
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครังที /  

วันพฤหัสบดีที  พฤษภาคม  

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

ผู ้เข้าประชุม 

 1.นายวัฒนา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 2.นายนิยมชัย ชัยว ัฒน ์       ประธานกิตติมศักดิ 

 3.นายสมนึก ทักษิณา        ประธานกิตติมศักดิ 

 4.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศักดิ 

 .นายสมพงษ ์ นําศรีเจริญสุข       ทีปรึกษา 

 .นายชัยรัตน ์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 .นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 8.นางวสันต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 .นายจอมพงษ ์ ชูทับทิม        เลขาธิการ 

 .นายอลงกต พิทยานุคุณ       นายทะเบียน 

 .นายชัยรัตน ์ ตันคงคารัตน ์       กรรมการ 

 .นายจิตรกร เผด็จศึก        กรรมการ 

 13.นายณรงค์ศักดิ  แก้วเมืองเพชร       กรรมการ 

 .นายคงศักดิ   รวมเฟือง   (แทน) นายณัฏชัย  อักษรดิษฐ ์  กรรมการกิตติมศักดิ 

 15.นางนุกูล ยุทธการ   (แทน) นายจักรพงษ์ จรัลเวชสุทธิ  ปฏิคม  
  

 

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  เวลา .  น. 

 

 

วาระที  เรืองแจ้งให้ทีประชุมทราบ 
 

- กิจกรรมร่วมกับหอการค้าอืน  ๆ

27-29 พฤษภาคม  นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ  นายภานุ  เจริญสุข  

ประธาน YEC วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค  ภาค ประจําปี   ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  
 

- กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ 

 พฤษภาคม  เวลา .  - .  นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ  นายภานุ  เจริญสุข ประธาน YEC  

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องเทพราช โรงแรมซัลธารา เวลเนส 

รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา  



 23 พฤษภาคม  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมประชุมสัมมนา การขับเคลือน

และปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา    

   พฤษภาคม  เวลา .  น. นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ   

นายชัยรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ  ร่วมตอบรับและหารือเกียวกับการค้าและการ

ลงทุนระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา – นครเกินเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลา

กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา    

 พฤษภาคม  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ  นายภานุ   

เจริญสุข ประธาน YEC  ร่วมสัมมนาวิชาการเรือง การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรือง การคุ้มครองผู ้ใช้บริการทางการเงิน

ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ครั งที /   ณ ห้องนครเนืองเขต โรงแรมซันธารา เวล

เนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  พฤษภาคม  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  นายชัยรัตน์  โสธรนพบุตร รอง

ประธาน  ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ อาคารราชนครินทร์     ชั น  มหาวิทยาลัยราช

ภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

  พฤษภาคม   เวลา .  น นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ   ร่วมประชุมประชาคมระดับตําบลบ้าน

ใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  พฤษภาคม   เวลา .  น  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ประจําเดือนพฤษภาคม   ครั งที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา   

  มิถุนายน   เวลา .  น  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการการเรียไรจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา    
  

- กิจกรรมอืน  ๆ
 

วาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /  

 มติทีประชุม รับรอง 
 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

3.1 การจัดกิจกรรม เดิน-วิงสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล  ลด ละ อบายมุข ปี  

 นายจอมพงษ ์ ชูทับทิม  (เลขาธิการ) กล่าวว่า ว ันที  พฤษภาคม  หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ก ําหนด

จัดกิจกรรม เดิน-วิงสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล  ลด ละ อบายมุข ปี  ลงทะเบียนเวลา .  น. พิธีเปิดงานเวลา 

.  น. โดยผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด ผู ้ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ,  คน ผู ้ เข้าร่วม

กิจกรรม เดินหรือวิง เข้าเส้นชัย จะได้รับของทีระลึก และได้จับรางวัล อีกมากมาย รายได้ส่วนหนึง สนับสนุนซือ

อุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร 

นายวัฒนา  รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแต่ละครั งทางหอการค้าไม่อยากรบกวนกรรมการมาก 

แต่ถ้าไม่จัดกิจกรรมอะไรเลย หอการค้าฯจะไม่มีผลงาน ทีผ่านมาหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีกิจกรรมอยู่ตลอด ทํา



ให้มีผลงานมาตลอด และได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยียมและรางวัลผู ้ว่าสําเภาทอง หลายปีซ้อน เพราะหอการค้าทํางาน

ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีผลงานโดเด่นหลายอย่าง  ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการหอการค้าทีให้การสนับสนุน

กิจกรรมของหอการค้ามาโดยตลอด  

นายจิตกร เผด็จศึก (กรรมการ) กล่าวว่า การจัดการจัดกิจกรรม เดิน-วิงสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล  ลด ละ 

อบายมุข ได้อะไรหลายอย่าง ได้เรืองสุขภาพทีแข็งแรง ได้สมาธิ ได้บุญทีได้จากการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล ทํา

ให้คนรู้จักหอการค้ามากขึ น ได้ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกันของกรรมการและสมาชิกหอการค้าในการจัดกิจกรรม

ครั งนี จึงขอเชิญชวนคณะกรรมและสมาชิกมาร่วมกิจกรรมโยพร้องเพรียงกัน 

มติทีประชุม รับทราบ 

.  โครงการ  หอการค้า  สหกรณ์การเกษตร 

นายวัฒนา  รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่าโครงการ  หอการค้า  สหกรณ์การเกษตร โครงการนี เป็นของหอการค้าไทย ที

ขอความร่วมมือหอการค้าจังหวัดแต่ละจังหวัด ให้ดูแลให้ค ําแนะนําสหกรณ์  สหกรณ์ ทีได้รับมาตรฐานแล้ว  หอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เลือกสหกรณ์การเกษตรบางนํ าเปรี ยว 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

 วาระที   เรืองเพือพิจารณา  

 4.1 การจัดงานหอการค้าแฟร์  ครังที  

 นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าการจัดงานหอการค้าแฟร์  ครั งที  เมือปีทีผ่านมาหอการค้าไม่ได้จัด

งาน เพราะมีปัญหาเรืองไม่มีพืนทีจัดงาน แต่ปีนี  ได้ไปคุยเรืองพืนที กับปั นทรายโลก เบืองต้น ให้เช่าพืนทีได้

เหมือนเดิม เป็นจํานวน  ว ันๆละ ,  บาท ได้ประสานงานการจัดงานหอการค้าแฟร์ ครั งที ไว ้เบืองต้นเป็ น ว ันที 

-  พฤศจิกายน   รายละเอียดต้องมีการประชุมกลุ่มย่อยอีกครั ง 

มติทีประชุม  มอบหมายให้คุณบุญมี  ศรีสุข เป็นประธานจัดงานหอการค้าแฟร์ ครั งที  
 

 .  การจัดประชุมสัญจร หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายจอมพงษ ์ ชูทับทิม  (เลขาธิการ) กล่าวว่าอยากเสนอขอมติทีประชุม ว่าในการประชุมครั งต่อไปอาจจะมี

การประชุมสัญจรบ้าง ในบางเดือน ว ัตถุประสงค์การประชุมสัญจร จะได้ไปเยียมเยียน สมาชิกต่างอ ําเภอ จะได้เชือม

ความสัมพันธ์กับสมาชิกหอการค้า และเป็นการขยายเครือข่ายเพิมสมาชิกใหม้ากยิงขึ น 

มติทีประชุม รับหลักการ 
 

 4.3 โครงการถนนคนเดิน หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม  (เลขาธิการ) กล่าวว่าขอมติทีประชุม จัดโครงการถนนคนเดิน หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะ

จากการศึกษาและหาข้อมูล หอการค้าจังหวัด หลายจังหวัดทีจัดโครงการนี แล้วประสบผลสําเร็จมีรายได้เข้าหอการค้าทุกเดือน ถนนใช้

ระยะทางสั น ไม่รบกวน หรือเดือดร้อนการจราจรมากนัก และสินค้าก็ไม่เหมือนตลาดนัด จะแตกต่างออกไป  การดําเนินการคือหอการค้า

จัดหาพืนทีถนน ทีจะจําหน่ายสินค้า และบริหารจัดการพืนที เองทุกอย่าง ค่าพืนที ค่านํ า ค่าไฟ ค่าเก็บขยะ  รายได้ทีได้หลังหักค่าใช้จ่าย

แล้วไว้ใช้บริหารงานในหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตอนนี ดูเรืองสถานทีไว้ทีถนนสายหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน้าเขือนสวน

มรุพงษ์ ดูแล้วน่าจะเป็นพืนทีทีเหมาะสม ไม่เดือดร้อนการจราจร เรืองสินค้าค่อยมาคัดสรรกันอีกทีว่าจะเอาสินค้าประเภทไหน 



 นายสมนึก  ทักษิณา (กรรมการกิตติมศักดิ ) กล่าวว่า เรืองพืนทีสําคัญทีสุด จัดแล้วต้องมีคนมาเดิน และสินค้าต้องแตกต่างจาก

ตลาดนัดชัดเจน ถนนหน้าศาลก็เหมาะสม  และขอให้ลองประสานขออนุมัติผู ้ ทีรับผิดชอบพืนที 

 นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองพืนทีต้องขออนุญาตจากเทศบาลเมือง จะขออนุญาตได้หรือเปล่า  

ในบางพืนทีก็ใช้ไม่ได ้ ลองไปประสานงานเรืองพืนทีมาก่อน ว่าใช้พืนทีตรงไหนได้บ้าง ในการจัดถนนคนเดิน  แล้วค่อยมา

ประชุมกลุ่มย่อยกันอีกครั ง 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 .   กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ เชือมความสัมพันธ์  

 นายนิยมชัย  ชัยว ัฒน์ (กรรมการกิตติมศักดิ ) กล่าวว่า ขอเสนอให้ทางหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ 

เชือมความสัมพันธ์ หอการค้าไม่ได้จัดมานานมากแล้ว ถ้าจัดผมจะช่วยหาทีมให้ และช่วยแนะนําการจัดงานให้ การจัดน่าจะเป็นปลายปี 

หรือไม่ก็จัดต้นปี ถึงจะเหมาะสม ไม่ตรงกับช่วงหน้าฝน การจัดถ้าจะให้มีรายได้เหลือมาก ต้องค่าทีม ,  บาท จ ํานวน   ทีม  ถ้าจะ

จัดต้องมีการเตรียมงานประมาณ  เดือน ในการจําหน่าย ทีม ในการหาผู ้สนับสนุนการจัดงาน ถ้าในทีประชุมเห็นด้วย กับกิจกรรมนี  ก็

ต้องแต่งตั งคณะทํางาน ประธานโครงการ เพือพูดคุยรายละเอียด ในการจัดงาน ก ําหนดวันเวลา และสถานที  

 มติทีประชุม รับหลักการ จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์ 

 .   กิจกรรมปันจักรยาน  ปี  กิโล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม  (เลขาธิการ) กล่าวว่าได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มย่อยทางกลุ่มกรรมการหอการค้าทีขี

จักรยานอยากเสนอทีประชุม จัดกิจกรรมปันจักรยาน  ปี  กิโล จังหวัดฉะเชิงเทรา ชิงถ้วยพระราชทาน เก็บค่าสมัคร เพือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จะได้ไม่ต้องรบกวนคณะกรรมการหอการค้า ถ้าในทีประชุมเห็นด้วยจะได้ ด ําเนินการต่อไป 

มติทีประชุม รับทราบ 

 .   โครงการตลาดนัดชุมชน 

 นายจิตรกร  เผด็จศึก (กรรมการ) กล่าวว่า ผมมีพืนที อยู่แถวตั กหม้อ ประมาณ  ไร่ เช่าไว ้ มองดูแล้ว น่าจะเป็นพืนทีจัดตลาดนัด

ชุมชนได้ ตลาดนัดชุมชน คือ ให้ชาวชุมชน นําพืชผลทางการเกษตร พวกข้าวสาร ไข้ ผลไม้ ผ ักปลอดสารพิษ  สินค้าอุปโภคบริโภคของ

ชุมชน  หรือประเภทอาหาร แบบเปิดท้ายรถจําหน่าย  ให้ทางหอการค้าบริหารจัดการเรืองพืนที ถือว่าเป็นการส่งเสริมเกษตรกรและการ

ช่วยเหลือชาวชุมชน ทีมีความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง   เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย  

 นายสมนึก  ทักษิณา (กรรมการกิตติมศักดิ ) กล่าวว่า ดูแล้วไกลเมืองไปหน่อย  แต่พืนทีตรงนั น ก็เป็นทางผ่านของการสัญจร 

สายนอกเมือง ทําได้ แต่จะมีคนมาเดินซือหรือเปล่า พืนทีทีเหมาะสมน่าจะเป็นพืนทีตรงสนามยิงปืน อยู่ในเขตชุมชนเมือง  

 นายจิตรกร  เผด็จศึก (กรรมการ) กล่าวว่า ทางหอการค้าได้ไปประสานงานเบืองต้นกับทางผู ้บังคับบัญชากองพันทหารช่างที  

รักษาพระองค์ ว่าจะขอปรับพืนที ตรงสนามยิงปืน ของ ค่ายศรีโสธร เป็นพืนที ประมาณ  ไร่ ให้เป็นพืนทีทีใช้ประโยชน์ได้ ในการ

ค้าขาย ของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา    จังหวัดฉะเชิงเทรา จะมีปัญหาเรืองพืนทีในการจัดงาน ไม่มีพืนทีทีเหมาะสม พืนทีทีมีก็ใชไ้ม่ได้ 

หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพืนทีทีดีทีสุด เหมาะสมกับการจัดงานมากทีสุด แต่ แค่จัดงานกาชาด ปีละ  ครังๆ ละ  ว ัน  พืนที

เสือมโทรมมาก ปัญหา เรือง  สนามหญ้า นํ าเสีย ขยะ และคนทีมาออกกําลังกาย  เทศบาลจึงไม่อยากให้มาใช้พืนทีนี ในการจัดงานต่างๆ    

  มติทีประชุม รับหลักการและให้นําไปศึกษาความเป็นไปได้ต่อไป 
 

  

 



.   จัดงานย้อนวิถี ชุมชนวัดหลวงพ่อโสธร ช่วงลอยกระทง  

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม  (เลขาธิการ) กล่าวว่าทางเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโสธร ได้เชิญหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ไป

ปรึกษาหารือ เกียวกับการจัดงานทีวัดหลวงพ่อโสธร ช่วงลอยกระทง  เมือหลายปีทีผ่านมาทางวัดหลวงพ่อเคยจัดงาน  ช่วงลอยกระทง ซึง

ตรงกับงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร  ทีจัดหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  เลิกจัดมาหลายปีแล้ว แต่อยากจะจัดงานแบบนนั นอีก 

อยากให้ทางหอการค้าเข้าไปดําเนินการจัดงาน  ช่วงจัดงาน จะมีการเปิดโบสถ์ ถึงเทียงคืน ให้คนมานมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และช่วง

นี ทางวัดได้ปรับสถานทีริมเขือน ชายนํ า ให้มีศาลาริมนํ า เป็นระเบียบสวยงาม  ทางทีประชุมเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (กรรมการ) กล่าวว่า ตั งแต่มีข่าวขายดอกไม้เกินราคา  ทําให้ชือเสียงทางวัดเสียหาย ได้มีสือต่าง  ๆมาขอ

สัมภาษณ์ ผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงเรืองราวทีเกิดขึ น ผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรียกส่วนราชการทีเกียวข้อง เช่น ทหาร 

ตํารวจ  และทางวัดหลวงพ่อโสธร ให้มาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรืองนี อย่างเร่งด่วน ขณะนี ได้มีการไขไปแล้วหลายจุด เริมจากคนทีมา

โบกเรียกรถให้เข้าไปจอดตามทีจอดรถต่างๆ  และให้เรียกซือดอกไม้ ตอนนี ไม่มีแล้ว เรืองอาคารจอดรถ ของทางวัด ซึงไปดูแล้ว มีคนเอา

รถเข้าไปจอดทิงไว้ถาวร เป็นจํานวนหลายคัน ตอนนี แก้ไขโดยให้เจ้าของมานําออกไปหมดแล้ว และแก้ไขการจราจรทุกส่วน ช่วงนี จะไม่

มีปัญหารถติดเหมือนเมือก่อน และมีการแก้ไขปัญหาเรืองร้านค้า ขายของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ต่อไปจะมีการประชุมส่วนทีเกียวข้อง

ทุกเดือน เพิมติดตามผลและแก้ไขปัญหา แต่ละเรือง ให้ดีขึ น 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที    เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่  กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

นายจอมพงษ ์ ชูทับทิม  (เลขาธิการ) กล่าวว่าข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช ทางจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

ได้มอบหมายให้ทางหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเจ้าภาพใน แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดหน้าว ัดหลวงพ่อ โดยเชิญหน่วยงานที

เกียวข้อง เช่น ว ัดหลวงพ่อโสธร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ผู ้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  มาประชุมร่วมกัน เมือวันที   

เมษายน    ณ สํานักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  และได้มีการสรุปประเด็นปัญหาต่างๆ  ไปเสนอในการประชุม  กรอ.จังหวัด เมือ 

 เมษายน      

นายชัยรัตน์โสธรนพบุตร (รองประธาน)  กล่าวว่าทีผ่านมาเสนอเรือง ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า อันเป็นทีน่ารังเกียจ ในการ

กระประชุม กรอ.จังหวัด แต่ทางท่านผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มองว่าเรืองนี เป็นปัญหาใหญ่เกินไป แนะนําให้เสนอทาง สคช . และ

มอบหมายให้ทางภาคเอกชนนําเสนอเองเลย   เมือหลายปีก่อนทางหอการค้าได้มีการนําเสนอเรืองนี ไปย ังหน่วยงานทีเกียวข้อง และ

นําเสนอในการประชุมหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ และหอการค้าไทย ให้ช่วยกันผ ักดันแก้ไขเรืองนี  ผลออกมาคือแก้ไข จาก

ประกอบกิจการค้า อันเป็นทีน่ารังเกียจ เป็น ประกอบกิจการค้า อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อไปอยากเสนอทาง สคช.ว่าให้ยกเลิก

ไม่ให้ใช้ใบขออนุญาตนี เลย เพราการประกอบกิจการอาหาร ต้องมีการได้รับการอนุญาตผ่านมาตรฐานทางสาธารณสุข จดทะเบียนต่างๆ

ถูกต้องตามกฎหมาย ทุกอย่างอยู่แล้ว แล้วทําไมเทศบาลต้องมาควบคุม ออกใบอนุญาตให้อีก จึงเห็นควรว่า ขอยกเลิก ไม่ต้องใช้อีกต่อไป 

อีกเรืองทีอยากให้ตั งข้อสังเกต การเก็บเงินค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์ เส้นทางฉะเชิงเทรา – ไปสุวรรณภูมิ จากกรุงเทพ –มาสุวรรณภูมิ ไม่เสีย

ค่าผ่านทาง ทางการทางพิเศษ มีหลักการคิดอย่างไร มาแบ่งแยกอย่างไร เสียเงินกับไม่เสียเงิน ทั งๆ ทีเป็นเส้นทางเดียวกัน 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

 วาระที  6  เรืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) ปี  

  ไม่มีเรืองเสนอ    

   



 วาระที    เรืองยุทธศาสตร์จังหวัด/หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ไม่มีเรืองเสนอ    
 

 วาระที  8  เรืองอืนๆ  (ถ้ามี) 

 นายจอมพงษ ์ ชูทับทิม  (เลขาธิการ) กล่าวว่าได้มีการประชุมกลุ่มย่อยกันในกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จะมีการ

จัดกิจกรรมเพือหารายได้ ไว ้ใช้จ่ายในการบริหารของนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC  จะจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต ทีโรงเบียร์ มีการ

จําหน่ายโต๊ะ ได้ไปคุยรายละเอียดเบืองต้นกับทางโรงเบียร์มาแล้ว ถ้าก ําหนดวันได้แล้วจะมาแจ้งให้ทีประชุมทราบอีกครั ง 

และกิจกรรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC  ในวันที  กรกฎาคม  จะมีโครงการรับบริจาคเลือดร่วมกับกาชาด ทีว่าการอําเภอ

เมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายวัฒนา  รัตนวงศ ์ (ประธาน) กล่าวว่า จากการไปประชุมร่วมกับทางหอการค้าไทยมีนโยบายให้หอการค้าจังหวัดทํา

โครงการประชารัฐ  โครงการประชารัฐ  คือ  ให้ภาคเอกชน จัดตั งบริษัทขึ นมา  ใช้งบประมาณ ประมาณ , ,  บาท                

เพือช่วยเหลือผู ้ระกอบการ SMEs และผู ้ประกอบการทั วไป ในจังหวัด จะมีเงินสนับสนุนจากส่วนกลาง มาสํารองให้จังหวัด        

ละ , ,  บาท  มาเป็นเงินลงทุน และทางหอการค้าต้องมาระดมทุนอีก , ,  บาท ในการจัดตั งบริษัท   

มติทีประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา .  น. 

 

(นายจอมพงษ์  ชูทับทิม) 

เลขาธิการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชัย ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / บันทึกรายงานการประชุม 

นางนํ าฝน ชะเอมทอง เจ้าหน้าทีหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / พิมพ์รายงานการประชุม 
 

 

 

 


