
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังท ี5/2561 

วนัพฤหัสบดทีี  21 มิถุนายน  2561 
ณ ห้องประชุมร้านอาหารเก้ามณ ีต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 2.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 3.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 4.นายสุทิน   พรวงศท์อง       ทีปรึกษา 

 5.นายชาลี  เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 6.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 7.นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 8.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน  

 9.นายไชยา สิทธิเจริญพร       รองประธาน 

 10.นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 11.นางขนัคาํ ศรีวรรณ       รองประธาน 

 12.นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 13.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 14.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์      รองประธาน 

 15.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 16.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 17.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 18.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 20.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 
  

ผู้ร่วมประชุม 

 1.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล       สมาชิกหอการคา้ฯ 

 2.นายปราการ ปินเจริญ       กรรมการ YEC 

 3.นางสาวนนัทวนัทน์ซนัฮีม       กรรมการ YEC 

 4.นางสาวธวิยา สุดใจ         กรรมการ YEC 
      

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม นายเฉลิงจูจาํรัส กรรมการ ร่วมงานสัมมนา Demand-Supply : 

ปศุสัตวไ์ทย 4.0 ครังที 1 เพือเสริมสร้างความรู้ทิศทางการเปลียนแปลงของธุรกิจปศุสัตวไ์ทย รวมทงัปัจจยัอืนๆทีเกียวขอ้ง เช่น 



วตัถุดิบอาหารสตัว ์อาหารสัตว ์การเลียงในฟาร์ม เพือให้เกษตรกรปศุสัตวไ์ทยสามารถเดินหน้าอย่างมนัคง และยงัยืนณ ห้องกมล

ทิพยบ์อลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยธุยา กรุงเทพฯ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และกบัผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมกบัโรงพยาบาลพุธโสธร และสาํนักงานเหล่ากาชาด

จงัหวดัฉะเชิงเทราจดัทาํโครงการบริจาคโลหิต เนืองในโอกาส ครบรอบ 85 ปี หอการคา้ไทย ในวนัพุธที 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 

09.00 น. ณ หอประชุมทีการอาํเภอเมือง อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

22 มิถุนายน 2651 เวลา 08.30-16.00 น.นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมโครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบติัการ การพฒันา

เพิมศกัยภาพการจัดทาํดัชนีความเชือมนัเศรษฐกิจ จังหวดัภาวะเศรษฐกิจการคลงัและประมาณการเศรษฐกิจการคลงัจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หอ้งบางปะกง The T Vintage Hotel   อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมมือประชุมเพือระดมความคิดเห็นในการวาง

และจัดทาํผงัโครงการวางผงัการระบายนําจังหวดัในลุ่มนําบางปะกง ครังที 1 ณ ห้องเทพราชบอลรูมAโรงแรมซันธาราเวล

เนสรีสอร์ท ต.หนา้เมือง อ.เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 18-20 มิถุนายน 2561 นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมเสนาการพฒันาส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา  (Sports 

Industry)   ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ฉบับที 6  (พ.ศ.2560-2564) ณ ห้อง เทพลีลา โรงแรมเอสซี ปาร์ค  

กรุงเทพมหานคร ฯ 

 25 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมวางแผนการดาํเนินงาน เพือเตรียมความ

พร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม 2 ชัน 3 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลพุทธโสธรต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-16.30 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนืองในวนัต่อตา้นยา

เสพติดโลก (26 มิถุนายน 2561) ประจาํปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค ์(โดม) วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา ต.หนา้เมือง อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทราโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนของรางวลั การแสดง จาํนวน 1,500 บาท 

26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลขอ้มูลอาเซียน

(ชนั 1)ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-16.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการผลการ

ดาํเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมอ่างฤาไน  พืนทีบริเวณโถงกลาง ชนั 1 และห้อง

ประชุมพุทธโสธร ชนั 2 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมนัส  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา ร่วมกบัประชาคมเมืองเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา. ณ ห้องประชุมสภา ชนั 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สาํนักงาน

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูขอ้มลูอาเซียน(ชนั 1)ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้

ส่วนราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ประจาํเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการความมนัคงและ

ความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ หอ้งประชุมพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นางอาภรณ์ วชัชระ รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย ์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ์ นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตร

และสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 ณ หอ้งประชุมพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมคณะกรรมการคดัเลือกผูต้รวจการเลือกตงั ณ ห้อง

ประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิร่วมประชุมติดตามผลการดาํเนินการ

คณะทาํงานเครือข่าย ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาทีเกียวขอ้งตามโครงการ OT BE NUMBER ONE 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั 2 สาํนกังานสาธรณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการรณรงคก์ารป้องกนัโรคหัวใจและหลอด

เลือดสมอง ผูว้่า ฯ ห่วงใย สมอง-หวัใจ ชาวแปดริว ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัยพิบติั จังหวดัฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลขอ้มูลอาเซียน(ชนั 1)ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ หอ้งประชุมพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมหารือโครงการศึกษา จดัทาํแผนแม่บทการ

พฒันาท่าเรือบก (Dry Port) เพือนําไปสู่การเป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมการสัมมนาประชาสัมพนัธ์โครงการและรับฟังและรับฟังความคิดเห็น

ผูเ้กียวขอ้งทงัภาครัฐและเอกชน โครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเนอร์รองรับ EEC ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ 

แอร์พอร์ต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั จงัหวดัฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 2/2561 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มูลขอ้มูลอาเซียน(ชนั 1)ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการเลือก

ผูต้รวจการเลือกตงั ครังที 2/2561 ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมหารือการบริหารจดัการ สินคา้เกษตรครบ

วงจร และแกไ้ขปัญหา ดา้นการเกษตร ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศนูยก์ารเรียนรู้เกษตรปลอดภยัสูงเบอร์ 8 หมู่ที 2 ต.บางพระ 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   

11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายมนสั ตนังาม นางวรนิตกตญาณ รองประธาน  ร่วมใหค้าํปรึกษาหารือเกียวกบั

การปรับปรุงภูมิทศัน์เส้นทางจกัรยาน เพือรองรับการขยายตวัของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ณ ห้อง

ประชุม หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายณัฎฐ ์กิตติกลู กรรมการ ร่วมประชาคมแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลบาง

เกลือ(เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบบัที 2 ) ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุภร  ตนัเฮง กรรมการ ร่วมประชุมเพือพิจารณาร่งแผนพฒันาทอ้งถินสีปี (พ.ศ. 

2561-2564) เพิมเติม/ เปลียนแปลง ฉบบัที 3 ณ หอ้งประชุม ชนั 2 อาคารอเนกประสงคอ์งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะขนุน อ.

พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเมือง 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน (ชนั 1) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการ

ฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลกูจา้ง ในคณะกรรมการพิจารณาอตัราค่าจา้งขนัตาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน

(ชนั 1)ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

กิจกรรมอืน ๆ  

 24 มิถุนายน  เวลา 14.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมงานวนัเกิดองคเ์จา้พ่อหลกั 

เมืองฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2561ณ ศาลาเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา 

28 มิถุนายน 256 เวลา 16.00-18.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการและที

ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยลัพลาซ่า  

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

29 มิถุนายน 256 เวลา 08.00-14.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นางสาวภาวริน 

น้อยใจบุญ กรรมการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ การเชือมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SME กิจกรรมพฒันาเครือข่ายหน่วย

ใหบ้ริการ SME  ภายใตโ้ครงการศูนยบ์ริการ SME ครบวงจร(SME One- Stop Service Center I OSS)   ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยลั

พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

29 มิถุนายน 256 เวลา 18.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเป็น 

เกียรติในกิจกรรมการแสดง คอนเสิร์ตคลายเครียด เพือการกุศล การแสดงคอนเสิร์ตเต็มวงศิลปินนักร้องสาว จ๊ะ อาร์สยาม พร้อม

แดนซเ์ซอร์เต็มรูปแบบ ปะทะ ทีมงานตลกสร้างสรรคค์วามฮา คณะเดอะคอมเมเดียนไทยแลนด์ จากรายการยุทธการสะทา้นตบั และ

การแสดงอืน  ๆณ หอประชุม ชนั 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 13 กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 19.00 น หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพมารดาคุณทรงชยั รัตน

สุบรรณ ผูส้นบัสนุนการก่อสร้างอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลาใหญ่ วดัแหลมใต ้อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมอดัเทปรายการถวายพระพร วนัเฉลิมพระชนพรรษา  (28 กรกฎาคม 2561) สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ  และสมเด็จพระชนพรรษา (12 สิงหาคม 2561 )  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9  ในวนัพุธที 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น ณ หอ้งชลธี โรงแรมซนัธารา เวลเนสแอนด์ รีสอร์ทอ.

เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 2  เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  4/2561 

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3  เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

 3.1สรุปการจดักิจกรรมเดิน – วงิ สมาธิ วสิาขะพุทธบูชา ถือศิลห้า ลดละ อบายมุข ประจาํปี 2561 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั ชมรมวิงเมืองแปดริว  เชิญร่วมกิจกรรม เดิน-

วิงสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลหา้ ลด ละอบายมุข ประจาํปี พ.ศ.2561  เมือวนัองัคารที 29 พฤษภาคม 2561 ซึงตรงกบัวนัวิสาขบูชา  เวลา 

05.00 น. ณ บริเวณ สนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงคก์ารจดังานเพือ  

1.เพือรณรงคใ์หป้ระชาชนทุกเพศ ทุกวยัมีกิจกรรมทางกาย ออกกาํลงักายเพือสุขภาพ ดว้ยการเดิน วิงสมาธิ  

บาํเพญ็ทาน ถือศีล ฟังธรรม เป็นปฏิบติับูชา ถวายแด่พระพุทธเจา้ เนืองในวนัวิสาขบูชา 

2.เพือรณรงคใ์หป้ระชาชน ตระหนกัถึงประโยชน์ของการออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 

3.เพือนาํเงินส่วนหนึงมอบโรงพยาบาลพุทธโสธร สมทบทุนจดัซืออุปกรณ์การแพทย ์

สรุปการจดังาน มีคนร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,200 คน มอบรายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย ให้กบั โรงพยาบาลพุทธโสธร 

20,000 บาท สมทบทุนจดัซืออุปกรณ์การแพทย ์

 มตทิีประชุม รับทราบ 

3.2 การสนับสนุนส่วนราชการในการพฒันาพนืทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธรเพอืสาธารณะประโยชน์ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าการพฒันาพืนทีหนา้วดัหลวงพ่อโสธร ขณะนีไดด้าํเนินการ เรียก 

คนในชุมชนทีอยูใ่นพืนทีมาพดูคุยตกลง จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารือถอน บางส่วนไดจ่้ายเงินไปแลว้ และยา้ยออกจากพืนทีไปแลว้ 

หลายหลงัคาเรือน ชาวชุมชนในพืนที ก็ให้ความร่วมมือดีมาก ในการพฒันาพืนทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธร ต่อไปเราน่าจะหา

พืนทีใหช้าวชุมชนพวกนี ทาํมาหากิน สร้างรายได ้สร้างอาชีพใหพ้วกเคา้ เรืองการปรับพืนทีหนา้วดั ผูว้่าราชการจงัหวดัมีดาํริ

ให้แลว้เสร็จภายใน 2-3 เดือนนี ก่อนทีท่านจะเกษียณอายุราชการ เลยอยากจะปรึกษาท่านประธานและคณะกรรมการ

หอการคา้ฯ  ว่าอยากจะจดัตงักองผา้ป่าเพือการพฒันาพืนทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไดป้ระเมินราคา

การถมที ประมาณ 8 ไร่ ใช้ลูกรังประมาณ 500-600 เทียว ๆ ละ 3,000 บาท ในการปรับพืนที น่าจะใช้งบประมาณประมาณ 

2,000,000 บาท เสร็จจากการปรับพืนที และถา้มีการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ทาํเป็นสวนสาธารณะให้ดูสวยงาม น่าจะใช้

งบประมาณ ประมาณ 2,000,000 บาท รวมเป็น 4,000,000 บาท  อยากให้ทางหอการคา้ซึงเป็นภาคเอกชนของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมมือร่วมใจ  ช่วยกนัในการพฒันาพืนทีหนา้วดัหลวงพ่อโสธรต่อไปโดยเบืองตน้ จะขอรับการบริจาค จากผูมี้จิตศรัทธา ในการ

ถมทีหนา้วดัหลวงพ่อโสธร เฉลียเทียวละ 3,000 บาท แจง้ความประสงคไ์ดค้รับ 

 นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่านายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา คนนีถือว่าเก่งมุ่งมนั 



ทาํงานอยา่งจริงจงั ทีทาํใหเ้กิดการพฒันาพืนทีหนา้วดัหลวงพ่อโสธรอยา่งเป็นรูปธรรม โดยการผลกัดนัของนายจิตกร เผด็จ

ศึก รองประธานหอการค้าฯ  ทีให้การ รสนับสนุนส่วนราชการในการพัฒนาพืนทีหน้าว ัดหลวงพ่อโสธรเพือ

สาธารณประโยชน์ และความเจริญของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร (กรรมการ) กล่าวว่า อยากเสนอให้ทางวดัโสธร จดัทาํพระขึนมา เป็นรุ่นอะไรก็ได้ เป็นเนือ

ทองคาํ นาคและเงิน มาจาํหน่าย เพือหารายได ้มาพฒันาพืนทีหนา้วดัหลวงพ่อโสธร คนทีทาํบุญ จะไดมี้พระไวเ้ก็บไวเ้ป็นทีระลึก 

 นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอ ให้ทางคุณจิตรกร เผด็จศึก ปรึกษากบัทางผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ว่ามีนโยบาย ในการจดัทาํพืนทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธร อย่างไร ถา้ปรับพืนทีเรียบร้อยแลว้ และตอ้งใชง้บประมาณ

เท่าไหร่ ในการดาํเนินการแลว้เสร็จ  และจะไดง้บประมาณช่วยสนบัสนุนจากทีใดบา้ง เพราะถา้กาํลงัของหอการคา้อย่างเดียวคง

ไม่เพียงพอ เพราะน่าจะใชง้บประมาณจาํนวนมากอยู ่ 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.3 สรุปการจดักิจกรรม “ฟุตบอลดารามหากุศล...ออลสตาร์แปดริว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์”  

(ชาวแปดริวรวมนําใจเป็นผู้ให้ เพอืเด็กและเยาวชน) 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จดักิจกรรม แข่งขนัฟุตบอลดารามหากุศล 

“ออลสตาร์แปดริว ปะทะสิงห์ออลสตาร์ (ชาวแปดริวร่วมใจ เป็นผูใ้ห ้เพือเด็กและเยาวชน)” เมอืวนัเสาร์ที 16  มถุินายน 2561  

เวลา 14.00 น. ณ สนามฟุตบอลเทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา อ.เมอืง จ.ฉะเชิงเทราโดยมีวตัถุประสงค ์

1.เพือสมทบทุนใหก้บักิจกรรมกีฬาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

2.เพือสมทบทุนใหก้บักิจกรรมกีฬาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3.เพือสมทบทุนซืออุปกรณ์การแพทยใ์หก้บัโรงพยาบาลพุทธโสธร 

4.เพือส่งเสริมมิตรภาพ ความรัก ความสามคัคี ระหว่างนกัเรียน นกัศึกษา เยาวชน นกัธุรกิจ พ่อคา้  

ขา้ราชการ และประชาชนใหมี้กิจกรรมและรักการออกกาํลงักาย ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์

สรุป การจดักิจกรรม “ฟุตบอลดารามหากุศล...ออลสตาร์แปดริว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์คนเขา้ชมงานประมาณ 1,000  

คน แต่วนัทีจดังาน ฝนตก เด็ก ๆ เขา้ร่วมกิจกรรมคลินิกฟุตบอล 120 คน เด็กๆ สนุกสนานกนัมาก ดาราและทีมงานสิงห์ออล

สตาร์ ประมาณ 40 คน มีดารามาร่วมแข่งขนัฟุตบอล เช่น มอส ปฏิภาณ เต๋าสมชาย จอห์น บราโว ขาวผ่อง สมจิตร จงจอหอ 

แนทกวีวธัน์ต๊ะบีมิกส์ กอ้งหว้ยไร่ เป็นต่อ ตะวนั  เก่งชชัวาล ท๊อปเทวินร์พฤกษพีรนนัท ์ฯลฯ 

รายรับไดจ้ากผูส้นบัสนุนการจดังาน จากการประมลูของดารา จากการจาํหน่ายชุดฟุตบอล VIP ชุดฟุตบอลเด็กจูงมือ

ดารา จากกล่องรับบริจาค และจากการจาํหน่ายบูธขายของในงาน รายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย ทางหอการคา้ฯ สมทบทุนให้กบั

กิจกรรมกีฬาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 10,000 บาท สมทบทุนให้กับกิจกรรมกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 10,000 บาท  สมทบทุนซืออุปกรณ์การแพทยใ์ห้กบัโรงพยาบาลพุทธโสธร10,000 บาท และสมทบทุนพฒันา

ปรับปรุงอาคารพลานามยัใหก้บัโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย ์10,000 บาท  รวมเป็นเงิน 40,000 บาท 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 3.4 การจดักิจกรรม กอล์ฟเชือมความสัมพนัธ์ 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดักิจกรรมกอลฟ์เชือมความสัมพนัธ ์

ครังที 2 เรืองวนัเวลาและสถานทีจะดูความเหมาะสมอีกครังหนึงทีปรึกษากนัไวน่้าจะประมาณเดือน ตุลาคม 2561 ณ สนามกอลฟ์ 

บางปะกงริเวอร์ไซร์  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 



 มตทิีประชุม รับทราบ 

 3.5 การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที 10  

 นางบุญมี ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าการจดังานหอการคา้เกษตรแฟร์ ของหอการคา้ทีผ่านมาถือว่าไม่ประสบ

ความสาํเร็จเท่าทีควร เพราะไม่ค่อยมีสินคา้เกษตรมาจาํหน่ายในงาน จังหวดัฉะเชิงเทรายงัไม่มีสินค้าเกษตรปลอดสารมากมาย

เท่าไหร่ ไม่เหมือนภาคอีสาน จดังานทีสินคา้เกษตรมากมายหลายชนิด ยกตวัอย่างเช่น งานเกษตรปลอดภยัทีจดัขึน ทีราชภฎัราช

นครินทร์ เมือวนัที 13-15 มิถุนายน 2561  ไดง้บมาบริหารจดัการในงาน 1,300,000 บาท ขายฟรี ไม่เก็บเงินค่าบูธมีบูธจาํหน่ายสินคา้

ประมาณ 60 บูธ ทีตงัเป้าไว ้เป็นสินคา้เกษตรปลอดภยั 30 บูธ สินคา้ OTOP ของดีเมืองแปดริว 30 บูธ แต่ถึงเวลาจริงๆ สินคา้เกษตร

มาประมาณ 15 บูธ มี ขา้วสาร 1 บูธ มีปลา 1 บูธ ไข่ไก่  มีผกั 2-3 บูธนอกนันเป็นสินคา้ OTOP ของดีเมืองแปดริว45 บูธและจะมีงาน

มหกรรมสินคา้ประมงปลอดภยัและของดีเมืองแปดริว กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ เมือวนัที2-8 กรกฎาคม 2561ไดง้บมาบริหาร

จดัการในงาน 3,000,000 บาท ขายฟรี ไม่เก็บเงินค่าบูธมีบูธจาํหน่ายสินคา้ประมาณ 100 บูธตอนนีหน่วยงานราชการ หรือจงัหวดัจะ

จดังาน ตอ้งจา้งออกาไนซ ์จดังาน ตอ้งสัญญา ตอ้งมี QOI  เพราะจะไดง้บประมาณมาบริหารจดัการ ถึงบอกว่างานหอการคา้เกษตร

แฟร์ หรือหอการคา้แฟร์ ต่อไปจะจดัยากขึนกว่าเดิม เพราะแต่ละหน่วยงาน จะมีงบลงมาสนับสนุน ให้จาํหน่ายฟรีไม่เสียค่าบูธแลว้

ใครจะมาออกบูธเสียเงิน หรือไม่ก็เหลือจดังานหอการคา้แฟร์ แค่ปีละ 1 ครังพอ เราจะไดมี้กิจกรรมและงานประจาํปี ของหอการคา้

ไว ้

 นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอให้หอการค้ารับเป็นออกาไนซ์ จัดงาน เพราะเราเป็น

ภาคเอกชนทีมีความรู้ความสามารถเรืองนีอยูแ่ลว้  

 นางบุญมี ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าการทีทางหน่วยงานต่างๆ จา้งออกาไนซ์ ออกาไนซ์แต่ละบริษทั ตอ้งมีการ

ประมูลแข่งกัน ว่าบริษัทไหนจะให้ราคาตาํสุด และคุณภาพดี ทางหอการค้าเราก็ผ่านการจัดงานมาแล้วหลายครัง ก็มี

ประสบการณ์การจดังานอยูแ่ลว้ เห็นดว้ยกบัคุณอาทร ผดุงเจริญ ใหจ้ดัตงับริษทั ออกาไนซ ์รับจดังานต่างๆ เพือหอการคา้จะ

ไดมี้รายได ้ไวใ้ชจ่้ายในการบริหารงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า เห็นดว้ย ทีจะใหห้อการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัจดัตงับริษทั ออกาไนซ ์

รับจดังานต่างๆ ในจงัหวดัฉะเชิงเทราถา้คิดจะทาํตอ้งทาํเลย ถึงจะประสบความสาํเร็จ ตามวตัถุประสงค ์แต่ถา้คิดจะทาํ แลว้นึก

ถึงปัญหาก่อน ก็คงทาํไม่ไดอ้ย่างทีคิดไว ้ปัญหาทุกอย่างมีทางออก และสามารถแกไ้ขไดเ้สมอ ถา้ทาํไดก้็จะเป็นประโยชน์กบัทาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่ตอ้งไปจา้งออกาไนซที์อืนมา ใหเ้งินทองรัวไหล ไปทีอืน  ไดส้ร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กบัเด็กราชภฎั

ทีจบมา สร้างรายได้ เขา้จังหวดั และเป็นประโยชน์กับหอการค้าอีกด้วยทีมีรายได้ อยากเสนอให้ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ลองศึกษาเรืองนีดูว่าสามารถทาํไดม้ยัและถา้ทาํไดใ้หด้าํเนินการเลย 

 นายปราการ  วชัระ (กรรมการ YEC) กล่าวว่า ทางส่วนตวัผมมี บริษทัออกาไนซ ์อยูแ่ลว้ ชือเสือ ออกาไนซ์เซอร์ เรา

รับทาํอีเวน้งานต่างๆ เช่นงานแข่งฟุตบอลมหากุศลดาราของหอการคา้ทีเพิงจดัไป ทางทีมเสือ ออกาไนซเ์ซอร์ ก็ไดเ้ขา้มาช่วย

จดัทาํโดยไม่ไดคิ้ดค่าใชจ่้าย และทาํงานอีเวน้ใหก้บั ดบัเบิลเอ 304 พลาซ่า เป็นการจดัตลาด และรับงานตามหน่วยงานต่างๆ  

ส่วนเรืองการจดังาน ถา้มีออกาไนซเ์ซอร์เขา้มาช่วย เราอยากไดรู้ปแบบงานอย่างไหน สั งออกาไนซ์ ให้ทาํรูปแบบงานทีเรา

ตอ้งการไดเ้ลย ถา้มี โอกาส ทางYEC และเสือ ออกาไนซเ์ซอร์ จะมาทาํพีเซ็นเตชนัให้กบัทางคณะกรรมการหอการคา้ไดรั้บ

ชม ถึงผลงานทีผา่นมา 

 ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานกรรมการทีปรึกษา) กล่าวว่า เรืองการจดัตงับริษทัออกาไนซเ์ซอร์ ส่วนตวัคิดว่า 

หอการคา้ยงัไม่พร้อม เพราะเราไม่มีบุคลากร มาทาํงานตรงนี การจดัตงับริษทั จดัทาํไดต้อ้ง  จะมีผูถื้อหุ้น แต่การทาํงานและ

การบริหารงาน ใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบ ตอ้งมีทีมงาน การทาํงานตอ้งมีตวัชีวดั   



 นางบุญมี ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าเรืองการจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที 10 ไดไ้ปประสานกบัทางมหาวิทยาลยั

ราชภฎัราชนครินทร์แลง้เรืองขอใชส้ถานที การจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที 10 ระหว่างวนัที 31 ตุลาคม -4 พฤศจิกายน 2561 

ก่องงานหลวงพ่อพุทธโสธร ส่วนเรืองรายละเอียดของการงานคงเหมือนเดิม เรืองพืนทีการจัดงานคงใช้ได้เฉพาะ ใน

มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ เพราะทางฟุตบาตรอบมหาวิทยาลยั ทางเทศบาลไม่ให้ใช้พืนทีแลว้ เหตุผลกีดขวาง

การจราจร และอาจเกิดอุบัติเหตุได ้ ทีผ่านมางานมะม่วงประจาํจังหวดัฉะเชิงเทราก็ไม่ให้ใช้พืนทีบริเวณฟุตบาตรรอบ

มหาวิทยาลยังานมะม่วงปีนีผูป้ระกอบการบอกว่าขายไม่ดี เพราะคนผ่านไปผ่านมาบางคนไม่เห็นว่ามีงาน เพราะไม่มีตน้ไม ้

และเฟอร์นิเจอร์มาวางขายขา้งนอก เพือใหค้นมองเห็นว่าขา้งในราชภฎัมีงาน  จากการจดังานขนมหวานหรือหอการคา้แฟร์ที

ผา่นมาพืนทีจดังานในดา้นใน ราชภฎัได ้150 บูธ ดา้นนอกฟุตบาต ได ้40 บูธ รวมได ้190 บูธ 

ถา้ไม่ไดพื้นทีขา้นอก เราจะเหลือพืนทีจดังาน แค่ 150 บูธการจดังานขนมหวานปีนีถือว่าประสบความสาํเร็จ ยอดขายดีมาก  

กระแสออเจา้มาแรง ไดท้าํจุดถ่ายรูปไวใ้ห ้และใหเ้ช็คอิน  ถา้ใครเช็คอินทีงาน จะไดรั้บของทีระลึก เชิญชวนให้คนขายสินคา้ 

และคนมาเทียวชมงานใส่ชุดไทย  เป็นการสร้างสีสนัตใ์นงาน งานหอการคา้แฟร์ครังที 10 เราก็ตอ้งมาคิดรูปแบบงานใหม่ ว่า

เราจะชกัชวนคนมาเทียวงานอยา่งไร ร้านคา้จะไดข้ายดีขายได ้ งานนีจะมอบหมายให ้ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ ( YEC) เป็นคน

ออกแบบรูปแบบงาน หอการคา้แฟร์ครังที 10  

 มตทิีประชุม รับหลกัการ  

วาระที 4 เรืองเพอืพจิารณา 

  ไม่เรืองพจิารณา 

วาระที 5  เรืองข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่าง  ๆเข้าสู่การประชุม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า กาํหนดจดัประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 3/2561  

ประมาณเดือนสิงหาคม 2561 โดยหอการคา้จงัหวดัสระแกว้เป็นเจา้ภาพ ซึงจะมีการจดัไปประชุมสญัจร ทีกมัปงโสม ประเทศ

กมัพชูา เพือศึกษาดา้นการคา้การลงทุน ซึงเมือไดโ้ปรแกรมแลว้จะนาํมาแจง้ใหท้ราบต่อไป 

ส่วนการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จงัหดัฉะเชิงเทรา ในเดือนมิถุนายน 2561 ยงัไม่กาํหนดวนั เวลา และสถานทีแจง้

มาใหท้ราบซึงจากการประชุมครังทีแลว้มีเรืองทีไดมี้การเสนอไว ้ดงันี 

1. การบงัคบัใชก้ฎหมายเกียวกบัระเบียบวินยัการจราจร โดยมีการเสนอแนวทาง 

 การบงัคบัใชก้ฎหมายในเขตเมือง โดยใหจ้าํกดัความเร็ว 60 กิโลเมตร/ชวัโมง 

 การติดตงักลอ้งวงจรปิดในเขตเทศบาลเพือใชต้รวจเช็คการใชร้ถใชถ้นน 

 การจดัทาํป้ายจราจรต่างๆ ในเขตเทศบาลใหมี้ความชดัเจน 

2. การติดตามเรืองสารพิษสู่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเรืองของกากอุตสาหกรรมซึงเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม (เสนอเป็น

วาระต่อเนือง) 

3. การดูแลรักษาความสะอาด จดัระเบียบพืนทีเกาะกลางถนนและสองขา้งทางในถนนสายรองและสายหลกั 

นายจิตรกร เผดจ็ศึก (รองประธาน) กล่าวว่าอยากจะเสนอเรืองโครงการรถบรรทุกสีขาว ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ตงัแต่เริมทาํโครงการนีมา บรรทุกนาํหนกัถกูตอ้งตามกฎหมาย ประมาณ 80 % แลว้ เหลืออีกไม่กีเปอร์เซ็นต ์ อยากใหท้าง

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ใหบ้งัคบัใชก้ฎหมาย เรืองรถบรรทุกนาํหนกัเกิน อยา่งจริงจงั และอยากใหมี้มาตรการใหส้มาํเสมอ 

เพราะคนทีตงัใจจะทาํถกูตอ้ง มีมากกว่าไม่อยากใหม้าเสียหายเพราะคนส่วนนอ้ยทียงัทาํไม่ถกูตอ้ง 



 นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร (ปฎิคม) กล่าวว่าเรืองโครงการรถบรรทุกสีขาว มีพดูถึงในหลายๆการประชุม เช่น

ประชุมความมนัคงและความสงบเรียบร้อย และประชุมคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) การประชุม อจร. 

ตรงมาก เพราะเป็นเรืองความปลอดภยับนทอ้งถนน และมีวาระโครงการรถบรรทุกสีขาวอยูด่ว้ย ปัญหาเรืองโครงการ

รถบรรทุกสีขาว บรรทุกนาํหนกัเกิน ก็ยงัมีปัญหาอยู ่ผูป้ระกอบการทีทาํถกูตอ้งตามกฎหมาย เดือดร้อนร้องเรียนมา ถกูเอา

เปรียบจากคนทีทาํผดิกฎหมาย  กย็งัมีปัญหากนัอยูทุ่กวนันี อยากจะใหห้น่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้งช่วยใชก้ฎหมายอยา่ง

จริงจงั เพราะทีทราบ ผูป้ระกอบการทีทาํผดิกฎหมาย ก็ยงัเป็นกลุ่มเดิมอยู ่และอยากใหท้างหอการคา้ช่วยผลกัดนัเรืองนีอยา่ง

ต่อเนือง 

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า มีสมาชิกใหม่เดือดร้อนในการประกอบธุรกิจ จึงมาขอความช่วยเหลือ

ความเป็นธรรมในการประกอบกิจการ อยากใหท้างหอการคา้ฯ ช่วยประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และนาํปัญหาเรืองนี เขา้สู่

กรอ จงัหวดั ในการประชุมครังต่อไป  

 นางสาวนนัทวนัทน์ซนัฮีม (สมาชิก) กล่าวว่า หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ็น แอล ดี เอ็นจิเนียริง ผลิตภณัฑ์ โลหะสาํเร็จรูป 

ดว้ยวิธีเคลือบหรือลงรัก ตงัอยู่ทีเลขที 5/32/1 หมู่ที 6 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการมาตงัแต่ พ.ศ. 2530  

ก่อนทีพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 จะมีผลบงัคบัใช ้เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ในนามของบิดา ไม่ไดจ้ดทะเบียน จัดตงันิติ

บุคคลในการประกอบธุรกิจ อนัเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ตอ้งขออนุญาต จดัตงัโรงงานตามกฎหมายในขณะนันแต่อย่างใด 

ต่อมาไดห้าแหล่งเงินกูซื้อทีดินสาํเร็จในปี พ.ศ.2550 เป็นทีตงับริษทัในปัจจุบนั ต่อมาดิฉนัไดเ้ขา้มาบริหารงานแทนบิดา ไดมี้

หนงัสือแจง้จากทางอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหห้ยดุประกอบกิจการโรงงาน ทงัทีผา่นมา ประกอบธุรกิจมาโดยไม่ได้

กระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อยา่งใด ถา้ตอ้งหยดุประกอบกิจการโดรงงาน จะไดรั้บความเสียหายทงัต่อพนักงาน

ในปัจจุบนัและลกูคา้ ทางหา้งฯ จึงอยากขอใหท้างหอการคา้ฯ ช่วยทาํหนงัสือ เพือช่วยเหลือในการขออุทธรณ์ คาํสั งดงักล่าว 

โดยทางหา้งยนิดีทีจะเขา้ขออนุญาตในการประกอบกิจการใหถ้กูตอ้งสอดคลอ้งกบักฏหมายในปัจจุบนัโดยเร่งด่วนสนต่อไป 

มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที 6  เรืองระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)  

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าเรืองที ครม.มีมติเห็นชอบในการจดัตงั มหาวิทยาลยัอมตะ ในนิคมอมตะ

นคร จังหวดัชลบุรี ซึงเป็นความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัแห่งชาติไตห้วนั ทีจะเปิดสอนหลกัสูตรการเรียนการสอนด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ชนัสูง ในระดบัปริญญาโท เพือรองรับ EEC การพฒันาเมืองอจัฉริยะ ( Smart City)ใหเ้ป็นเมืองอุตสาหกรรม

ยานยนตแ์ละการพฒันาหุ่นยนตใ์นอนาคต ขณะนีทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดแ้ต่งตงัคณะทาํงานเตรียมความพร้อม 

เพือรองรับEEC โดยมีคุณโอกาส เตพละกุล เป็นทีปรึกษา ไดมี้การเรียกประชุมคณะทาํงาน ไป 2 รอบแลว้ สรุปคราวๆ ในสิง

ทีกาํลงัดาํเนินการ คือเอาเรืองผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะเชิงเทรามาดู เพือจะปรับเปลียน และแกไ้ข ให้สอดคลอ้งกบัความเป็นอยู่

ในอนาคต เพือรองรับEEC  ปัจจุบนัทีเราอยูเ่ป็นเมือง เก่า แต่ต่อไป จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะเป็นเมืองใหม่ เป็น Smart City ความ

ทนัสมยัต่างๆ จะเขา้มา ตอ้งมีการพฒันาเมืองเก่า เมืองใหม่ควบคู่กนัไป  ทีกาํลงัศึกษากนัอยู ่เรือง ผงัเมือง การคมนาคม รถไฟ

ความเร็วสูง เรืองการศึกษา และเรืองความเป็นอยูใ่นอนาคต  

 มตทิีประชุมรับทราบ 

วาระที 7  เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดเ้ขา้ร่วมโครงการขบัเคลือน 



ยทุธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมเดินทางไปทงัหมด 4 ประเทศ เมียนม่า เวียดนาม สาธารณะรัฐ

ประชาชนลาว และสาธารณะรัฐประชาชนจีนไปเจรจาดา้นการคา้การลงทุน และจบัคู่ธุรกิจการคา้ (Business Matching) 

 นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน กล่าวว่าร่วมเดินทางไปนครเจียหยางสาธารณะรัฐประชาชนจีนระหว่างวนัที 1-5 

มิถุนายน 2651ทีผ่านมา  และมีการประชุมร่วมกันเจรจาด้านความสัมพนัธ์ ระหว่างประเทศ การค้าการลงทุน การเกษตร 

อุตสาหกรรม ดา้นการศึกษา ดา้นสงัคมและการเจรจาความร่วมมือของผูป้ระกอบการทงัสองฝ่าย รวมถึงเรืองอืนๆทีเกียวขอ้ง  ได้

มีการทาํบนัทึกขอ้ตกลงกนั ระหว่างประเทศจีน กบัประเทศไทย ไดมี้การนาํสินคา้ไปจาํหน่าย ละมีสินคา้ ไปเป็นตวัย่างในการ

เสนอขาย กบัประเทศจีน สินคา้ทีนาํไปจาํหน่ายก็ขายดี ขายได ้แต่จะมีออเดอร์กบัมาหรือเปล่า ตอ้งดูอีกที  

 มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระ  8เรืองนําเสนอกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) 

 นายปราการ  วชัระ (กรรมการ YEC) กล่าวว่าการจดักิจกรรม แข่งขนัฟุตบอลดารามหากุศล “ออลสตาร์แปดริ ว 

ปะทะสิงห์ออลสตาร์ (ชาวแปดริวร่วมใจ เป็นผูใ้ห ้เพือเด็กและเยาวชน)” เมือวนัเสาร์ที 16  มิถุนายน 2561  ณ สนามฟุตบอล

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ทางทีมสิงห์ออลสตาร์ ฝากมาขอบคุณหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีเป็น

เจา้ภาพจดังานในครังนี ขอบคุณทีใหก้ารตอ้นรับและดูแลเป็นอยา่งดี และถา้มีอะไรจะใหท้างสิงห์ออลสตาร์รับใช ้ก็ยนิดี และ

อยากจะขอมติทีประชุม ทีเคยแจง้ไวใ้นทีประชุมหอการคา้ฯ ว่าถา้จดักิจกรรม แข่งขนัฟุตบอล รายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้ายเหลือ 

จะขอเงินจาํนวน 10,000 บาท ในนามของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC  ไปมอบให้ทาง

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย ์ในการซ่อมแซมอาคารพลานามยั เทพคุณากร  

 มตทิีประชุม อนุมัต ิ

วาระ  9เรืองอืนๆ  

 นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า ได้เขา้ร่วมเสนาการพฒันาส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา  (Sports 

Industry)  ตามแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัที 6 (พ.ศ.2560-2564)ระหว่างวนัที 18-20 มิถุนายน 2561  ณ ห้องเทพลีลา 

โรงแรมเอสซี ปาร์ค  กรุงเทพมหานคร ฯสรุปการประชุม ก็อยา่ใหทุ้กจงัหวดัส่งเสริมดา้นกีฬา 

 นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า อยากแจง้เรือง เกียวกบัการศึกษา ไดเ้สนอทางกระทรวงศึกษาการ   ธิการ 

เรืองครูอตัราจา้งที ทาํงานมานาน มีคุณสมบติัเป็นครูทีดี  มีผลงานโดดเด่น ใหมี้การพิจารณาคดัเลือก บรรจุเป็นราชการไดเ้ลย  

อีกไม่นานอาจจะมีข่าวดี กาํลงัทาํเรืองเสนออยู ่แต่คงตอ้งมีหลกัเกณฑ ์และคุณสมบติัในการคดัเลือก 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 19.40 น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


