
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังท ี3/2561 

วนัศุกร์ที  27เมษายน  2561 
ณ ห้องประชุมสํานักงานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 2.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 3.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 4.นายชาลี  เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 5.นายสุทิน พรวงศท์อง       ทีปรึกษา 

 6.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 7.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 8.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 9.นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 

 10.นายสมควร ศรีชยั        รองประธาน 

 11.นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 12.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 13.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 14.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 15.นายเปรมสิทธิ  ศิรสิทธิวฒันา       เหรัญญิก 

 16.นายชยัรัตน์      ตนัคงคารัตน ์       กรรมการ 

 17.นางสาวภาวริน นอ้ยใจบุญ       กรรมการ 

 18.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 19.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 20.นายธานินท ์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 21.นายเฉลิง จูจาํรัส        กรรมการ 
 

ผู้ร่วมประชุม 

 1.ร้อยโทสมศกัดิ  ยคุขะระ       สมาชิกหอการคา้ฯ 

 2.นายวิชาญ  สจัจาพิทกัษก์ุล       สมาชิกหอการคา้ฯ 

 3.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       สมาชิกหอการคา้ฯ 

 4.นายปราการ ปินเจริญ       กรรมการ YEC 



 5.นางสาวธวิยา สุดใจ        เหรัญญิก YEC 

 6.นางสาวธจัจิมารักษ ์ ส่องแสงจนัทร์      สมาชิก YEC 
       

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานแถลงข่าวกิจกรรมเดินวิงวิสาขะพุทธบูชาถือ 

ศีลหา้ ลดละอบายมุข ประจาํปี 2561 ณ ห้องประชุมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีแถล่งข่าว 

10 พฤษภาคม 2561 นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ รองประธาน นายพรชยั  ธรรมจรูญ  

ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ได

มอนด ์จงัหวดับนัเตียน เมียนเจย ประเทศกมัพชูา 

14 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมการแข่งขนักอลฟ์การกุศล ตา้นภยัยา

เสพติด ปี 2561 จัดโดยสํานักงานสาธารณะสุขจังหวดัฉะเชิงเทรา นายกิตติพนัธ์  โรจนชีวะ รองผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราสนับสนุน 1 ทีมๆละ 35,000 บาท นายกิตติ ตรงไตรรัตน์ รอง

ประธาน ช่วยสนบัสนุนเงิน 10,000 บาท และจดัทีมไปร่วมแข่งขนั กอลฟ์การกศุล 

15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ให้สัมภาษณ์ 

เรืองการพฒันาความร่วมมือในการพฒันาภาคเกษตรแบบยงัยืน กรณีศึกษาเกียวกบัความเชือมโยงในทางการคา้ขา้วและ

สินคา้ทางการเกษตรอืน  ๆระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประเทศไทย จงัหวดัเสียมราฐ  ประเทศกมัพูชา รวมทงัโอกาสในการ

สร้างความร่วมมือในระดบัอุดมศึกษาและภาคีเครือข่ายเพือการพฒันาการเกษตรแบบยงัยืน กบัคณะจากมหาวิทยาลยัราช

ภฎัราชนครินทร์ ณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

15 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมงานเลียงตอ้นรับสภาส่งเสริมธุรกิจการคา้มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และการเจรจาธุรกิจทางดา้นการคา้

ร่วมกนั ณ โรงแรมดุสิต กรุงเทพฯ 

16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทาํงานดา้น EEC หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมบริษทัอีซูซุแสงหงส์ลิสซิง จาํกดั 

18 - 19 พฤษภาคม 2561 นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หน้าที ร่วมอบรมการบนัทึก

ระบบฐานขอ้มลูสมาชิกหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ ณ หอ้งประชุมหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 

 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.20-10.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดงานและร่วมรับ

ฟังปาฐกถาพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ดร.สุวิทยเ์มษินทรีย ์) เรือง Food for Future ณ 

หอ้งบูลรูม ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิตติ กรุงเทพมหานคร 

 

 
   



- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายอาทร  ผดุงเจริญ รองประธานร่วมตอ้นรับและ

ร่วมการประชุมการดาํเนินกิจกรรม (รับ) ฯ โครงการขบัเคลือนยุทธศาสตร์ รู้รับรุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี งบประมาณ 

พ.ศ.2650 กบั นครเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนสรีสอร์ทแอนดโ์ฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ประจาํเดือนเมษายน ณ หอ้งประชุมมรุพงศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มนัคงและความสงบเรียบร้อยจังหวดัฉะเชิงเทราครังที 4/2561 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบ

บูรณาการ (ก.บ.จ.) ครังที 3/2561 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ  หอ้งประชุมศนูยอ์าเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ์  นาํศรีเจริญ ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยก์ารอาํนวยการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด(ศอ.ปส.จ.ฉช.) ครังที 4/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 2 พฤษภาคม 2561  นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมพิธีเปิดการสมัมนาโครงการยกระดบั

มาตรฐานและสร้างนวตักรรมสินคา้อุตสาหกรรมของ  SMEsใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดสากลไดอ้ยา่งยงัยนื 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.256 1  ณ หอ้งเทพราชบอลลมู 1 โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมแถลงข่าวงานแปดริวฟู๊ ดเฟส เทศกาล

อาหารถิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ณ หอ้งโถงชนั1 ศนูยก์ารเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)ต.หนา้เมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วม

ตอ้นรับและร่วมประชุมกิจกรรม (รับ) เมืองเมาะละแหม่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์โครงการขบัเคลือนยุทศาสตร์ 

รู้ รับ รุก ของจังหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

11 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00-19.20 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดงานแปดริวฟู้ ดเฟส เทศกาล

อาหารถิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ เวทีการแสดงภายในบริเวณพืนทีจัดงานหน้าอาคารสํานักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษตัริยต์.หนา้เมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน   ร่วม

เป็นเกียรติในพิธีประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอกัษร กท ฉะเชิงเทรา ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์รอยลั พลาซ่า 

ฉะเชิงเทรา  

16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมซกัซอ้มการเดินทาง ไปเยือน นครเจีย

หยาง สาธารรัฐประชาชนจีน ระหว่างวนัที 1-5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมรุพง์ศิริพฒัน์ ชัน 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 



16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุม

คณะทาํงานจดัระเบียบชุมชนบริเวณรอบวดัโสธรวราวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้อง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ( AEC) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหารือการประสานความร่วมมือตาม

โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผูต้อ้งขงั ณ หอ้งประชุมเรือนจาํกลางฉะเชิงเทรา 

21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. นายมนัส  ตนังาม รองประธาน ร่วมสัมมนา โอกาส การค้า และการ

ลงทุนในแมก็ซิโก ณ หอ้งประชุมเกาะแกว้ ชนั 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จงัหวดัระยอง 

23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการฟืนฟูและพฒันา

ศกัยภาพการหารายไดข้องลกูหนีนอกระบบประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ  ประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ( AEC) 

ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

3.1 การเข้าร่วมโครงการวจิยัและพฒันานวตักรรมสู่ผลติภัณฑ์ SME ไทย กบั สวทช. 

-  การจดัสัมมนา หัวข้อ การยกระดับผกัและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากลสําหรับเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกจิพเิศษ    

ภาคตะวนัออก  ( EEC )  ณ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า โดยในเรืองดังกล่าว หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับ

หอการคา้ไทย และสาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช) ไดก้าํหนดจดัสมัมนาหวัขอ้ “การ

ยกระดบัผกัและผลไมไ้ทยสู่มาตรฐานสากลสาํหรับเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC ณ 

โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท ในวนัที 10 พฤษภาคม 2561 ซึงไดรั้บแจง้จากหอการคา้ไทย ขอเลือนการสัมมนา

ออกไปก่อน เนืองจากเหตุผลการเบิกใชง้บประมาณจาก สวทช (น่าจะเลือนไปจดัในวนัที 13 กนัยายน 2561) ซึงเมือ

ทราบกาํหนดการชดัเจนแลว้จะไดป้ระชาสมัพนัธเ์ชิญชวนต่อไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 3.2 การจดัทําเสือของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า การจาํหน่ายผา้ตดัเสือทอมือ บา้นอ่างเตย จาํนวน  51 ผนื ได ้51,000  บาท 

ขายได ้ค่าผา้ราคา 29,000 บาท ค่าผา้ตดัเสือ  และค่าตดัเสือ เจา้หนา้ทีหอการคา้ 2  คน  4,000 บาท  และค่าผา้สาํรองกรณีคนทีผา้ไม่พอ  2 

ผนื 2,000 บาท รวมรายจ่าย 35,000  บาท คงเหลือเงิน เขา้บญัชีหอการคา้ฯ  จาํนวน 16,000  บาท   

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 



3.3  การสนับสนุนส่วนราชการในการพฒันาพนืทบีริเวณหน้าวดัหลวงพ่อโสธร เพอืสาธารณประโยชน์ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองการพฒันาพืนทีหนา้วดัหลวงพ่อโสธร  ไดมี้การดาํเนินการ โดยการ

เชิญคนทีอาศยัอยูใ่นชุมชน หนา้วดัหลวงพ่อโสธร มาประชุมแลว้เมือวนัที 24 เมษายน 2561 ขอความร่วมมือให้คนในชุมชน

ยา้ยออกภายในตน้เดือนพฤษภาคม 2561 นโยบายคือ คนทีเดือดร้อนเรืองทีอยู่อาศยั หรือเรืองทีคา้ขาย ให้ไปเขียนคาํร้องไวที้

ศนูยด์าํรงธรรม เพือจะไดห้าทางช่วยกนัแกปั้ญหาให้คนในชุมชนเหล่านัน จะมีเงินส่วนหนึงสาํหรับ ไวค่้อยช่วยเหลือคนที

ไม่มีทีอยูอ่าศยัจริง  ๆและหาทีคา้ขายใหม่ให ้ส่วนคนทีพอจะช่วยเหลือตวัเองได ้ให้ช่วยเหลือตวัเอง  เพราะไดอ้าศยัพืนทีตรง

นีมานานแลว้ 

นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า ไดมี้คาํสั งของจงัหวดัฉะเชิงเทราออกมาแลว้ เรืองการรุกลาํ

เขตพืนทีราชพสัดุ มีคาํสงัใหย้า้ยออกภายในตน้เดือนพฤษภาคม 2561 ถา้ไม่ยา้ยออกตามกาํหนดระยะเวลาทีกาํหนด 

จะถกูดาํเนินการตามกฎหมาย หรือไม่มีสิทธิรับเงินค่ารือถอน หรือค่าเยยีวยา 

นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองการพฒันาพืนทีหนา้วดัหลวงพ่อโสธร   ถือว่าเป็นเรืองใหญ่

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทุกภาคส่วนเห็นดว้ยว่าน่าจะปรับภูมิทศัน์หน้าวดัหลวงพ่อโสธร มาตงันานแลว้ แต่ทีผ่าน

มายงัทาํไม่ไดถ้า้ขณะนีกาํลงัดาํเนินการดงักล่าวอยู่ ทาํไมผูสื้อข่าวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ยงัไม่ทราบเรืองเลย เห็น

ควรว่าน่าจะมีการแถลงข่าวใหป้ระชาชน และทุกภาคส่วนรับรู้โดยทวักนั 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ยงัไม่มีการแถลงข่าวหรือออกสือใด  ๆเพราะการทาํงานยงัไม่สาํเร็จผล 

กลวัออกสือไปแลว้ทาํไม่ได ้จะมีปัญหา และเสียหาย รอใหด้าํเนินการได้อย่างแน่นอนก่อน คิดว่าอีกไม่นาน คงมีข่าวดี

ออกมาเร็วๆนี 

ดร.บุญทองเตียรประเสริฐ (ประธานกรรมการทีปรึกษา) กล่าวว่าเห็นดว้ยเรืองการพฒันาพืนทีหนา้วดัหลวง

พ่อโสธร หลวงพ่อโสธรถือว่าเป็นพระศกัดิสิทธิประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา และประชาชนมากราบไวส้ักการะบูชา

ทวัประเทศ   การปรับภูมิทศันห์นา้วดัหลวงพ่อโสธรถา้ทาํไดถื้อว่าเป็นเรืองทีดีมาก น่ายกยอ่งสรรเสริญผูว้่าราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทราคนนีเป็นอยา่งยงิ ยนิดีสนบัสนุนและช่วยเหลือท่านเต็มที ถา้ประสบความสาํเร็จถือว่าเป็นผลงาน  

แต่การทีจะทาํได ้ตอ้งใชง้บประมาณเป็นจาํนวนมาก แลว้ใครจะเป็นคนออกค่าใชจ่้ายงบประมาณตรงนีให ้ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าอยากเสนอให้ทางหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ทาํหนังสือถึง

กระทรวงมหาดไทย เพือต่ออายรุาชการนายสุวิทย ์ คาํดี ผูร้าชการจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นการให้กาํลงัใจท่านทีท่านทาํงาน

ทุกวนั ไม่มีวนัหยดุ  ทาํงานจริงจงั มีผลงานดี  ๆตลอดตงัแต่ท่านยา้ยมาอยู่จงัหวดัฉะเชิงเทรา และมีข่าวการต่ออายุราชการ

ใหอี้ก 2 ปี แต่คนในกระทรวงอยากใหต่้อถึง 5 ปี  ยงัสรุปกนัไม่ได ้เรืองก็เลยยงัล่าชา้อยู ่ตอ้งรอฟังผล ว่าจะออกมาอยา่งไร  

ดร.บุญทองเตียรประเสริฐ (ประธานกรรมการทีปรึกษา) กล่าวว่าผูว้่าราชการจงัหวดัคนนีเป็นคนเก่ง แต่มา

อยูแ่ค่ 1 ปี ก็เกษียณอายรุาชการแลว้ กระทรวงมหาดไทยส่งคนเก่งมาอยูจ่งัหวดัฉะเชิงเทรา แค่ 1 ปี เวลาน้อยไป กบัการ

ทาํงานตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเนืองถึงจะมีการพฒันาทีดี ผูว้่าคนนีประชาชน ก็ชืนชม เห็นดว้ยอยากให้ท่านอยู่ต่อ แต่

เราต้องมาดูหลักการและกฏระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก่อน ว่ามีหรือเปล่าการต่ออายุราชการ เพราะ

กระทรวงมหาดไทย เรียงลาํดบัไวห้มดแลว้ ถา้จะใหห้อการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํหนงัสือต่ออายรุาชการผูว้่าราชการ



จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ้งศึกษาขอ้มลูใหดี้ก่อน   ถา้ไม่ถูกไม่ควร ทาํหนังสือไปจะเป็นเรืองทีไม่เหมาะสม หรือเสียหาย

กบัองคก์รได ้

นายสมนึก ทักษิณา (ประธานกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าเรืองนีความเป็นไปได้หรือไม่ได้ เรายงัไม่รู้ ถ้าทาง

หอการคา้ทาํหนงัสือเสนอไปทีกระทรวงมหาดไทย ไดไ้ม่ไดเ้ราไม่ไดเ้สียหายอะไร เพราะถือว่าเราพยายามแลว้ เพราะ

ผูว้่าราชการจงัหวดัคนนี มีผลงานทาํงานดี รวดเร็วทนัใจ เอาจริงเอาจงักบังาน มาอยูแ่ค่ปีเดียว การทาํงานทุกอยา่งทีผ่าน

มากลวัไม่ต่อเนือง  

นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า การต่อหรือไม่ต่ออายรุาชการผูว้่าราชการจงัหวดั ไม่ใช่มติของหอการคา้ 

เป็นระเบียบและระบบของกระทรวงมหาดไทย ถา้ผูว้่าคนนีถึงเวลาเกษียณแลว้ยงัไม่เกษียณ คนอืนทีจะมาต่อจะทาํอย่างไร มี

ผลกระทบทงัประเทศ ผมขอแนะนาํว่า ออกหนังสือจากหอการคา้แนวสนับสนุนนโยบายของรัฐเรืองการต่ออายุราชการของ

ภาครัฐ ทีมีผลงานดี โดดเด่น ตลอดระยะเวลาการทาํงาน ในชีวิตราชการ และยกตวัอย่าง นายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ให้ภาครัฐช่วยพิจารณาเป็นอนัดับตน้  ๆทาํหนังสือลกัษณะเป็นการช่วยสนับสนุนความคิดและนโยบายภาครัฐ 

น่าจะดูดีกว่า 

   นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าเห็นดว้ยกบัความคิดคุณอาทร ผดุงเจริญ แนวทางการออกหนังสือ

น่าจะเป็นลกัษณะแบบนนั ถา้เราทาํอะไรทีผดิกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบั ถือว่าผดิกฎหมายได ้หอการคา้ทาํอะไรต้องคิด

ให้รอบคอบเสมอ ถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนกบัองค์กร  เรืองต่ออายุราชการผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํลงัหา

ข้อมูลอยู่ว่าตามหลกัการเป็นไปได้หรือไม่ บางคนบอกเป็นไปได้  บางคนบอกเป็นไปไม่ได้ผิดหลกัการของ

กระทรวงมหาดไทย เพราะกระทรวงมหาดไทย วางตาํแหน่งต่างๆไวแ้ลว้ แต่เมือ 2-3 วนัทีผ่านมามีข่าวนโยบายการต่อ

อายุราชการ ปี 2562-2563 แต่ไม่ใช่ 2561 แต่เข้าใจว่าการต่ออายุราชการ น่าจะต่อให้อยู่ในตําแหน่งอืนๆ ใน

กระทรวงมหาดไทยมากกว่า  

มตทิีประชุม รับทราบ 
  

วาระที 4  เรืองเพอืพจิารณา 

4.1  การจดักจิกรรม เดินวงิสมาธวิสิาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจาํปี 2561 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน)  กล่าวว่า  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและ ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ (YEC )  

ร่วมกบั ชมรมวิงเมืองแปดริว และสาํนกังานท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิงสมาธิ 

วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ประจาํปี 2561   ในวนัองัคารที 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 05.00  น. -  07.30 น. 

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวดัฉะเชิงเทรา เดินระยะทาง 3 กม. วิงระยะทาง 6 กม. การแต่งกายร่วมกิจกรรมเสือ

โครงการ หรือชุดกีฬาตามความเหมาะสม เสือโครงการมีจาํหน่ายทีหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ตวัละ 150 บาท   

วตัถุประสงคเ์พือรณรงคใ์หป้ระชาชนทุเพศ ทุกวยั มีกิจกรรมทางกาย ออกกาํลงักายเพือสุขภาพดว้ยการเดิน วิงสมาธิ 

บาํเพญ็ทาน ถือศีล ฟังธรรม เป็นปฏิบติับูชา ถวายแต่พระพุทธเจา้ เนืองในวนัวิสาขะบูชา  2.เพือรณรงค์ให้ประชาชน

ตระหนกัถึงประโยชน์ของการออกกายเพือสุขภาพ 3.เพือ นาํเงินส่วนหนึงมอบใหโ้รงพยาบาลพุทธโสธร  สมทบจดัซือ 

อุปกรณ์การแพทย ์                      



 มตทิีประชุม รับหลกัการจดักจิกรรม 
 

 4.2 การจดักจิกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพนัธ์ 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดักิจกรรมกอลฟ์เชือม

ความสมัพนัธ ์ครังที 2 เรืองวนัเวลาจะดูความเหมาะสมอีกครังหนึง 

 นายวฒันา  รัตนวงศ(์ประธาน) กล่าวว่า การจดักิจกรรมกอลฟ์เชือมความสัมพนัธ์ ครังที 1 ถือว่าประสบ

ความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก โดยไดท่้านพินิจ จารุสมบติัช่วยสนับสนุนทีม VIP มา 10 ทีม ๆ ละ 50,000 บาท ทีเหลือ

หอการคา้ช่วยกนัหาอีก 30 ทีม โดยคุณกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค์ รองประธาน เป็นประธานจดังาน แต่ปีนีคุณกาํพล

งานเยอะ จึงตอ้งหารองประธานคนอืนมาเป็นประธานจดังาน ส่วนตวัคิดว่าจะไปทาบทามคุณกิตติ  ตรงไตรรัตน์ 

เป็นประธานจดังาน เพราะคุณกิตติ เล่นกอลฟ์อยูน่่าจะพอมีพกัพวกเยอะ ไม่สะดวกเป็นประธานจดังาน ทีจริงแลว้

ใครเป็นประธานก็ได ้เพราะคงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากรองประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ  ก็ตอ้งช่วยกนั

หาทีม และช่วยกนัสนบัสนุนกิจกรรมทีหอการคา้จดัขึน เพือกิจกรรมจะไดส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานกรรมการทีปรึกษา) กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมกอลฟ์เชือมความสัมพนัธ ์ 

เหมือนเป็นการตกแรง ซึงกนัและกนั คนทีไปหาทีมมาเล่น พอเค้าจัดกอลฟ์เราก็ตอ้งไปช่วยเค้าเช่นกัน กรรมการของ

หอการค้าส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ล่นกอลฟ์ ก็ต้องไปช่วยกันหาทีมมา คนทีไปขอมา ก็ตอ้งเป็นคนไปใช้ ทีมกลอ์ฟ แต่ละทีม 

20,000 25,00 30,000 บาท ก็หนกัแรงสาํหรับกรรมการทีไปหาทีมมา แต่เมือเป็นกิจกรรมทีหอการคา้ฯ จดัขึนมาก็พร้อมที

จะใหค้วามร่วมมือ 

 มตทิีประชุม รับหลกัการ จดักจิกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพนัธ์ครังที 2 
 

4.3  การร่วมเป็นเจ้าภาพจดัโครงการแลกเปลยีนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมอื เพือการพัฒนาองค์กร และการ ปฏิบัติ

ราชการ ประจาํปี 2561 (สภากาแฟ) 

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า รอบนีหอการจังหวดัฉะเชิงเทรา และสภาอุตสาหกรรม 

ร่วมกบัพาณิชยจ์งัหวดัและสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมเป็นเจา้ภาพจดัโครงการแลกเปลียนเรียนรู้ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพือการพฒันาองคก์ร และการ ปฏิบติัราชการ ประจาํปี 2561 (สภากาแฟ) ในวนัจนัทร์ที 

7 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ บริษทั โตโยตา้มอเตอร์ประเทศไทย จาํกดั (โรงานบา้นโพธิ )  กรรมการท่านใด

จะไปร่วมดูงานแจง้ชือไดที้สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในส่วนทีหอการคา้รับผิดชอบมาคือขอขา้วสาร

ท่านประธานไว ้ถุงละ 1 กิโลกรัม 250 ถุง เพือแจกผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และค่าใชจ่้ายอาหารและอืนๆ หารกนั 4 

หน่วยงาน หน่วยงานละ 6,525 บาท  

 มตทิีประชุม รับหลกัการ 
 

 4.4 การจดักจิกรรม“ฟุตบอลดารามหากุศล ... ออลสตาร์แปดริว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์” (ชาวแปดริวรวมนําใจ 

เป็นผู้ให้ เพอืเด็กและเยาวชน) 



 นายปราการ ปินเจริญ ( กรรมการ YEC) กล่าวว่า  อยากจะมาชีแจงรายละเอียดการจดักิจกรรม“ฟุตบอลการกุศล ... 

ออลสตาร์แปดริว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์” (ชาวแปดริวรวมนาํใจ เป็นผูใ้ห้ เพือเด็กและเยาวชน)จงัหวดัฉะเชิงเทราไดคิ้ว     

การจดักจิกรรม“ฟุตบอลการกุศล ในวนัเสาร์ที 16   มิถุนายน 2561  ณ สนามฟุตบอลเทศบาล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รายได้

หลงัหกัค่าใชจ่้ายมอบใหก้ารกุศลส่วนหนึง ถา้หอการคา้ฯรับจดักิจกรรมนี สิงทีตอ้งทาํคือการหาสปอนเซอร์ในการจดังาน 

รายได้ ก็จะไดจ้ากการหาสปอนต์เซอร์ติดโลโก้ทีเสือนกัแข่งฟุตบอล  จุด ละ 5,000 บาท 10,000 บา หรือ 20,000 บาท 

แลว้แต่เรากาํหนด การขายชุดฟุตบอล VIP และการขายบูธจาํหน่ายสินคา้  การสนบัสนุนจากบริษทั ห้างร้านต่างๆ และจาก

การประมลูของจากดารานกัฟุตบอลทีจะมาร่วมแข่งขนั จากบตัรเขา้ชมฟุตบอลถา้มี และไดเ้งินสนับสนุนจากจากบริษทั 

บุญรอด จาํนวนเงิน 20,000 บาท ถา้หอการคา้มีการประชาสมัพนัธช์กัชวนใหม้าร่วมงานไดม้าก อาจจะเพิมให้ เป็น 30,000 

บาท  ดูจากคนเขา้ชมงาน  และทีมฟุตบอลของดารา 1 ทีม ให้บูธโต๊ะเกา้อีฟรี ประมาณ 10 บูธ  และนาํดืม ทางบริษทับุญ

รอด ไม่คิดค่าใชจ่้ายใด เๆลย ในการจดังานครังนี  ค่าใชจ่้ายในการจดังานทีหอการคา้ตอ้งจ่าย มี ค่าอาหารเครืองดืม เลียง

รับรองนกัฟุตบอลและทีมงานประมาณ 40 คน กลางวนัและเยน็ ค่าอาหารว่าง ทีม VIP  ค่าสนามบอล ค่าไฟ ค่าเก็บขยะ ค่า

ทาํความสะอาดหอ้งนาํ ค่าเครืองเสียง ค่าของทีระลึก ค่าประชาสัมพนัธง์าน ค่างานแถลงข่าว ค่าถว้ยรางวลั ค่าชุดฟุตบอล 

ค่ากรรมการการแข่งขนั 2 ชุด  
 

 

 

ร่างกาํหนดการจดังานฟุตบอลดารารมหากุศล  ออลสตาร์แปดริว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์” 

วนัเสาร์ที 16 มถุินายน พ.ศ. 2561ณ  สนามฟุตบอลเทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา 

ระหว่าง ทีมวไีอพ ีแปดริว พบ ทีมสิงห์ออลสตาร์ 

 

12.00 น. ทีมงานสิงห์ออลสตาร์เดินทางถึง จ.ฉะเชิงเทรา 

13.00 -14.00 น.ทีมงานสิงห์ออลสตาร์รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ……………………… 

14.30 น. ทีมงานสิงห์ออลสตาร์เดินทางเขา้สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

15.30 -16.30 น.ทีมสิงห์ออลสตาร์ เปิดคลินิกสอนฟุตบอลใหก้บัเยาวชน (เยาวชนทีเขา้ร่วมประมาณ 120 คน) 

17.00 -17.10 น.  ประธานจดังาน…………….กล่าวตอ้นรับผูร่้วมงาน และ ทีมสิงห์ออลสตาร์ และกล่าวรายงานถึง 

วตัถุประสงคข์องโครงการฯ  

17.10 -17.20 น.ประธานในพิธี…………………………….กล่าวเปิดงาน 

17.20 -17.40 น.รับมอบเงินจากผูส้นบัสนุน มอบเกียรติบตัรและของทีระลึกแก่ผูส้นบัสนุนในโครงการนี 

17.40 -17.55 น.  ทีมวีไอพี แปดริวและทีมสิงห์ออลสตาร์ ตงัแถว เด็กจูงมือนกัเตะ และเดินลงสนาม 

  -  เรียนเชิญประธานในพิธี ถ่ายภาพหมู่ร่วมกบันกัเตะทงัสองทีม 

  -  มอบของทีระลึกทงัสองทีม 



18.00 -18.30 น. เริมแข่งขนัครึงที 1  (ครึงละ 30 นาที  พกัระหว่างครึง 10 นาที) 

-  ช่วงพกั ………….มอบเงนิการกศุล………………………. 

18.40 -19.10 น.แข่งขนัครึงที 2 

  -  ช่วงพกั…………..ประมูลเสือทีมสิงห์ออลสตาร์ประมูลเสือนักฟุตบอล 

19.20 -19.50 น.แข่งขนัครึงที 3 

  -  จบการแข่งขนั 

19.50 -20.00 น. มอบถว้ยรางวลัการแข่งขนัฟุตบอลการกุศลในครังนี 

20.30 น.งานเลียงรับรองที………………………………………และเขา้พกัที…………….…………………… 

 มตทิีประชุม รับหลกัการจดักจิกรรมงานฟุตบอลดารารมหากุศล  ออลสตาร์แปดริว ปะทะ สิงห์ออล

สตาร์” 

   วนัเสาร์ที 16 มถุินายน พ.ศ. 2561 
 

วาระท ี 5  เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า กาํหนดจดัประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 

3/2561  ในวนัที 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนดไ์ดมอนด ์จงัหวดับนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพชูา  

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน)  กล่าวว่าไดเ้สนอ เรือง ปัญหาผลกระทบจากภาวะการเปลียนแปลง

นาํเค็มและนาํจืดในแม่นาํบางปะกงให้ทางผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา แลว้ แต่อยากให้นําเสนอเรืองนีเข้า

หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิดว้ย เพือจะไดช่้วยกนัผลกัดนั 

แม่นาํบางปะกง เป็นแม่นาํสายสาํคญัของจงัหวดัฉะเชิงเทรา พืนทีลุ่มนาํบางปะกงจะครอบคลุมพืนที  5 

จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดัสระแกว้ จังหวดันครนายก จังหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัชลบุรี รวม

ทงัหมดเป็นพืนทีประมาณ 22,456 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งทรัพยากรอนัอุดมสมบูรณ์ และแหล่งอาชีพทีสาํคญั

ของผูค้นทงัในดา้นการประมงและเกษตรกรรม  สองฝังตลอดเส้นทางนาํบางปะกง เกิดชุมชนทีทาํมาหากินหรือ

ประกอบอาชีพแตกต่างกนัไปตามสภาพพืนที ตงัแต่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวนและการประมง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า

ผูค้นในแต่ละพืนทีจะเลียงตนดว้ยอาชีพใด สิงทีพวกเขาทงัหลายแบ่งปันร่วมกนัคือแม่นาํบางปะกง แม่นาํบางปะกง 

เป็นแม่นาํทีมีทงันาํจืดและนาํเค็มผสมกนั ปรกติช่วงนาํจืดประมาณตงัแต่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน และช่วง

นาํเค็มเดือนธนัวาคม – พฤษภาคม สลบักนั ทาํใหเ้กิดเป็นพืนทีชุ่มนาํทีมีระบบนิเวศน์เฉพาะตวั เป็นแหล่งอนุบาล

สตัวน์าํนานาชนิดตามธรรมชาติ และใชใ้นการอุปโภค-บริโภค และทาํการเกษตรทงัดา้นประมง การทาํนาทาํไร่ 

และเกษตรดา้นอืนๆ เป็นตน้ 

ปัจจุบนั ระบบนิเวศน์ในช่วงนาํจืดและนาํเค็มมีความเปลียนแปลงไป เนืองจากปัญหาเกิดจากการปล่อยนาํ

ในช่วงเวลาทีไม่เหมาะสมจากหน่วยงานทีรับผดิชอบ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนในพืนทีใช้



ประโยชน์จากแม่นาํบางปะกง ทงัในดา้นประมง การทาํนาทาํไร่ และเกษตรดา้นอืนๆ เป็นอยา่งยงิ เกิดปัญหากบัการ

ดาํรงชีวิตของประชากรสองฝังนาํ รวมถึง ปัญหาผกัตบชวา ปัญหาระบบนิเวศน์ต่างๆ ตามมา 

นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ)กล่าวว่าจากปัญหาเรืองนาํจืด นาํเค็ม ดงักล่าว หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ตอ้งศึกษาข้อมูลทางระบบนิเวศน์ ให้ดี จะไดแ้ก้ปัญหาถูกจุด  และประสานหน่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้ง เพือหามาตรการ 

วิธีการในการศึกษาปัญหาผลกระทบและหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนต่อไปอยากให้ทาํหนังสือ

นาํเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย  และอีกเรืองทีจะขอเสนอเขา้สู่ กรอ.จงัหวดั หอการคา้กลุ่มเบญจ

บูรพาสุวรรณภูมิและ หอการคา้ไทย  ไดไ้ปประชุมสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรามา ไดมี้การพูดถึง การออกแบบ ด่าน

ช่างนาํหนัก  การสร้างจุดกลบัรถ เกือกมา้ และการสร้างทางร่วม ทางรอด ทางแยก ก่อนจะออกแบบต่าง  ๆให้มาศึกษาขอ้มูล 

และสอบรายละเอียด ถึงผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ หรือนักธุรกิจ ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ก่อน อยากให้ทางหอการค้า

และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม ก่อนจะออกแบบสร้างสิงเหล่านี ดูว่ามีผลกระทบ

อะไรกบัประชาชนบา้ง 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  6  เรืองระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก ( EEC) 

 นายมนัส  ตั นงาม (รองประธาน) กล่าวว่า  โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบินเป็นโครงการทีใช้

โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link) ทีเปิด

ใหบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนั โดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) ส่วนต่อขยาย 2 ช่วงจากสถานีพญา

ไท ไปยงัสนามบินดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบงั ไปยงัสนามบินอู่ตะเภา พร้อมเชือมเขา้ออกสนามบิน โดยใชเ้ขต

ทางเดิมของการรถไฟฯ เป็นส่วนใหญ่ รวมระยะทาง 220 กม. มีผูเ้ดินรถรายเดียวกนั ซึงรถไฟความเร็วสูงมีความเร็วสูงสุด 250 

กิโลเมตร/ชวัโมง (สาํหรับช่วงการเดินทางระหว่างเมือง คือ สถานีสุวรรณภูมิ ถึง สถานีอู่ตะเภา) และความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตร/

ชวัโมง (สาํหรับช่วงการเดินทางในเมือง คือ สถานีดอนเมือง ถึง สถานีสุวรรณภูมิ) ประกอบไปดว้ยสถานีรถไฟความเร็วสูงจาํนวน 9 

สถานี ไดแ้ก่ สถานีดอนเมือง สถานีบางซือ สถานีมกักะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานี

พทัยา และสถานีอู่ตะเภาโครงสร้างทางวิงของโครงการ ประกอบไปดว้ย ทางวิงโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ปัจจุบนั (ARL) 

ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร และทางวิงทีตอ้งก่อสร้างใหม่ประมาณ 191 กิโลเมตร โดยเบืองตน้จาํแนกลกัษณะรูปแบบโครงสร้าง

ทางวิงทงัโครงการเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ทางวิงยกระดบัระยะทางประมาณ 181 กิโลเมตร2) ทางวิงระดบัดินระยะทางประมาณ 2 

กิโลเมตร และ 3) ทางวิงใตดิ้นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตรการพฒันาพืนทีเพือสนบัสนุนบริการรถไฟในพืนทีมกักะสันของ รฟท. 

ประมาณ 150 ไร่ ตอ้งเป็นการพฒันาร่วมไปกบัการพฒันารถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบินเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการ

สนบัสนุนบริการรถไฟและบริการผูโ้ดยสาร รวมทงัพืนทีโดยรอบสถานีศรีราชา ประมาณ 25 ไร่ ซึงสามารถนาํมาพฒันาเชิงพาณิชย์

ร่วมกบัโครงการไดท้นัที 



 แนวเสน้ทางโครงการผา่นพืนที 5จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และจ.ระยอง ใชแ้นวเสน้ทาง

ระบบขนส่งมวลชนทางรางของโครงการเดิมและมีการออกแบบใหม่เฉพาะบริเวณเชือมต่อเขา้สนามบินสุวรรณภูมิ (ขาออก) และ

สนามบินอูต่ะเภา (ขาเขา้) โดยแนวเสน้ทางโครงการประกอบดว้ย 3 โครงการ คือ 

1. โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผูโ้ดยสารอากาศยานในเมือง 

(Suvarnabhumi Airport Link and City Air Terminal: ARL) 

2. โครงการระบบรถไฟเชือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซือ-พญาไท (ARL Extension) 

3. โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-ระยอง 

ทีตงัโครงการปัจจุบนัมีรถไฟทีเปิดให้บริการแลว้ ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ช่วงพญาไทถึงสนามบิน

สุวรรณภูมิ) รถไฟทางสาม (ช่วงหวัหมากถึงฉะเชิงเทรา) รถไฟทางคู่ (ช่วงดอนเมืองถึงยมราช และช่วงฉะเชิงเทรา

ถึงแหลมฉบงั) และรถไฟทางเดียว (ช่วงยมราชถึงหวัหมาก และช่วงแหลมฉบงัถึงมาบตาพุด) 

 นางวรนิตกตญาณ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากสอบถามว่า ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีกีอาํเภอทีเชือมโยงกบั (EEC)  

นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าววา่  เริมเห็นภาพพฒันาเมืองใหม่ใน (EEC) กรมโยธาธิการและผงัเมืองได ้ได้

เปิดเผยถึงผลการศึกษาพืนทีทีมีความเหมาะสมในการพฒันาเมืองใหม่ แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ พืนทีทีมีความเหมาะสมสูง จะอยู่

ในอาํเภอเมือง อาํเภอบา้นโพธิ และอาํเภอพนมสารคามส่วนพืนทีความเหมาะสมปานกลางจะอยูใ่นอาํเภอบางนาํเปรียวและพืนทีที

มีความเหมาะสมตาํจะอยูใ่นอาํเภอสนามชยัเขตอาํเภอท่าตะเกียบแต่อาํเภอเมืองจะมีความพร้อมมากทีสุด เนืองจากมีแนวรถไฟ

ความเร็วสูงเชือมเขา้ถึงพืนที ในขณะทีอีก 2 พืนทีจะตอ้งสร้างระบบเชือมต่อกบัระบบขนส่งมวลชนเพิมการคดัเลือกพืนทีตงั

เมืองใหม่ จะตอ้งอยูใ่กลแ้หล่งงาน ระบบขนส่งมวลชน ใชเ้วลาเดินทางไม่เกินครึงชวัโมงมองว่าทีดินทีเหมาะสมควรมีเอกสาร

สิทธิและเป็นทีดินเอกชนเพราะผูที้ตอ้งการซือทีอยูอ่าศยัตอ้งการกรรมสิทธิในทีดิน ส่วนขนาดพืนทีเมืองใหม่ คาํนวณจาก

ประชากร 10-20 คนต่อไร่ ตอ้งมีสวนสาธารณะสิงอาํนวยความสะดวก ศนูยก์ารคา้ พาณิชยกรรมโรงพยาบาล โรงเรียน รวมทงั

กิจกรรมอืน “ๆแน่นอนวา่พืนทีทีเหมาะสม จะตอ้งอยูใ่นแนวรถไฟความเร็วสูงแต่กรมไม่ตอ้งการใหเ้กิดการปันราคาทีดินหรือซือ

ทีดินเพือเก็งกาํไรเพราะหากไม่ใช่พืนทีทีรัฐเลือก ก็จะเกิดความผดิหวงัและเดือดร้อนตามมาทีสาํคญั เมือทราบว่าพืนทีตงัอยู่

บริเวณไหน ราคาทีดินจะขยบัขึนสูงจนกระทงัโครงการเกิดไม่ได”้ส่วนทีดินทีราชพสัดุของกรมธนารักษที์อาํเภอบางนาํเปรียว 

จาํนวน 3,000-4,000 ไร่ ขณะนีเรืองทีดินยงัไม่ส่งมายงับอร์ดอนุฯเมืองใหม่ แต่ทราบวา่ ทีดินติดผูบุ้กรุก ซึงกรมธนารักษ ์ตอ้ง

แกปั้ญหาใหจ้บก่อนและอาจนาํไปพฒันา ดา้นสาธารณูปโภครองรับในพืนที เช่น โรงพยาบาล ศนูยร์าชการเป็นตน้โดยหลงัจากนี

ไปไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ทีไปศึกษารายละเอียดของพืนทีเพิมเติมก่อนทีจะเสนอคณะกรรมการอีอีซี พิจารณาความเหมาะสม 

แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง เปิดเผยว่าขณะนีกรมอยูร่ะหว่างตรวจสอบเอกสารสิทธิของพืนที เนืองจากการพฒันา

เมืองใหม่มีความเป็นไปไดว้่าจะใชรู้ปแบบเอกชนร่วมลงทุนกบัรัฐหรือพีพีพีซึงการไดม้าของทีดินทีเปิดใหม่กาํหนด 2 รูปแบบ 



คือกรณีทีดินรัฐจะเปิดใหเ้อกชนยนืขอ้เสนอและบิสิเนสโมเดล ประมลูพืนทีพฒันาและกรณีทีดินเอกชนตอ้งศึกษาพืนทีพร้อม

ขอสิทธิประโยชน์ โดยออกแบบเมืองในลกัษณะสมาร์ทซิตีซึงผูล้งทุนและพฒันาเมืองจะอยูภ่ายใต ้การบริหารโดยบริษทัพฒันา

เมือง ซึงถือหุน้โดยหน่วยงานของรัฐ ทอ้งถิน และเอกชน เป็นตน้ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที  7  เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมโครงการขับเคลอืนยุทธศาสตร์ รู้ รับรุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม(เลขาธิการ)กล่าวว่าไดเ้ขา้ร่วมโครงการขบัเคลือนยทุธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเจรจาจบัคู่ธุรกิจการคา้ (Business Matching) กบัแขวงจาํปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ระหว่างวนัอาทิตยที์ 22 – วนัพฤหสับดีที 26 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยทีมงานมหาวิทยาลยัสวน

สุนนัทา เป็นผูป้ระสานงาน ในการไปครังนี มีปัญหาหลายอยา่ง เช่นเอาผูป้ระกอบการไป แต่ไม่มีพืนทีให้จาํหน่ายสินคา้ มีปัญหา

เรืองการประสานงานกบัทางโนน้ ทางโนน้ไม่ทราบเรือง ทีประสานงานไว ้

 นางวรนิตกตญาณ (รองประธาน) กล่าวว่า การร่วมโครงการขบัเคลือนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ก่อนทีจะไป มีเป้าหมายมีวตัถุประสงคช์ดัเจนหรือเปล่า  ว่าไปทาํอะไรบา้ง แลว้ถา้ไปแลว้ไม่ไดต้ามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายที

วางไว ้กลบัมามีการเรียกประชุม มาสรุปถึง หลกัการและเหตุผลการในแกปั้ญหา หรือเปล่า เพราะคนทีเป็นตวัแทนในนามองคก์ร

ต่าง  ๆทีไป ไปเป็นตวัแทนของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการเจรจาธุรกิจ เพราะใชง้บประมาณของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ไปก็ตอ้งได้

ประโยชน์ และมีผลงานกลบัมา ในส่วนหอการคา้ไดมี้การประชุมพดูคุยกบัผูป้ระกอบการก่อนมยั ว่าตอ้งการอะไร อยา่งไรจะได้

ไปนาํเสนอไดถ้กูตอ้ง 

 นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน)  กล่าวว่า ในการไปร่วมโครงการขบัเคลือนยทุธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีผ่าน

มาเป็นหนา้ทีของหวัหนา้กลุ่มงานยทุธศาสตร์ หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัเป็นผูรั้บผดิชอบ แต่ หวัหนา้กลุ่มงานฯ เปลียนปล่อย การทาํงาน

หรือการดาํเนินโครงการ ไม่ต่อเนือง และเปลียนทีปรึกษาโครงการบ่อย  เลยเกิดปัญหา เรืองการประสานงานโครงการไม่ต่อเนือง ทีทราบมา

ภาครัฐหวัหนา้สวนราชการ ไป 15 คน ภาคเอกชน ไป 5 คน  อยากเสนอว่า ถา้ท่านใดเป็นผูแ้ทนหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไปร่วมโครงการ

ขบัเคลือนยทุธศาสตร์(รุก)ไปดูงานประเทศนนัๆ  โครงการขบัเคลือนยทุธศาสตร์ (รับ) ก็ตอ้งมาร่วมตอ้นรับดว้ย  อยากให้เป็นคนเดียวกนั

จะไดต่้อเนือง 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  8  เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC 

 นายปราการ ปินเจริญ ( กรรมการ YEC) กล่าวว่า อยากมานาํเสนอโครงการการจดักิจกรรม“ฟุตบอลการกุศล ... ออล

สตาร์แปดริว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์” (ชาวแปดริวรวมนาํใจ เป็นผูใ้ห้ เพือเด็กและเยาวชน)  ทีกล่าวรายละเอียดไวใ้นเรืองเพือ

พิจารณา ให้ทางหอการค้าช่วยพิจารณาโครงการนีว่าสมควรทีจะจัดกิจกรรมนีหรือเปล่า ในนามของหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 นายวฒันา  รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า การนาํเสนอของกลุ่มผูป้ระกอบรุ่นใหม่ YECโครงการการจัด

กิจกรรม“ฟุตบอลดารามหากุศล ... ออลสตาร์แปดริว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์” ถือว่าเป็นโครงการทีดี แต่หอการคา้ยงัไม่



ทราบรายละเอียดอะไรมาก อยากให้ เชิญทาง บริษทั บุญรอดมาชีแจงรายละเอียดให้ฟังก่อน เบืองตน้รับหลกัการไว้

ก่อน 

 มตทิีประชุม รับหลกัการ 
 

วาระที 9     เรืองอนื  ๆ  

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั นแมเนจเม้นท์ จาํกัด และบริษัท MEX 

Exhibitions จาํกดั จากประเทศอินเดีย ไดก้าํหนดจดังาน LED Expo-Thailand 2018 งานแสดงสินคา้นานาชาติดา้นเทคโนโลยี

ระบบไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์ LED และ งาน PCB Expo Thailand 2018 งานแสดงสินคา้ดา้นแผ่นวงจรพิมพแ์ละชินส่วนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในอาเซียน โดยมีกิจกรรมพิเศษ Solar LED Zone จดัแสดงสินคา้และเทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตย์

ภายในงานเดียวกนั งานแสดงสินคา้ดงักล่าวจดัขึนในระหว่าง 10-12 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร ซาเลนเจอร์ 1 ศูนยแ์สดงสินคา้

และการประชุม อิมแพค็ เมืองทองธานี มีวตัถุประสงค์การจดังานเพือให้เกิดการแลกเปลียนองค์ความรู้ดา้นพลงังานและดา้น

เทคโนโลยี ดา้นอิเล็กทรอนิกส์ อนัจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ทางคณะผูจ้ดังานไดเ้รียน

เชิญทางหอการคา้เขา้ร่วมชมงานเป็นหมู่คณะ โดยทางผูจ้ดังานจะสนับสนุนค่าเช่ารถเดินทางเป็นหมู่คณะให้ (รถตู ้หรือ รถ

บสั)  

 

นางวรนิตกตญาณ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากฝากเรืองถา้ใครมีบา้นเช่า หรืออาคารพาณิชยใ์ห้เช่า ให้

ระวงั เรืองทีผูเ้ช่า จะเอาทีอยูต่ามทะเบียนบา้นของเราไปจดทะเบียนนิติบุคคลเปิดบริษทั ทาํเรืองไม่ดีหรือเสียหาย

กบัเจา้ของบา้นได ้การทาํสัญญาเช่าบา้นตอ้งทาํอย่างรัดกุมและรอบคอบ และการจะไปขอจดทะเบียน นิติบุคคล 

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ตอ้งตรวจสอบเอกสารใหล้ะเอียด ว่าถกูตอ้งหรือเปล่า จะไดไ้ม่มีปัญหาตามมาทีหลงั  

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 19.40 น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


