
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 3/2562 

วนัพฤหัสบดทีี  18  เมษายน  2562 

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

 

ผู้เข้าประชุม    

 1.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ       ประธาน 

 2.นายกิตติ   ตรงไตรรัตน์       รองประธาน 

 3.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 4.นายชยัรัตน ์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 5.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

6.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม        รองประธาน 

7.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       รองประธาน 

 8.นางวรนิต กตญาณ        เลขาธิการ 

 9.นางสาวเกสรี สิมะรัตนมงคล       ปฏิคม 

 10. นายสมควร  ศรีชยั       ประชาสมัพนัธ ์ 11.นาย

ธานินท ์เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 12.นายปุญญพฒัน์พงษพ์ฒันาพานิช      กรรมการ 

 13.นายสุนทร กระตุฤกษ ์       กรรมการ 

 14.นายยทุธนา มาตเจือ        กรรมการ 

 15.นายวสนัต ์  วโรกร        กรรมการ 

 16.นายพงษธ์ร เผา่บรรจง       กรรมการ 

 17.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล       กรรมการ 

 18.ร้อยโทสมศกัดิ ยคุขะระ       กรรมการ 

 19.นายชชัวาล   แซ่ตงั        กรรมการ 

 20.นางสาวเพราพิลาสพุทธา       กรรมการ 

 21.นางสาวอภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร      กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    

 1.นางสาวธวิยา สุดใจ        เลขาธิการ YEC 

 

 



วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

24 เมษายน 2562 นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชิกสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศ 

ไทยประจาํปี ครังที 52  ณ  หอ้งแกรนด ์บอลรูม โรงแรมแกรนดไ์ฮเอท เอราวณั กรุงเทพมหานครฯ 

 ระหว่างวนัที 26-27 เมษายน  นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 

(Workshop) คณะกรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วาระปี 2562-2563 2562 ณ 

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานครฯ 

 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30-15.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ นาย

จิตรกร เผด็จศึก นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการร่วมหารือประเด็นปัญหาการ

พฒันาเกณฑ์ชีวดัเมืองสิงแวดลอ้มยงัยืน ในพืนทีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทีเหมาะสม กบัมูลนิธิสถาบัน

สิงแวดลอ้มไทย (มสท) 

ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 18 พฤษภาคม 2562เวลา 05.00-9.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัชมรมวิงเมืองแปดริว จดั

กิจกรรม เดิน วิง วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ประจาํปี 2562 ณ บริเวณหนา้สนามศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณ 

เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุม

โรงแรมแกรนดไ์ดมอนด ์จงัหวดับนัเตียเมียนเจย 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

19 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายจอม ร่วมพงษ ์ชูทบัทิม รอง 

ประธาน พิธีอญัเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึนจากแม่นาํบางปะกง ประจาํปี 2562 ณ วดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.

เมืองจ.ฉะเชิงเทรา 

22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ประชุมประชาคมทอ้งถินตาํบล 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพือพิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถิน พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม และเปลียนแปลง 

ฉบบัที3 ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตาํบลบา้นซ่องอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

23 เมษายน 2562 เวลา 13.30น.นายจิตรกร เผดจ็ศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที2/2562 ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 เมษายน 2562 เวลา15.30น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรมการพฒันา

เกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมติดตามผลการ

ดาํเนินคณะกรรมการ/คณะทาํงาน/เครือข่าย/ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาทีเกียวขอ้งตาม

โครงการ TO BE NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศรีสุนทร ชนั 2 สาํนกังานสาธารณสุข

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายยทุธนา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงานเบืองตน้

(Inception Report)โครงการศึกษาการจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุม 401 ชนั4 อาคาร สนข. 

24 เมษายน 2562 เวลา13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน

และขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา(คสป) ครังที3/2562 ณ หอ้งประชุมศนูย์

ขอ้มลูอาเซียน(ชนั1) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 เมษายน 2562 เวลา13.30น.นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ ร่วมประชุมคณะกรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 เมษายน 2562 เวลา16.00-18.00น. นางบุญมี  ศรีสุข นางอาภรณ์ วชัระทีปรึกษา นางวรนิตกตญาณ 

เลขาธิการร่วมพิธีเปิดการจดังานแปดริวฟู้ ดเฟส ครังที 2 เทศกาลอาหารถิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2562 ณ 

ริมแม่นาํบางปะกง ฝังตรงขา้มกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ

ประจาํเดือนเมษายน 2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษา

ความมนัคงความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

29 เมษายน 2562 เวลา14.00น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูย์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที4/2562 ประจาํเดือน เมษายน 2562 ณ หอ้ง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 เมษายน 2562 เวลา17.00น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน 

“มหกรรม OTOP ของดีแปดริว ณ เวทีกลางภายในเตน็ทแ์สดงและจาํหน่ายสินคา้ OTOP สนามหญา้ดา้นหนา้

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 1 พฤษภาคม 2562 เวลา09.00น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริม

กระบวนการเครือข่ายองคค์วามรู้(Knowledge-based OTOP:KBO)จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลู

อาเซียน ชนั1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 พฤษภาคม2562 เวลา09.00น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมโครงการคดัสรรสุดยอดหนึง

ตาํบล หนึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ.2562(OTOP Product Champion:OPC) ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั1 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



6 พฤษภาคม2562 เวลา 15.00น.นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธานพร้อมดว้ยคณะกรรมการหอการคา้ 

ร่วมพิธี เปิดกรวย ถวายราชสกัการะ หนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ พระสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในพิธีถวายพระพรชยั

มงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทศัน์ รวมการเฉพาะกิจ ณ บริเวณดา้นหนา้ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมจดัเลียงอาหาร 800 ชุด 

7 พฤษภาคม2562 เวลา 09.00น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ดร.พวงทอง  วรรณีเวชศิลป์ ที

ปรึกษา นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง 

มนัคง  ยงัยนื เฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหนองทองสุข 14 

ต.เขาหินซอ้น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

10 พฤษภาคม2562 เวลา 10.00น.นายณัฏฐ ์กิตติกลู ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

เงือนไขในใบอนุญาต ประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562 ณ หอ้งประชุม

นาม ตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 พฤษภาคม2562 เวลา 08.30-16.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมกลนักรองผลิตภณัฑ์

ทีสมคัรเขา้รับการคดัสรร สุดยอดหนึงตาํบล หนึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ.2562(OTOP Product Champion:OPC) 

ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

15 พฤษภาคม2562 เวลา 10.00 น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพถวาย

ภตัตาหารเพล โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ณ วิทยาลยัสงฆ ์วดัโสธรวราราม วรวิหาร อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 

15-17  พฤษภาคม2562 นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการค

ลสัเตอร์สินคา้ ไก่ไข่ระดบัประเทศ ณ บา้นนายถึก โฮมสเตย ์อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

16  พฤษภาคม2562 เวลา 08.30-13.00 น นายยทุธยา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมสมัมนาและรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน ครังที 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบ

ขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ 

หอ้งแสนสุข 3 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี 

17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมคณะอนุกรรมการติดตาม

กาํกบัดูแลการบริหาร จดัการขา้วระดบัจงัหวดั ครังที 2/2562 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานกิตตมศัก ดิ  ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัดสวสัดิการสังคมจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562 ณ ห้อง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมปฐมนิเทศ

โครงการศึกษาเพือประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มเชิงยุทธศาสตร์โครงการพฒันานาํปราจีนบุรี – บางปะกง ณ 

หอ้งประชุมนครเนืองเขต ชนั 2 โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือ งจ.ฉะเชิงเทรา 



22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมจดัทาํแผนพฒันา

ทอ้งถิน (พ.ศ.2561-2562) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมือง ชนั 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

สาํนกังานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายมนัส ตนังาม รองประธาน 

ร่วมตอ้นรับคณะจงัหวดักาญจนบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  ณ หอ้งประชุม

ศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราและเวลา 13.30 น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วม

เยียมชมเขตส่งเสริมพิเศษเพือกิจการอุตสาหกรรม รูปแบบ Clustrrณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยตา้ (บา้น

โพธิ) อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

25 เมษายน 2562เวลา 16.00-18.00 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการและที

ปรึกษา 

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562 ณ หอ้งไพริน โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

28 เมษายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมแข่งขนัโบวลิ์งการกุศล ของ

สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา  ณBlu-O Rhythm & Bowl ชนั2 เมกาบางนา กรุงเทพฯ (สนบัสนุน 1 ทีม จาํนวน

เงิน 3,500 บาท) 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2562 

มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที  3  เรืองเพอืพจิารณา 

3.1 การแต่งตงัคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทราและทีปรึกษากติตมิศักดิปีบริหาร 2562-2563 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธานหอการคา้) กล่าวว่า ตามทีประชุมใหญ่สามญัสมาชิกฯ ประจาํปี 

2562 เมือวนัที 11 มีนาคม 2562 ไดมี้มติใหก้ระผมดาํรงตาํแหน่งประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 

2562-2563 และมอบหมายใหก้ระผมเป็นผูจ้ดัตงัทีมงานคณะทีปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร ให้แลว้เสร็จ

เพือนาํไปจดทะเบียนเปลียนตวักรรมการกบัทางพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัประชุมใหญ่

ฯ มีมติ ซึงจะไปครบในวนัที 9 เมษายน 2562 นี โดยกระผมได้จดัทาํร่างคณะทีปรึกษาและคณะกรรมการ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มาใหที้ประชุมในวนันีเพือร่วมกนัพิจารณาความเหมาะสมร่วมกนั ซึงผมตอ้งการ

ใหทุ้กท่านไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพือใหก้ารดาํเนินงานต่างๆ ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงหลกัการของการตังคณะกรรมการทีผมคิดไว ้คือคณะกรรมการ

บริหารหอการคา้ฯ จะตอ้งไม่ยุง่เกียวกบัการเมือง  , มีเวลามาร่วมประชุมคณะกรรมการประจาํเดือนเพือให้ครบ

องค์ประชุมครึงหนึง , มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของหอการค้า, 

กาํหนดใหมี้คณะกรรมการบริหาร จาํนวน 30 ท่าน เนืองจากสถานทีหอ้งประชุมมีจาํนวนจาํกดั 

นายอาทร ผดุงเจริญ  เสนอปรับตาํแหน่งกรรมการกิตติมศกัดิ ให้มาอยู่ในส่วนของคณะทีปรึกษา

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เนืองจากเห็นว่ากรรมการกิตติมศกัดิคือทีปรึกษาหอการคา้ ทีมิไดน้าํไปจดทะเบียน

คณะกรรการบริหาร และในส่วนของรองประธานหอการค้าแต่ละฝ่าย ขอให้มีการตงัคณะทาํงานทีมาจาก

กรรมการ/สมาชิกหอการคา้ หรือผูที้มีความรู้ความสามารถในแต่ละฝ่ายเพือใหก้ารทาํงานสามารถขบัเคลือนไป

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร  เสนอว่า เห็นดว้ยกบัการกาํหนดให้มีคณะกรรมการทีน้อยลงกว่าเดิม แต่

เสนอว่าไม่ควรลอ๊กไวที้ 30 ท่าน ขอให้พิจารณาตวับุคคลเป็นหลกักว่าการพิจารณาจากจาํนวนกรรมการ เช่น 

หากเห็นว่ามีสมาชิกหรือกรรมการเดิมทีสมควรเชิญมาร่วมเป็นกรรมการในปีบริหาร 2562-2563 ก็สามารถเพิม

ไดโ้ดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงจาํนวนเพียง 30 ท่าน อาจเป็น 32 หรือ 35 ก็ได ้ส่วนสถานทีหอ้งประชุมก็เป็นส่วนหนึงทีตอ้งมีการ

ปรับลดจาํนวนลง แต่เท่าทีผา่นมาการประชุมแต่ละครังจะมาไม่ครบทุกคน ทงันีขอใหป้ระธานหอการคา้และทีประชุมร่วม

พิจารณาขอ้เสนอ 

นางวรนิตกตญาณ กล่าวว่า ในส่วนของประธาน YEC หอการคา้จงัหวดั ทีหอการคา้ไทยกาํหนดให้ตอ้งมา

เป็นกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดันัน ขอให้กลบัไปดูว่าให้กาํหนดเป็นกรรมการหรือเป็นรองประธานฝ่าย YEC 

เนืองจากมีข้อถกเถียงเพือให้ได้ข้อยุติกันในการประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออกทีจังหวดั

นครนายก ทีผา่นมา 

 มตทิีประชุม  สรุปความเห็นจากทีประชุมรับหลกัการ เพือนาํไปพิจารณาในการตงัคณะ

กรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 2562-2563 

3.2  การแต่งตงัคณะทีปรึกษากติตมิศักดิหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 2562-2563 

(เดิมคณะทีปรึกษากิตติมศกัดิประกอบดว้ย) 

ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา รองผูว้่าราชการจงัหวดั (1) รองผูว้่าราชการจงัหวดั (2) 

ปลดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ฉะเชิงเทรา 

ผูบ้ญัชาการกองพลทหาราบที 1 ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธร จว.ฉช. ผูบ้งัคบักองพนัทหารช่างที 2 รอ. 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั สรรพากรพืนทีจงัหวดั 

ผอ.สนง.ขนส่งจงัหวดั ผอ.แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา พาณิชยจ์งัหวดั 

อุตสาหกรรมจงัหวดั ประชาสมัพนัธจ์งัหวดั แรงงานจงัหวดั 

จดัหางานจงัหวดั สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จว. ประกนัสงัคมจงัหวดั 

พฒันาการจงัหวดั พฒันาสงัคมและความมนัคงของ

มนุษย ์

เกษตรจงัหวดั 



เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั สหกรณ์จงัหวดั หน.สนง.ป้องกนัและบรรเทาฯ 

ผอ.ศนูยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน

จงัหวดั 

ท่องเทียวและกีฬาจงัหวดั ปศุสตัวจ์งัหวดั 

ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร คลงัจงัหวดั ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ปฏิรูปทีดินจงัหวดั ผอ.สนง.คปค.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผอ.ธนาคาร ธ.ก.ส.ฉะเชิงเทรา 

โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั ผจก.ประปาฉะเชิงเทรา ผอ.ทางหลวงชนบทจงัหวดั  

ผจก.ธ.พฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

ปธ.คณะ กก.พฒันาอุตสาหกรรม

ภาคตะวนัออก 

ประธานเครือข่ายอาสาสมคัร

พิทกัษธ์รรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

ประธานชมรมธนาคารทอ้งถิน ประธานชมรมธุรกิจการท่องเทียว 

จว. 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั 

 

 นางวรนิตกตญาณ (เลขาธิการ) กล่าวว่า ในส่วนของประธานชมรมธุรกิจการท่องเทียวจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ขณะนีไม่มีบทบาทและไม่มีการขบัเคลือนกิจกรรม จึงเสนอใหพิ้จารณาตดัออก ส่วนท่านอืนๆ 

ขอใหเ้ป็นดุลพินิจของประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีจะเรียนเชิญท่านใดเป็นทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 มตทิีประชุม  รับทราบ 

3.3  พจิารณา ปรับเปลยีนหรือคงไว้ กบั แนวทางการปฏิบตัเิดิมทหีอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา มกีาร

ปฏิบัตมิาทงันเีพอืให้เกดิการทํางานทีถูกต้องร่วมกนั 

1.การร่วมงานศพ 

 1.1  การส่งหรีด/ผ้าเตก็เคารพศพ จะส่งเฉพาะ 

  - กรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดัทีถึงแก่กรรม 

  - ญาติของกรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดัทีถึงแก่กรรมไดแ้ก่ 

  * บิดา-มารดาของสมาชิก และของคู่สมรส 

  * บุตรของสมาชิกหอการคา้ 

  * คู่สมรสของสมาชิกหอการคา้ 

  * ทีปรึกษากิตติมศกัดิของหอการคา้จงัหวดั 

    * อืนๆ (ดูตามความเหมาะสม) 

  1.2 การร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภธิรรมศพจะร่วมเป็นเจ้าภาพเฉพาะ 

  -กรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดัทีถึงแก่กรรม 

  - ญาติของกรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดัทีถึงแก่กรรมไดแ้ก่ 

  * บิดา-มารดาของสมาชิก และของคู่สมรส 



  * บุตรของสมาชิกหอการคา้ 

  * คู่สมรสของสมาชิกหอการคา้ 

  * อืนๆ (ดูตามความเหมาะสม) 

 

- เงินใส่ซองในนามหอการคา้จงัหวดัร่วมเป็นเจา้ภาพ งานละ 2,000 บาท 
 

2. การเข้าอวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการ  

1. ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

2.รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 1                        

3.รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2           

  4.พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม เห็นชอบรับหลกัการ 

3.4 ร่วมกาํหนดการจดักจิกรรมต่อเนอืงของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (รองประธาน) กล่าวว่าการดาํเนินกิจกรรมทีจดัต่อเนืองของหอการคา้ฯทีผา่นมา 

  - จดัทาํหนงัสือรายงานประจาํปี(เกดิรายได้)   

  - จดักิจกรรม เดิน-วิง วิสาขะพุทธบูชา ถือศิลหา้ ลดละอบายมุข (จดัในวนัวิสาขบูชา)    (เกดิรายได้) 

  - จดักิจกรรมการแข่งขนักอลฟ์เชือมความสมัพนัธ ์จดัมาแลว้ 2 ครัง  (เกดิรายได้) 

  -จดังานหอการคา้แฟร์ จดัมาแลว้เป็นครังที 10  (เกดิรายได้) 

  -จดังานหอการคา้เกษตรแฟร์ จดัมาแลว้ 2 ครัง ปี เวน้ ปี  (เกดิรายได้) 

  -จดัออกร้านในงานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา  (เกดิรายได้) 

  -จดังานเลียงส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่   

  -จดักิจกรรมส่งเสริมเกษตรปลอดภยัสูง 

  -จดักิจกรรมคอนเสริตโ์ครงการคลายเครียดเพือการกุศล เคยจดั ปีเวน้ ปี (เกดิรายได้) 
 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธานหอการคา้) กล่าวว่า การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของหอการคา้ทีผ่าน

มาตามรายละเอียดขา้งตน้ เห็นว่าน่าจะคงดาํเนินการจดัไปอยา่งต่อเนือง เพราะเป็นกิจกรรมทีมีประโยชน์ แต่ใน

ส่วนของกิจกรรมจดังานหอการคา้แฟร์ และหอการคา้เกษตรแฟร์ เสนอว่าควรจดัรวมกนัใหเ้ป็นงานเดียวกนั แต่

ใหแ้บ่งโซนใหช้ดัเจน และสถานทีจดัเสนอว่าอาจไปจดัตามอาํเภอต่างๆ ทีมีความพร้อมในดา้นต่างๆ เช่น เป็น

แหล่งชุมชน มีสถานทีพร้อม การเดินทางสะดวก เช่น ทีอาํเภอท่าสะอา้น อาํเภอบางปะกง ก็น่าจะไปลองสาํรวจ

พืนทีร่วมกนั ส่วนกิจกรรมคอนเสิร์ตโครงการคลายเครียดเพือการกุศล เห็นว่าแนวทางการจดัทีมีผูม้าใชชื้อ

องคก์รจดัและออกไปจาํหน่ายบตัรชมในนามหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะมีผลกระทบกบัองค์กรมากกว่า



รายไดที้ไดรั้บ จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรมดงักล่าวนีในสมยัทีผมดาํรงตาํแหน่งประธานหอการค้าจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 2562-2563  

 นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร  กล่าวว่า ในส่วนของกิจกรรมจดัออกร้านในงานนมสัการหลวงพ่อโสธร

และงานกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในส่วนของพืนทีจดังานทีไดรั้บมาจากจงัหวดันนัเสนอให้เพิมการสนับสนุน

จากร้านคา้ทีมาออกร้านในพืนทีใหม้ากขึน เนืองจากเป็นการเกือหนุนประโยชน์ซึงกนัและกนัและสามารถนาํ

รายไดม้าใชใ้นการบริหารงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหม้ากขึน 

 มตทิีประชุม เห็นชอบรับหลกัการ 
 

3.5 ร่วมกาํหนดการจดักจิกรรม/โครงการ ร่วมกบัหอการค้าไทย 

1.1 โครงการป้ายของดีจงัหวดัร่วมกบัธนาคารกสิกรไทย (KPLUS SHOP) 

1.2 โครงการสิทธิประโยชน์ร้านคา้ 

1.3 โครงการบตัรสมาชิกหอการคา้ร่วมกบัธนาคารกสิกรไทย ในรูปแบบ บตัรเครดิต/บตัรเคดิต 

1.4  โครงการบริจาคโลหิตครบรอบ 86 ปี หอการคา้ไทย 

1.5  โครงการจดัตงัศนูย ์SME คลินิก 

1.6  โครงการร้านอาหารหนูนิชยพ์าชิม 

1.7  โครงการรณรงคเ์พิมยอดสมาชิกหอการคา้จงัหวดั 

1.8  โครงการฐานขอ้มลูสมาชิกหอการคา้จงัหวดั/หอการคา้ไทย 

4.9  โครงการลดความเหลือมลาํ และส่งเสริมความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน ประกอบดว้ย 

4.9.1 โครงการ 1 ไร่ ไดเ้งิน 1 แสน 

4.9.2 โครงการ 1 หอการคา้ดูแลอยา่งนอ้ย 1 สหกรณ์การเกษตร 

4.9.3 โครงการ 1 บริษทั 1 ชุมชน 

4.9.4 โครงการต่อตา้นคอรัปชนั 

4.9.5 โครงการจรรยาบรรณสญัจร 

 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม กล่าวว่า ทีผ่านมาหอการคา้ไทย ไดมี้การกาํหนดโครงการต่างๆ ทีขอความ

ร่วมมือใหห้อการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมดาํเนินโครงการ ทงันีเพือเป็นการสนบัสนุนแนวทางการพฒันาของ

หอการค้าไทย ทีมุ่ง “ส่งเสริมการคา้ พฒันาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต” ตามภารกิจของหอการค้า และเป็น

ตวัชีวดัหนึงในการพิจารณารางวลัหอการคา้ยอดเยยีม ซึงเราตอ้งดาํเนินโครงการต่างๆ ต่อไป 

 นางวรนิตกตญาณ กล่าวว่า ขอตังขอ้สังเกตในโครงการป้ายของดีจงัหวดัร่วมกบัธนาคารกสิกรไทย 

(KPLUS SHOP) ทีผา่นมานนัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการพิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกป้าย

ของดีจงัหวดัอยา่งไร ต่อไปขอใหห้อการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประสานงานกบัหอการคา้ไทยเพือขอหลกัเกณฑ์

มาใชพิ้จารณาใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 



 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธานหอการคา้) กล่าวว่า เห็นดว้ยกบัการร่วมดาํเนินโครงการร่วมกบั

หอการคา้ไทย เหมือนเช่นเดิม แต่ในส่วนของโครงการ 1 ไร่ ไดเ้งิน 1 แสน ตอนนีหอการคา้ไทยปรับโครงการ

เป็น 1 ไร่ ไดเ้งิน 1,000,000 บาท ซึงส่วนตวัเห็นว่าเป็นไปไดย้ากมาก 

 มตทิีประชุม  เห็นชอบรับหลกัการ 
 

3.6 ร่วมกาํหนดการจดักจิกรรมเพอืส่งเสริมสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายอาทร ผดุงเจริญ  กล่าวว่า การส่งเสริมดา้นขอ้มลูข่าวสารใหก้บัสมาชิกหอการคา้จงหวดัฉะเชิงเทรา 

นนั ในส่วนตวัเสนอให้ทาํเป็นวารสารข่าวสารต่างๆ ถึงสมาชิก อาจจะทาํ 3 เดือน/ครัง เพือให้สมาชิกไดรั้บรู้

ข่าวสารทีเป็นประโยชน์ทงัในส่วนของการดาํเนินกิจกรรมหอการคา้ หรือการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ใน

ดา้นการคา้การลงทุน เพือใหเ้กิดประโยชน์กบัสมาชิกและผูป้ระกอบการในจงัหวดัและวารสารสามารถใชข้อรับ

การสนบัสนุนจากผูที้จะลงประชาสมัพนัธห์รือโฆษณาธุรกิจได ้

 นางวรนิตกตญาณ กล่าวว่า เดิมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เคยออกวารสารให้กบัสมาชิก และต่อมา

ไดย้กเลิกไปและขอเสนอจดัประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฯ สัญจรไปตามอาํเภอต่างๆ เพือเป็นการ

พบปะสมาชิกและเพือหาสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหม้ากขึน 

 นายมนัส ตั นงาม กล่าวว่า เดิมหน่วยงานต่างๆ นิยมทีจะทาํเป็นวารสาร แต่มาระยะหลงั มีการรับรู้

ข่าวสารผา่นโซเชียลต่างๆ มากมาย ทาํใหว้ารสารไม่ไดรั้บความนิยม ซึงมีหลายหน่วยงานจะเลิกผลิตไป 

 นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร กล่าวว่า ปัจจุบนัเป็นยุคของโลกโซเชียน ประชาชนทั วไปสามารถดู

ขอ้มลูข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวก เพียงแต่เขา้กเูกิล ก็สามารถคน้หาขอ้มลูต่างๆ ไดท้งัหมด ในส่วนตวัเสนอการทาํ

เพจเฟสบุ๊กของหอการคา้ เพือใชเ้ป็นช่องทางเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร พร้อมทงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของ

สมาชิกหอการค้า หรือผูป้ระกอบการทีตอ้งการลงประชาสัมพนัธ์ธุรกิจและขอรับการสนับสนุนเป็นรายได้

ประจาํเขา้หอการคา้จงัหวดัได ้ซึงตนเองรับทีจะมาช่วยดูและช่วยหาสปอนเซอร์ลงเพจเฟสบุ๊กใหด้ว้ย  

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธานหอการคา้) กล่าวว่าในเบืองตน้ในเรืองของการทาํวารสารหอการคา้

จงัหวดั จะขอนาํไปพิจารณาในส่วนของงบประมาณทีตอ้งใช ้และส่วนของรายไดที้จะเขา้มาว่าจะมีความเป็นไป

ไดม้ากนอ้ยอยา่งไร ส่วนการสร้างเพจเฟสบุ๊กของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา นนัเห็นดว้ย ซึงจะเป็นประโยชน์

กบัสมาชิกหอการคา้จงัหวดัและผูป้ระกอบการ และเป็นรายไดส่้วนหนึงเขา้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงคง

ไม่ตอ้งเก็บแพงมากเพียงแต่หาจาํนวนใหม้ากๆ ซึงขอใหพ้วกเราทุกคนช่วยกนั 

 มตทิีประชุม รับหลกัการจดัทําเพจเฟสบุ๊ก 
 

 3.7 ร่วมกาํหนดแนวทางการจดัประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (รองประธาน) กล่าว่าการประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  กาํหนดประชุมเดือนละ 1 ครัง (ทุกวนัพฤหสับดีทีสามของเดือน)โดยมีกาํหนดการดงันี 

  เวลา 17.00 น.-19.00 น. การประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



  เวลา 19.00 น.เป็นตน้ไป รับประทานอาหารร่วมกนั 

  

การเรียนเชิญทีปรึกษากิตติมศกัดิเขาร่วมประชุมกาํหนดเชิญเดือนเวน้ เดือน 

การจดักิจกรรมหรือดาํเนินการใดๆ ในนามของหอการคา้ตอ้งผา่นการเห็นชอบจากทีประชุม 
 

กาํหนดประชุมเดือนละ 1 ครัง (ทุกวนัพฤหสับดีทีสามของเดือน)โดยมีกาํหนดการดงันี 

เวลา 13.30 น.-15.30 น. การประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

รับประทานอาหารว่างในทีประชุม 

การประชุมสญัจรดูตามความเหมาะสม 

การเรียนเชิญทีปรึกษากิตติมศกัดิเขาร่วมประชุมกาํหนดเชิญเดือนเวน้ เดือน 

การจดักิจกรรมหรือดาํเนินการใดๆ ในนามของหอการคา้ตอ้งผา่นการเห็นชอบจากทีประชุม 

 มตทิีประชุม  รับรอง 
 

 3. 7 การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (รองประธาน)กล่าวว่า ในปีบริหารปี 2560-2561 มีกาํหนดวาระการประชุมดงันี  

 

 วาระที 1  เรืองแจง้เพือทราบ 

 วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุม 

 วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแลว้ 

 วาระที 4 เรืองเพือพิจารณา 

 วาระที 5 เรืองขอ้เสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เขา้สู่ กรอ.จ.ฉช./หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณ

ภูมิ 

 วาระที 6 เรืองระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

 วาระที 7 เรืองยทุธศาสตร์จงัหวดั/หอการคา้จงัหวดั 

 วาระที 8 เรืองนาํเสนอของกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 วาระที 9 เรืองอืนๆ (ถา้มี) 

 มตทิีประชุม   เห็นชอบให้กาํหนดวาระการประชุมดังน ี

วาระที 1  เรืองแจง้เพือทราบ 

 วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุม 

 วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแลว้ 

 วาระที 4 เรืองเพือพิจารณา 

 วาระที 5 เรืองขอ้เสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เขา้สู่ กรอ.จ.ฉช./หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณ

ภูมิ 



 วาระที 6 เรืองนาํเสนอของกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 วาระที 7 เรืองอืนๆ (ถา้มี) 

มตทิีประชุม  รับรอง 
 

3. 8 การเกบ็ค่าใช้จ่ายคณะทีปรึกษาและกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (รองประธาน) กล่าวว่าเดิม การเก็บค่าใชจ่้ายในการประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

  - ทีปรึกษาและกรรมการหอการคา้ทีเชิญประชุมตอ้งจ่ายค่าอาหารประชุม วาระละ 3,000 บาท 

    (เขา้บญัชีแยกไวใ้นบญัชีค่าอาหารกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

  

- การประชุมนอกสถานทีมีงบใชจ่้ายครังละ 10,000 บาท (โดยประมาณ) 

- ร่วมกาํหนดแนวทางในการจดัเลียงในวนัประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั ประจาํเดือน 
 

 มตทิีประชุม  ในวาระปีบริหาร 2562-2563 ไม่เก็บค่าอาหาร วาระละ 3,000 บาทไม่มีการรับประทาน

หลงัจากการประชุม รับประทานอาหารว่างในทีประชุม 
 

 3.9 พจิารณาแนวทางการขอรับการสนับสนุนในการดําเนินกจิกรรมต่างๆ ของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ในส่วนของการจดักิจกรรมต่างๆ  ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีตอ้ง

ขอรับสนบัสนุนสปอนเซอร์การจดักิจกรรม เสนอว่า อยากจะขอความร่วมมือจากคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ช่วยขอรับการสนบัสนุนจากคู่คา้ทางธุรกิจทีเกียวขอ้งในธุรกิจของสมาชิก ส่วนหอการคา้จงัหวดัก็จะทาํหนังสือ

ขอรับการสนบัสนุนจากบริษทั/หา้งร้านทีเปิดกิจการใหม่ เพือช่วยประชาสัมพนัธ์ โดยอาจทาํหนังสือขอรับการสนับสนุนไว้

ล่วงหนา้เป็นระยะเวลานานเพือใหบ้ริษทัหรือหน่วยงานไดต้งังบประมาณไวล่้วงหน้า ซึงทราบว่าบริษทัใหญ่  ๆมกัจะมีการตงั

งบประมาณไวเ้ป็นประจาํทุกปีอยูแ่ลว้  

 มตทิีประชุม เห็นชอบ 

วาระที 4 เรืองแนวทางการบริหารงานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี บริหาร 2562-2563 

พจิารณาร่วมกาํหนดปฏิทินกจิกรรมของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีบริหาร 2561-2562 ทีผ่านมา  

เดือน 

 

วนัท ี แผนงานการทํางาน หน่วยงานร่วมจดั หมายเหต ุ

มกราคม  มอบกระเชา้อวยพรปีใหม่ -  

  ออกบูธจดักิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ YEC  

 พฤหสับดีทีสาม ประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั -  

กุมภาพนัธ์  จดักิจกรรมบริจาคโลหิตหอการคา้ไทย กาชาด / YEC  

  จดัทาํหนงัสือรายงานประจาํปีหอการคา้ -  

  ประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ หอกลุ่ม 5 จงัหวดั  



 พฤหสับดีทีสาม ประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั -  

มนีาคม  จดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการคา้จงัหวดั

และจดับรรยายพิเศษ 

-  

 พฤหสับดีทีสาม ประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั -  

เมษายน  ร่วมกิจกรรมเนืองในวนัสงกรานต ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 6 เมษายน จดักิจกรรมท่องเทียวชุมชนวดัท่าอิฐ         ไหว้

พระศกัดิสิทธิทางสายนาํ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และหน่วยงานภาคี 

 

 พฤหสับดีทีสาม ประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั   

- 

 

พฤษภาคม  จดังานเดิน-วิงวิสาขะพุทธบูชา ถือศีลหา้ฯ ชมรมวิงเมืองแปดริว  

  ประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ หอกลุ่ม 5 จงัหวดั  

 พฤหสับดีทีสาม ประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั -  

มถุินายน พฤหสับดีทีสาม ประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั -  

กรกฎาคม  จดักิจกรรมบริจาคโลหิตหอการคา้ไทย กาชาด / YEC  

 28กรกฎาคม อดัเทปถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

และร่วมงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

Mssเคเบิลทีว ี  

 พฤหสับดีทีสาม ประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั -  

สิงหาคม 26 สิงหาคม กิจกรรมมอบทุนการศึกษา มลูนิธิสานสมัพนัธ์  

  ประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรณภูมิ หอกลุ่ม 5 จงัหวดั  

 พฤหสับดีทีสาม ประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั 

 

-  

กนัยายน พฤหสับดีทีสาม ประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั - เตรียมผลงานหอ

ยอดเยยีม/ผวจ.

สาํเภาทอง 

ตุลาคม พฤหสับดีทีสาม ประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั - เตรียมผลงานหอ

ยอดเยยีม/ผวจ.

สาํเภาทอง 

พฤศจกิายน  จดังานหอการคา้แฟร์/หอการคา้เกษตรแฟร์ สสส.  

  จดักิจกรรมแข่งขนักอลฟ์การกุศล -  

  จดักิจกรรมเก็บเกียวผลผลิตตามโครงการ

เกษตรปลอดภยัสูง พฒันาสู่เกษตรอินทรีย ์

สานต่อศาสตร์พระราชา 

สหกรณ์พืชผกัผลไม้

(เกษตรปลอดภยัสูง) 

 



  จดัออกร้านในงานนมสัการหลวงพ่อโสธร

และงานกาชาดจงัหวดั 

สภาอุตสาหกรรม

จงัหวดั 

 

  มอบเงินสนบัสนุนกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา -  

 พฤหสับดีทีสาม ประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั -  

ธันวาคม  ร่วมจดังานสมัมนาหอการคา้ทวัประเทศ หอการคา้ไทย  

  จดังานเลียงฉลองส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ 

พร้อมฉลองรางวลัหอการคา้ยอดเยยีม            

(ถา้ไดรั้บ) 

-  

 7 ธนัวาคม ร่วมกิจกรรมวนัต่อตา้นคอรัปชนัสากล จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  ประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ หอกลุ่ม 5 จงัหวดั  

 พฤหสับดีทีสาม ประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั -  
 

หมายเหต ุ - แต่ละเดือนจะมีกิจกรรมการประชุมร่วมกบัหวัหนา้ส่วนต่างๆ 

  - แต่ละเดือนจะมีกิจกรรมร่วมงานกบัหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชนทีเชิญมา 

  - แต่ละเดือนจะมีการรณรงคก์ารดาํเนินโครงการร่วมกบัหอการคา้ไทยในกิจกรรมต่าง  ๆ

  - แต่ละเดือนอาจจะมีการไปร่วมดาํเนินกิจกรรมกบัหน่วยงาน/องคก์รต่างๆ 
 

นายประโยชน์ โสรัจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ปีบริหารงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2562-2563 ขอความ

ร่วมมือใหร้องประธานแต่ละฝ่าย มี 7 ฝ่าย 1.ฝ่ายท่องเทียวและสิงแวดลอ้ม 2.ฝ่ายการคา้การลงทุน 3.ฝ่ายพาณิชยกรรม

การ 4.ฝ่ายอุตสาหกรรมและพลงังาน 5.ฝ่ายเกษตรกรรม 6.ฝ่ายกิจกรรมการพิเศษและประสานงานภาครัฐ 7.ฝ่ายสมาชิก

สมัพนัธแ์ละสารสนเทศ ไปเขียนแผนงาน หรือโครงการ ในภาพของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราปี 2562-2563 และให้

มานาํเสนอในทีประชุมคณะกรรมการบริหารหอการคา้ครังต่อไป เพือมาช่วยกนัพิจารณาและวางแผนการทาํงานต่อไป 

และให้รองประธานแต่ละฝ่ายสามารถแต่งตงัคณะทาํงานในแต่ละฝ่ายเพือมาช่วยทาํงานตามแผนงานตามแผนงานที

วางไว ้

มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที 5 เรืองนําเสนอของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นางสาวเพราพิลาส พุทธา (ประธาน YEC) กล่าวว่า ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพการจดักิจกรรม งานสานสมัพนัธภ์าคตะวนัออก ครังที 4 ระหว่าวนัที 6-7 

กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และจะจดัคอนเสิร์ตการกุศล 

YECCharity ดาเอน็โดรฟิน ในวนัพฤหสัที 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงเบียร์แปดริวอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา อยากขอ



ความอนุเคราะห์ให้หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของ ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทงั 2 กิจกรรมดว้ย 

 มตทิีประชุม รับทราบ และจะนาํไปหารือในรายละเอียดร่วมกนัต่อไป 
 

วาระที 6 เรืองอนื ๆ 

การจดัโปรแกรมต้อนรับคณะผู้แทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจนี ประจาํประเทศไทย 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ดว้ยสาํนกัผูแ้ทนสภาส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศจีน ประจาํ

ประเทศไทย ซึงจดัตงัขึนเมือเดือนธนัวาคม 2560 เป็นหน่วยงานภายใตส้าํนักนายกของประเทศจีน เพือส่งเสริมการคา้

และการลงทุนในต่างประเทศ ความรับผดิชอบหลกัของสภาส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ คือดาํเนินการตามกลยุทธ์

การพฒันาทีสาํคญัของประเทศจีนและส่งเสริมการค้า การลงทุน รวมถึงการลงทุนแบบสองทาง ความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในประเทศ โดยผูแ้ทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจาํประเทศไทย มีความ

ประสงค์เข้าพบหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา เพือทาํความรู้จักและสร้างความสัมพนัธ์ไมตรี พร้อมทังขอความ

อนุเคราะห์หอการคา้ จดัโปรแกรมดูงานแลกเปลียนความรู้ความเขา้ใจถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนใน

ประเทศไทยและจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยมีคณะจากสาํนกัผูแ้ทนฯ มาร่วมทงัหมด 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายหลี เฟิง (ผูแ้ทนสภา

ส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ) นายเจิ นเจีย หวงั (ผูช่้วยผูแ้ทน) นางสาวณัฐสินี เรืองประดิษฐ์ (ผูช่้วยผูแ้ทน) และ 

นางสาวชวิศาโฆวฒันะกุล (ผูช่้วยผูแ้ทน)  ซึงทีประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือเดือนกุมภาพนัธ ์

2562 มีแนวทางให้ไปดูงานการผลิตทีบริษทั ผลไมแ้ปรรูปวรพร จาํกดั ของ นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า ในส่วนตวัยนิดีรับคณะไปดูงานทีโรงงานแปรรูปมะม่วงว

รพร ทีแปลงยาว แต่เสนอว่าควรมีการจดัโปรแกรมอืนเพิมเติมเพือให้เกิดความหลากหลายกบัคณะทีมาเยียมชมงาน

โดยเสนอว่า เบืองตน้เป็นการประชุมแนะนาํพบปะกบัคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือแนะนาํภาพรวม

ของจังหวดัฉะเชิงเทรา แนะนาํภาพรวมหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา และแนะนาํโรงงานมะม่วงแปรรูปวรพร และ

หลงัจากนนัเป็นการพาเยยีมชมโรงงาน และพาไปรับประทานอาหาร ซึงขอให้ดูว่าจะกาํหนดในภาคเชา้ หรือภาคบ่าย

และขอเสนอให้มีการเชิญหน่วยงานจากภาครัฐทีเกียวขอ้งมาร่วมดว้ย เช่น พาณิชยจ์งัหวดั  อุตสาหกรรมจังหวดั 

ตาํรวจในพืนที นายอาํเภอแปลงยาว ผูก้าํกบัการตาํรวจภูธรอาํเภอแปลงยาว มาร่วมดว้ย 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า เห็นด้วยและขอเสริมให้ผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิก

หอการคา้จงัหวดัทีมีความพร้อม นาํสินคา้มาจดัแสดงหรือนาํเอกสารแนะนาํผลิตภณัฑ์มาแจกและนาํเสนอได ้

และเสนอใหท้าํหนงัสือถึงสมาชิกทีสนใจนาํเอกสารแนะนาํสินคา้ผลิตภณัฑ์มาประชาสัมพนัธ์ดว้ย ส่วนในเรืองการ

แนะนาํภาพรวมของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอใหป้ระสานกบัทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือขอซีดีขอ้มูลทีจงัหวดัใชน้าํเสนอ

มาใชใ้นงานนีได ้โดยขอความร่วมมือจากคุณมนสั ตนังาม เป็นผูช่้วยกาํกบัดูแลในส่วนของขอ้มลูนาํเสนอดว้ย 

 มตทิีประชุม  รับทราบ และมอบใหฝ่้ายเลขาธิหอการคา้ไปดาํเนินการประสานในส่วนทีเกียวขอ้งต่าง  ๆ 
 



 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


