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี            

(พ.ศ. - ) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ ประชุมสภาเทศบาลฯ ชั น  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงานเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา .  น.นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ นายจอม

พงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลา

กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา .  น.- .  น. นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  

นายอาทร  ช่วยณรงค์ รองประธาน ร่วมการแลกเปลียนเรียนรู้เพือพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. (สภากาแฟ) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา  .  น. นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปทีดิน เพือการ

พัฒนาพืนทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 กิจกรรมอืนๆ  
  

  กุมภาพันธ์   เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมรับฟังการ 

บรรยาย เรืองนโยบายเกษตรปลดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทราและเรือง Paradigm Shift  (ยกระดับความเห็นชีวิตมีคุณภาพ) เวลา 

. - .  น. ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจําปี  และเลือกตั งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ฉะเชิงเทรา วาระปี -  ณ ห้องทับทิม โรงแรมแกรนด์ รอย ัล พลาซ่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง     จ.ฉะเชิงเทรา  

  กุมภาพันธ์   เวลา .  น.นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธานและคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมพิธีเปิดสมาคม

ธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องเทพราช แกรนด์ บอลรูม โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

  กุมภาพันธ์   เวลา .  น.นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมพิธีแถลงข่าว

การจัดงาน มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมือง แปดริว ครั งที  ปี   ณ ห้องเทพราช แกรนด์ บอลรูม 

โรงแรมซันธาราเวลเนส   รีสอร์ท  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  สนับสนุนโครงการแข่งขัน แรลลีสานสายใยสามัคี  ปี เบญจมเส้นทางเบญจมฯ-

แกงกระจาน ระหว่างว ันที -  กุมภาพันธ์  ณ นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จ ํานวน  ทีม 

,  บาท 

 2 มีนาคม  เวลา .  น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมือง แปดริว 

ครั งที  ปี  ณ บริเวณ ลานอเนกประสงค์ ไทวัสดุ ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

3 มีนาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมงานวันนักข่าว ณ ห้องจัดเลี ยงริมนํ า ร้าน

เอกเขนก ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (หอการค้าสนับสนุนการจัดงาน ,  บาท) 

 4 มีนาคม  เวลา .  น.นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาการประสานแผนพัฒนา

ท้องถินจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องเทพราช แกรนด์ บอลรูม โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา .  – .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ครั งที  โครงการอาคารเช่าสําหรับผู ้มีรายได้น้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอืออาทร

ฉะเชิงเทรา - /  ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ  จ.ฉะเชิงเทรา  

 27 มีนาคม  เวลา . น .คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม เดิน ปัน วิง การกุศลเกตเวย์ 

ซิตี  มินิมาราธอน ครั งที  ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี  ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  

  มีนาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมงานเทศกาลข้าวแช่ชาววัง ประจําปี 

  ณ ห้องทับทิม โรงแรมแกรนด์ รอย ัล พลาซ่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  

 เมษายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการและทีปรึกษา

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอย ัล พลาซ่า อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา   

 พฤษภาคม  เวลา . - .  น.  นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมสัมนาโครงการนําร่องพัฒนา

ผู ้ประกอบการค้าแบบดิจิทัล สู่ภาคสภาอุตสาหกรรม ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์ รอย ัล พลาซ่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง             

จ.ฉะเชิงเทรา 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 

 

วาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที  /   

 มติทีประชุม 

วาระที   เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

3.1 สรุปการจัดกิจกรรมเดิน- วิง- ปัน เฉลิมพระเกียรติ  



นายจอมพงษ ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ)  กล่าวว่าสรุปการจัดกิจกรรมเดิน – วิงวิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล ลดละ 

อบายมุข ประจําปี  เมือว ันที  มิถุนายน   รายรับสนับสนุนการจัดกิจกรรม , .  บาท รับจากการจําหน่าย

เสือ  ตัวๆละ  บาท , .  บาท รวมรายรับ ,  บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน , .  บาท รายรับสูงกว่า

ค่าใช้จ่าย , .  บาท กิจกรรมครั งนี ถือว่าประสบความสําเร็จอยากมาก ในเรืองคนเข้าร่วมกิจกรรม  มีคนรู้จักหอการค้า

มากขึ น เป็นการประชาสัมพันธ์ขององกร ว่าหอการค้าตั งอยู่ทีไหน จากการจําหน่ายเสือ และจากการประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆ

มติทีประชุม 

 .  การจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจําปี  

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ)  กล่าวว่าการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจําปี  มีการประชุม

กลุ่มย่อยในคณะทํางานเรืองนี  มีการเสนอว่า จะจัดประชุมใหญ่ ว ันที  มีนาคม  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราช

นครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จะเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ  คือท่านกฤษณา พูลราภ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวข้อ โครงสร้างพืนฐานการพัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา  ตอนนี ในทีประชุมกลุ่มย่อยได้มอบหมายให้คุณประโยชน์       

โสรัจจกิจ เป็นผู ้ประสานงานกับท่าน  ว่าท่าสามารถมาเป็นวิทยากรให้ได้หรือเปล่า ในวันทีก ําหนดไป 

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่า ได้ประสานงานเบืองต้นไปย ังเลขาหน้าห้องท่านแล้วให้

ช่วยสอบถามท่านว่าท่านสามารถมา บรรยายพิเศษให้ทางหอการค้าตามวันเวลา ทีก ําหนดให้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ก็ให้

ท่านกําหนดวันเวลาทีสะดวกของท่านมา เราจะได้ด ําเนินการขั นตอนต่อไป แต่ต้องถ้าท่านรับปากว่ามาได้ แต่ถึงเวลา

นั น มีภารกิจด่วนเข้ามา อาจจะต้องส่งผู ้แทน ทางหอการค้าก็ต้องยอมรับได้  

 นายอาทร  ผดุงเจริญ กรรมการ กล่าวว่า การประชุมใหญ่ของหอการค้า ทีผ่านมาก็นําเสนอผลงานกิจกรรม

ต่างๆในรอบปีและงบดุล ของหอการค้า ฯ อยากเสนอให้เชิญ หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดทีเกียวข้อง เชิญสภา

อุตสาหกรรม มาพูดคุยวางแผนให้ยุทธศาสตร์จังหวัดรวมกัน ให้ในไปทิศทางเดียวกัน เพือการทํางานทีมี จุดประสงค์

และเป้าหมายเดียวกัน ทุกวันนี ทีเห็น จังหวัด หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม คิดคนละอย่าง ถ้าภาครัฐและ

ภาคเอกชนทํางานร่วมกัน มียุทธศาสตร์เดียวกัน จังหวัดฉะเชิงเทรท น่าจะเจริญและมีการพัฒนามากกว่านี 

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่าเวลาทีไปประชุมแทนท่านประธานหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา แต่ละครั ง เวลาจังหวัดให้นําเสนออะไรในส่วนของภาคเอกชน ในนามองค์กร แต่บุคคลทีไปประชุมแต่

ละคน เหมือนจะเสนอความคิดเห็นของตัวเองออกไป แต่ทีจริงแล้วเราไปในนามองค์กรหอการค้า เวลาพูดอะไรไป 

ไม่มีนํ าหนัก ไม่ต่อเนือง ไม่มีการขับเคลือนต่อ เลยทําให้ความเข้มแข็งขององค์กร ลดน้อยลง  ทีจริงแล้ว หอการค้า

น่าจะมีบทบาทและศักยภาพมากกว่านี ในการนําเสนอและขับเคลือน แต่ทีผ่านมาก็เป็นทียอมรับของสังคมว่า

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผลงานทีโดดเด่นมากมาย ถึงได้หอการค้ายอดเยียม หอการค้าดีเด่น ติดต่อกันมาหลาย

ปี เพราะฉะนั น เราต้องมาพิจารณาบทบาท หน้าทีของหอการค้าใหม่ ว่าเราจะไปในทิศทางใด ทีจะช่วยกันพัฒนา

จังหวัดฉะเชิงเทรา และพัฒนาประเทศต่อไป   

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

.  โครงการ  หอการค้า  สหกรณ์การเกษตร 



นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ทางหอการค้าไทย ได้จัดทําโครงการ  หอการค้า  สหกรณ์ 

การเกษตร ให้หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คัดเลือกสหกรณ์ทีได้มาตรฐาน คือสหกรณ์การเกษตรบางนํ าเปรี ยว           

และให้หอการค้าเข้าไปดูแล ให้ค ําแนะนําให้มีการพัฒนาศักยภาพให้ เข้มแข็งและให้มั นคงต่อไป 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองเพือพิจารณา   

4.1 การดําเนินโครงการลดต้นทุนด้านการขนส่ง 

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าโครงการลดต้นทุนด้านการขนส่ง ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยกัน

แล้วระหว่างผู ้ ทีสนใจ  ตอนนี กําลังดําเนินการระดมทุน ในการจัดตั งบริษัทอยู่ ต้องศึกษา เรืองข้อกฎหมาย และการก

เสียภาษี ด้วย โครงการนี ไม่ได้เกียวข้องกับหอการค้า เพียงแต่คณะกรรมการในหอการค้า ลงหุ้นกันเองส่วนตัว และ

ถ้ามีการเปิดบริษัท ก็จะมาเช่าสํานักงานหอการค้าเป็นทีทําการบริษัท หอการค้าจะได้มีรายได้  

มติทีประชุม รับทราบ 
 

 .  การลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมมือ(MOU) กับหอการค้าฯ เพอืเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าทางอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎรานครินทร์ ได้ขอความร่วมมือ 

ทางหอการค้าให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมมือ(MOU) กับหอการค้าฯ เพือเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

หลังจากเปิด  AEC จังหวัดฉะเชิงเทรา   

 นายกําพล  เลิศเกียรติดํารงค์(กรรมการ) กล่าวว่า ทาง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎรานครินทร์ ได้ร่างแบบ

การลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมมือ(MOU) กับหอการค้าฯ แต่เอกสารเนือหาย ังไม่สมบูรณ์ เลยต้องมีการแก้ไขกัน

ใหม่ อยากเสนอให้ทางหอการค้าแต่งตั งคณะทํางานขึ นมา เพือประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎรานครินทร์ 

ต่อไป  

และการลงนามบันทึกข้อตกลง ควรจะแยกหอการค้ากับสภาอุตสาหกรรม คนละฉบับ   

มติทีประชุม   แต่งตังคณะกรรมการ เป็นคณะทํางาน ในการประสานงาน มีนายกําพล เลิศเกียรติดํารงค์       

นายอาทร ผดุงเจริญ  นายจอมพงษ์ ชูทับทิม ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ  นายชาลี เจริญสุข เป็นทีปรึกษา  
 

วาระที   เรืองข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่การประชุม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า การเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่การประชุม กรอ.จ.ฉช ได้มี

การประชุม กรอ.จังหวัด  ทางหอการค้าได้มีการเสนอ เงินคํ าประกันไฟฟ้า ใบอนุญาตเป็นทีน่ารังเกียจ ต่อสุขภาพ 

และเรืองแรงงานต่างดาว 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (กรรมการ) กล่าวว่าได้มีการเสนอเรืองการ ใหเ้งินคํ าประกันไฟฟ้า ทางท่านเดชา       

ใจยะ รองผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เสนอให้ร้องเรียนไปที สคบ  หรือทําหนังสือไปย ังหอการค้าไทย ให้ทาง

หอการค้าไทยช่วยผลักดัน  เพราะทางการไฟฟ้าแจ้งมาว่าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ เพราะเป็นนโยบายของส่วนกลาง 



นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าเรืองใบอนุญาตเป็นทีน่ารังเกียจ ท่านเดชาชา ใจยะได้รับเรืองนี

ไปแล้ว จะไปประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้อง คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

นางขันคํา ศรีวรรณ (รองประธาน) กล่าวว่าเรืองแรงงานต่างดาวถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ การทีกรรมการของ

หอการค้า นําเสนอให้ทางหอการค้าผลักดัน เรืองการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง ให้เป็นเสรี คิดว่าคง

เป็นไปไม่ได้ เพราะว่ามีผลกระทบต่อความมั นคงของประเทศ  แรงงานทีอยู่ในประเทศไทย มีเป็นล้านคน แรงงาน

ใหม่ยกเลิกไม่มีการจดทะเบียนใหม่ ถ้าแรงงานทีมีบัตรสีชมพู ต่อให้ แรงงานทีมี  พลาสปอร์ต ครบ  ปี แล้วย ังไม่ไป

ทําพลาสปอร์ตสากล ก็จะผลักดันออกนอกประเทศ วีซ่าก็ไม่สามารถต่อให้ได้ อยากแนะนําให้นายจ้างทีมีแรงงาน

ต่างด้าว ไปทําให้ถูกต้อง ตามกฏหมาย สามารถไปยืนที สํานักงานจัดหางาน และกรมแรงงานสํานักงานต่างด้าว  

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2559 

จดทะเบียนแรงงานเป็นเวลา 120 ว ัน ระหว่างว ันที 1 เมษายน 2559 ถึงว ันที 29 กรกฎาคม 2559 แรงงานทีมาจด

ทะเบียน จะได้รับอนุญาตทํางานตั งแต่ว ันที 1 เมษายน 2559 ถึงว ันที 31 มีนาคม 2561 

1. กลุ ่มแรงงานต่างด้าวทีจดทะเบียนได้ มี 2 กลุ ่ม ได้แก่ (กลุ ่มเดิมทีมีเอกสาร) 

1.1 แรงงานกลุ ่มทีมีบัตรสีชมพู 

1.1.1 แรงงานทีได้รับบัตรสีชมพู ตามนโยบาย คสช. ซึงด้านหลังบัตรสีชมพูระบุ ปีทีหมดอายุ 2557 หรือ 2558 

1.1.2 แรงงานทีได้รับบัตรสีชมพู ตามนโยบาย คสช. และมารายงานตัวเพือขอรับบัตรใหม่ ซึงด้านหลังบัตรสีชมพู

ระบุว ันหมดอายุในวันที 31 มีนาคม 2559 

1.1.3 แรงงานทีไม่อยู่ในกลุ่มทีจดทะเบียนฯ ได ้

1. แรงงานทีถือบัตรสีชมพู ซึงด้านหลังบัตรระบุปีทีหมดอายุก่อน ปี 2557 

2. แรงงานทีจดทะเบียนในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์นํ า ดังนี 

 กิจการประมงทะเล 

 ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุว ันหมดอายุ ว ันที 1 พฤศจิกายน 2559 

 ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุว ันหมดอายุ ว ันที 31 มกราคม 2560 

 กิจการแปรรูปสัตว์นํ า 

 ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุว ันหมดอายุ 24 พฤศจิกายน 2559 

 ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุว ันหมดอายุ 22 กุมภาพันธ์ 2560 

1.2 แรงงานกลุ ่มทีถือเอกสารทีประเทศต้นทางออกให้ 

1.2.1 แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ทีผ่านการตรวจสัญชาติ หรือพิสูจน์สัญชาติ ทุกกลุ่ม รวมถึง

ผู ้ ติดตามซึงเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวทีอายุไม่เกิน 18 ปี ทีถือเอกสาร ดังนี 

 หนังสือเดินทาง (Passport - PP) 

 หนังสือเดินทางชั วคราว (Temporary Passport - TP) 



 เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (Travel Document - TD) 

 เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity - CI) 

1.2.2 เงือนไขการดําเนินการ 

 กรณีทีเอกสารตามข้อ 1.2.1 หมดอายุ หรือมีอายุเหลืออยู่แต่ย ังไม่ได้ Visa หรือกรณีที Visa ย ังมีอายุเหลืออยู่ หรือ

สินอายุแล้ว รวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าวทีผ่านการตรวจสัญชาติ หรือ พิสูจน์สัญชาติ ซึงครบกําหนดวาระการจ้าง

งาน 4 ปี หรือ 6 ปี ทีมีตราประทับ MOU (MOU เทียม) สามารถดําเนินการจดทะเบียนเพือขออนุญาตทํางานได้ 

ทั งนี  แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในกลุ่มนําเข้าตาม MOU ในครั งแรก (MOU แท้) ไม่

สามารถดําเนินการได ้

 กรณีแรงงานทีบัตรสีชมพูตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 สูญหาย ให้ขอคัดสําเนาแบบ ทร.38/1 จากสํานักงานทะเบียน

อําเภอ หรือสํานักงานทะเบียนท้องถิน เป็นหลักฐานในการแสดงตน โดยให้ใช้เอกสารฉบับจริง (ห้ามใช้ฉบับที

ถ่ายเอกสาร) สําหรับแรงงานต่างด้าวทีถือเอกสาร ทีประเทศต้นทางออกให้ ตามข้อ 1.2.1 หากมีการสูญหายไม่

อนุญาตให้ใช้สํา เนาเป็นหลักฐานแสดงตน เพียงอย่าง เดียว แรงงานต่างด้าวต้องนําเอกสารอืนมาแสดง

ประกอบด้วย เช่น ใบอนุญาตทํางานซึงมีชือถูกต้องตรงกับสําเนาเอกสารทีประเทศต้นทางออกให้ดังกล่าว เป็นต้น 

 แรงงานต่างด้าวทีประสงค์จะทํางานกับนายจ้างรายเดิมทีมีชือตรงตามบัตรสีชมพู หรือนายจ้างรายใหม่ทีมีรายชือ

ไม่ตรงตามบัตรสีชมพู ก็สามารถจดทะเบียน และขออนุญาตทํางานได้ 

 แรงงานทีอายุต ํ ากว่า 18 ปี ไม่อนุญาตให้ทํางาน เว ้นแต่จะเป็นงาน ตามทีกฎหมายกําหนดให้ทําได้ 

2. ขันตอนการดําเนินการ 

 ขั นตอนที 1 ตรวจสุขภาพ 

 ขั นตอนที 2 ชําระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน 

 ขั นตอนที 3 ขออนุญาตทํางาน ณ OSS /ได้รับใบอนุญาตทํางานทันที 

2.1 ตรวจสุขภาพ 

แรงงานต่างด้าวในกลุ่มทีได้รับการผ่อนผัน ให้ไปตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลทีกระทรวง

สาธารณสุขกําหนด ตั งแต่ว ันที 1 เมษายน 2559 ถึงว ันที 29 กรกฎาคม 2559 โดยชําระค่าตรวจสุขภาพ 500.- ประกัน

สุขภาพ 2 ปี 3,200.- สําหรับแรงงานต่างด้าวทีอยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วไม่ต้องประกันสุขภาพ ส่วนแรงงานที

ทํางานในกิจการทีต้องเข้าระบบประกันสังคม แต่แรงงานย ังไม่ได้ขึ นทะเบียนผู ้ประกันตน ให้ประกันสุขภาพเป็นเวลา 90 

ว ัน 

2.2 ชําระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน 

2.2.1 เมือแรงงานต่างด้าวผ่านการตรวจสุขภาพ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามทีกําหนด ให้ไปชําระค่าธรรมเนียมการ

อนุญาตทํางาน ณ จุดบริการชําระเงิน (Counter Service) หรือสํานักงานจัดหางาน จังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพ

เขตพืนที 1 – 10 อัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน 2 ปี 1,800 บาท ค่ายืนคําขออนุญาตทํางาน 100 บาท รวม 



1,900 บาท โดยแรงงานต้องถือใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับบัตรสีชมพู หรือเอกสารทีประเทศต้น

ทางออกให้ (PP/TP/TD/CI) กรณีไม่ได้ถือเอกสารฉบับจริง หรือเอกสารสูญหาย ให้แรงงานต่างด้าว ติดต่อขอชําระ

เงินค่าธรรมเนียมทีสํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพืนที 1 - 10 เพือให้เจ้าหน้าทีตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานยืนย ันสถานะของแรงงานต่างด้าวก่อนเก็บเงินค่าธรรมเนียม  ทั งนี  ให้แจ้งนายจ้าง/แรงงานต่างด้าว 

ตรวจสอบสถานะของตนให้ถูกต้อง ว่าอยู่ในกลุ่มทีได้รับการผ่อนผันหรือไม่ หากชําระเงินแล้วไม่สามารถจัดทํา

ทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทํางานได้ นายจ้างต้องรับผิดชอบ และอาจไม่มีการคืนเงิน 

2.2.2 สถานทีชําระค่าธรรมเนียม 

1. จุดบริการชําระเงิน (Counter Service) 

 แรงงานชําระเงินค่ายืนคําขออนุญาตทํางาน 100 บาทค่าธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน 2 ปี 1,800 บาท 

ค่าบริการ 10 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน รวม 1,910 บาท กรณีทีนายจ้างมีแรงงานจํานวนมากให้ติดต่อจุด

บริการชําระเงิน (Counter Service) ล่วงหน้า 

 แรงงานต่างด้าวจะได้รับ 

 สลิปใบเสร็จรับเงิน และใบนัด 

 SMS ส่งข้อความยืนย ันการชําระเงินถึงโทรศัพท์ของแรงงาน ต่างด้าวตามทีกดหมายเลขยืนย ัน หรือ

หมายเลขโทรศัพท์ของนายจ้าง 

2. สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพืนที 1 – 10 

 แรงงานชําระเงินค่ายืนคําขออนุญาตทํางาน 100 บาท ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน 2 ปี 1,800 บาท รวม 

1,900 บาท ไม่เสียค่าบริการใดๆ กรณีทีนายจ้าง มีแรงงานจํานวนมากให้ติดต่อสํานักงานจัดหางานจังหวัด 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพืนที 1 – 10 ล่วงหน้า 

 แรงงานต่างด้าวจะได้รับ 

 ใบเสร็จรับเงิน 

 กําหนดนัด 

2.3 เอกสารประกอบการขออนุญาตทํางาน 

แบบคําขออนุญาตทํางาน (ตท.8) พร้อมเอกสารประกอบคําขอ ดังนี 

1. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง 

2. เอกสารนายจ้าง เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียน แล้วแต่กรณี 

3. สัญญาจ้างงาน 

4. หนังสือรับรองการจ้าง 

5. ทะเบียนบ้าน/หนังสือรับรอง/หลักฐานอืนๆ ทีระบุสถานทีทํางาน 

6. แผนทีสถานทีทํางาน 



7. รูปถ่าย 3 X 4 ซม. จ ํานวน 2 รูป 

8. สลิปของจุดบริการชําระเงิน (Counter Service) หรือใบเสร็จรับเงินของสํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหา

งานกรุงเทพเขตพืนที 1 – 10 

กรณียืนคําขออนุญาตทํางาน ตท.8 มากกว่า 1 คน ให้จัดเตรียมเอกสารประกอบคําขอในส่วนของนายจ้างจ ํานวน 1 

ชุด ต่อการยืน 1 ครั ง และให้จัดทําสัญญาจ้างงานซึงทําขึ นระหว่างนายจ้างกับแรงงานต่างด้าว 1 คนต่อ 1 ฉบับ 

สําหรับหนังสือรับรองการจ้างให้จัดทําเพียง 1 ฉบับ (เช่นเดียวกับเอกสารประกอบคําขอ ตท.8 ในส่วนของนายจ้าง) 

และให้ทําบัญชีรายชือแนบ โดยระบุไว้ท้ายหนังสือรับรองการจ้างว่า“รับรองการจ้างตามรายชือทีปรากฏในเอกสาร

แ น บ " 

2.4 นายจ้างนําแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานต่างด้าว นําเอกสาร หลักฐานทีเตรียมไว้ยืนกับเจ้าหน้าทีศูนย์บริการจด

ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

ซึงจะได้รับใบอนุญาตทํางานในวันทียืนเอกสาร โดยเตรียมเงินเพือมาชําระค่าบัตรสีชมพู และค่าทะเบียนประวั ติ     

(ทร.38/1) จ ํานวน 80 บาท 

2.5 การเปลียนนายจ้าง/ท้องที/สถานทีทํางาน 

2.5.1 เปลียนนายจ้าง 

1. ไม่อนุญาตให้เปลียนนายจ้าง แรงงานต่างด้าวทีจดทะเบียนฯ และได้รับอนุญาตทํางานในช่วงเวลาของการจด

ทะเบียนตั งแต่ว ันที 1 เมษายน 2559 ถึงว ันที 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์บริการ จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไม่อนุญาตให้เปลียนนายจ้าง 

2. อนุญาตให้เปลียนนายจ้าง เมือพ้นกําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนภายใต้เงือนไข ดังนี 

 นายจ้างเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว 

 นายจ้างเลิกกิจการ/หรือเลิกการทํางานในส่วนทีต้องใช้แรงงาน 

 นายจ้างกระทําทารุณกรรม 

 นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง/ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 ทั งนี  ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด และเมือได้รับอนุญาตให้แรงงานเปลียนนายจ้างแล้ว ให้

ประสานสํานักงานทะเบียนอําเภอ หรือสํานักงานทะเบียนท้องถิน เพือเปลียนบัตรสีชมพู และใบอนุญาต

ทํางาน (ด้านหลังบัตรสีชมพู) ต่อไป 

2.5.2 การดําเนินการเปลียนนายจ้าง 

1. แรงงานต่างดา้ว หรือผู ้ ทีประสงค์จะจ้างแรงงานดังกล่าวต้องนําหลักฐาน การเลิกจ้าง เลิกกิจการ หรือร้องทุกข์

ด ําเนินคดีกับนายจ้างรายเดิม ตามข้อ 2.5.1 (2) มาแสดง 

2. ขอความร่วมมือให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดําเนินการ ในส่วนทีเกียวข้องกับนายจ้างรายเดิมที

กระทําทารุณกรรม ไม่จ่ายค่าจ้าง/ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตามกฎหมายทีบัญญัติขั นสูงสุด และ

ไม่อนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 2 ปี 



3. แรงงานต่างด้าวทีหนีนายจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพือไปทํางาน กับนายจ้างรายใหม่จะไม่อนุญาตให้ทํางาน

เป็นเวลา 2 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศ และหากประสงค์จะกลับ เข้ามาทํางานในประเทศไทยอีก ให้กลับเข้า

ทํางานภายใต้ MOU 

4. นายจ้างทีจ้างแรงงานผิดกฎหมาย ให้ด ําเนินคดีตามกฎหมายทีบัญญัติไว ้สูงสุด 

นายอรรพล  สิทธิโชคดี (กรรมการ)  กล่าวว่าผู ้ประกอบการทีต้องใช้แรงงานต่างด้าว เขมร กัมพูชา พม่า 

ลาว ประกอบการในธุรกิจหลากหลายอาชีพ เช่น แรงงานทีทํางานในโรงสีข้าว การก่อสร้าง ประมง เป็นต้น ได้รับ

ความเดือดร้อนจากการทีหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้องไม่มีการเปิดขึ นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างเสรี หรือไม่ยอม

ให้มีการเปลียนนายจ้าง ทําให้เกิดปัญหาในการใช้แรงงานต่างด้าว และมักจะถูกหน่วยงานของรัฐทีมีอ ํานาจในการ

เข้าจับกุมอาศัยช่องว่างนี ในการหาผลประโยชน์ต่างๆ ทั งๆ ทีผู ้ประกอบการเหล่านั น ประกอบกิจการด้วยความ

ถูกต้อง มีการเสียภาษีให้กับหน่วยงานรัฐอย่างถูกต้อง แต่กลับไม่ได้รับความสะดวกจากภาครัฐให้สามารถใช้

แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง ทําให้เกิดช่องว่างได้ และทําให้ผู ้ประกอบการทีสุจริตในการประกอบสัมมาอาชีพเกิด

เสียขวัญ เสียก ําลังใจ และไม่สามารถขับเคลือนธุรกิจต่อไปได้ ส่งผลต่อภาครวมของระบบเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึง

รายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรเข้ารัฐในการนําไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ลดนอ้ยลงตามไปด้วย จากเหตุผล

ต่างๆ ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าแรงงานต่างด้าวมีผลผูกพันกับส่วนราชการ ซึงหน่วยงานทีเกียวข้องต้องเข้ามาแก้ไข

อย่างเร่งด่วน   ดังนั น จึงขอนําเสนอถึงปัญหา และขอให้หน่วยงานทีเกียวข้องได้แก้ไขปัญหานี โดยการเปิดให้มีการ

ขึ นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องอย่างเสรี เป็นการเร่งด่วน ไม่ใช้เปิดๆ ปิดๆ เพือประโยชน์ต่อผู ้ประกอบการ 

เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในภาครวมต่อไป 

นายอาทร  ผดุงเจริญ (กรรมการ)  กล่าวว่า ทางหอการค้าฯ มีหน้าทีช่วยผลักดัน ในส่วนทีเกียวข้อง ให้แรงงาน

ต่าง 

ด้าวทีมีนายจ้างให้ทําให้ถูกต้องตามกฏหมาย   ให้แรงงานที ไม่มีหัวหน้า ไม่มีนายจ้าง ทีเข้ามาอยู่ในประเทศ ให้ทําให้

ถูกต้อง หรือไม่ก็ก็ผลักดันออกนอกประเทศ เพรา มีพวกมิจฉาชีพ มาทํามาหากินกับคนต่างด้าวโดยการทําบัตรปลอม 

ให้ใช้สิทธิ ในรักษา   บาท ซึงมีผลกระทบกับกับคนไทยทีมีสิทธิ 

 นายอาทร  ช่วยณรงค์ (รองประธาน)  กล่าวว่า ก่อนทีจะมีการประชุม กรอ.จังหวัด ให้เชิญรองประธานฝ่ายที

เกียวข้อง มาประชุมกลุ่มย่อยกันก่อน ว่าจะมีเรืองอะไรนําเสนอเข้า กรอ.บ้างจะได้  มาสรุปกันในกลุ่มย่อย และส่ง

ผู ้แทนไปนําเสนอ ในการประชุม กรอ.จังหวัด เพือให้มีการบรรจุไว้ในวาระ และมีการดําเนินการต่อไป 

 นายประโยชน์ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากจะให้เชิญหัวหน้าส่วนทีเกียวข้อง เช่นปัญหาเรืองแรงงานต่าง

ด้าว ก็ให้เชิญ แรงงาน จัดหางาน มาพูดคุยกับทางหอการค้าฯ ให้ความรู้ความเข้าใจ ทีถูกต้องตามข้อกฎหมายก่อน 

แล้ว ทางหอการค้าฯ ค่อยมาพิจารณาว่าจะนําเรืองเสนอ กรอ.ได้หรือเปล่า   

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ปี  

  ไม่มีเรืองเสนอ 



 มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา/หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายอาทร  ผดุงเจริญ (กรรมการ) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา อยากเสนอให้ หอการค้า

ฯจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขึ นมาเอง ให้คล้ายกับจังหวัดเพือจะได้ขับเคลือนไปในทิศทางเดียวกัน และให้ทางจังหวัด

ค่อยสนับสนุนงบประมาณว่าจะนํางบประมาณตรงส่วนไหนมาใช้ได้บ้าง ยุทธศาสตร์ของหอการค้าแต่ละจังหวัดก็ไม่

เหมือนกัน ขึ นอยู่กับสภาวะ เศรษฐกิจ และสิงแวดล้อม 

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระ     เรืองรับรองรายรับ-รายจ่าย เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม  

 มติทีประชุม รับรอง 
 

วาระ     เรืองอืน ๆ       

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า มีเรืองแจ้งให้ทราบ  เรือง เรืองที  ว ันนี ทางหอการค้าได้

ร่วมกับบริษัท เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี  จ ํากัด รับบริจาคโลหิต ได้ ,   CC ให้กับโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา เป็นโครงการของหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัด เรืองที  ทางช่างได้

ทําหลังคาหอการค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว และช่างมีการแนะนํา ให้ .ขัดล้างพืน ทาสีกันชืนกันซึม  .ปูกระเบือง .ให้

ทําผนังถึบ  แต่ความจําเป็น และเรืองงบประมาณ ไม่มี ก็เลยทําแค่ ขัดล้างพืน ทาสีกันชืนกันซึม  เป็นจํานวนเงิน 

,  บาทถ้วน ช่างได้ทําเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ทีประชุมทราบ 

 นายอาทร  ช่วยณรงค์ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากจะเสนอ ต่อไปมีเรืองอะไรทีไม่ใช่เรืองใหญ่โต หรือเป็น

เรืองเพือพิจารณา เรืองงบประมาณ อยากให้มีการประชุมกันในกลุ่มย่อยก่อน และค่อยนําผลสรุปในกลุ่มย่อยมา

นําเสนอในการประชุมประจําเดือนให้ทีประชุมรับทราบ หรือขอมติในทีประชุมอีกครั ง   เพราะการประชุม มีเวลา  

ชั วโมง ประธานในทีประชุม ก็ต้องรักษาเวลา บางทีเลยเวลามากเกินไป กรรมหลายหลายท่านก็หิวข้าว เพราะหลัง

การประชุมเรามีการรับประทานอาหารร่วมกัน และเสนอให้มีวาระ นักธุรกิจรุ่นใหม่ ( YEC ) เพือทางน้องๆ YEC จะ

มีเรืองนําเสนอ หรือเรืองแจ้งให้ทีประชุมทราบ 
  

มติทีประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา .  น. 

 

(นายจอมพงษ ์ ชูทับทิม) 

เลขาธิการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 



นายพรชัย ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / บันทึกรายงานการประชุม 

นางนํ าฝน ชะเอมทอง เจ้าหน้าทีหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / พิมพ์รายงานการประชุม 
 


