
การประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /  

วนัพฤหัสบดีที  ตลุาคม  

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต. หน้าเมอืง อ. เมอืง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 2.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 3.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 4.นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 .นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 .นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 

 .นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 .นายประโยชน์  โสรัจจกิจ       รองประธาน  

 .นางขนัคาํ ศรีวรรณ       รองประธาน 

 .นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 12.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 .นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์      รองประธาน 

 14.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 .นายเปรมสิทธิ ศิรสิทธิวฒันา       เหรัญญิก 

 .นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 17.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 .นายธานินท ์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 .นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 20.นายปุญญพฒัน์  พงษพ์ฒันาพมิต      กรรมการ 

 21.นายเฉลิง จูจาํรัส        กรรมการ 

 .นายสมชัย ์ ยงศิริ        กรรมการ 
 

ผู้ร่วมประชุม 

 1.น.ส.อญัชลี บุญเกิด     ฝ่ายบริหารการตลาดลกูคา้ธุรกิจ 

 .น.ส.วริษฐา รุ่งสะอาด    ผูช่้วยผูจ้ดัการธนาคาร กสิกรไทย สาขาฉะเชิงเทรา 

 .นายเกียรติศกัดิ ช่วยรักษา    เจา้หนา้ทีดูแลลกูคา้และบริหาร ความสมัพนัธ ์



 

 

วาระที  เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

  ตุลาคม   เวลา . - .  น. นายมนสั  ตนังาม รองประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ    

นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม  นางนาํฝน ชะเอมทอง ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่ม

เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที /  ณ ห้องประชุม โรงแรม แกรนด์ไดมอนด์ จงัหวดับนัเตียเมียนเจย ประเทศ

กมัพชูา 

 ตุลาคม  เวลา . - .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และนกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม ทาํขา้วไข่เจียว บริการประชาชน ทีมาร่วมพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์จงัหวดัฉะเชิงเทรา งาน 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  โรงเรียน วดัโสธรวราราม

วรวิหาร ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 -  พฤศจิกายน  นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมการสมัมนา 

หอการคา้ทวัประเทศ ครังที  เรือง Executing Trade & Service .  เติบโต ทวัถึง แบบไทยเท่(ThaiTay with 

Inclusive Growth)   และจดัให้มีการประชุมกลุ่มย่อย  กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มการค้า การลงทุน กลุ่มการเกษตรและ

อาหาร กลุ่มท่องเทียว และบริการ ณ โรงแรมไดมอนด ์พลาซ่า จ.สุราษฎธ์านี 

พฤศจิกายน    เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมแสดงความยินดี

กบันายอนุกลู  ตงัคณานุกลูชยั ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีไดรั้บรางวลัผูว้่าสาํเภาทอง ประจาํปี   และร่วมงานเลียง

มอบรางวลั หอการคา้ยอดเยยีม ประจาํปี     เวลา .  - .  น. ณ โรงแรมไดมอนด ์พลาซ่า จ.สุราษฎธ์านี 

 พฤศจิกายน  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัคณะกรรมการหอการคา้ฯ เยยีมชมนิทรรศการ พระเม

นุมาศ ณ พระเมรุมาศ ทอ้งสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

  ธนัวาคม   เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม  เลขาธิการ นายสมชัย ์ ยงศิริ ประธาน นกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC  

ร่วมรับฟังควาคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการรณรงค์ความปลอดภยัทางถนน เรือง Road Safetty Campaign  ห้องประชุม   

อาคารบรรเจิด  ชลวิจารณ์ หอการคา้ไทย    

 -  ธนัวาคม   นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม  เลขาธิการ  ร่วมท่องเทียว คุนหมิง ตา้ลี ลีเจียง จง เตียน   วนั   คืน 

ร่วมกบัหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 

  ธนัวาคม  เวลา - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้

จังหวดัฉะเชิงเทราและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ครังที /  ณ ห้องสัมมนาอาคาร  ชัน  

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
     

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 



 ตุลาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วม

สนบัสนุน 

มอบเงิน ,  บาท วนัร่วมนาํใจ สู่กาชาด ประจาํปี  เพือสนับสนุนกิจกรรมของสาํนักงานเหล่ากาชาด

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเหล่ากาชาด จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมพิธีถวาย 

ดอกไมจ้นัทน์จงัหวดัฉะเชิงเทรา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจาํลองวดัโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  ตุลาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมชีแจงการดาํเนินโครงการ ตลาด

ประชารัฐ ผ่านระบบ (Video Conference System)   ณ ห้องประชุมณ ห้องประชุมอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดังานนมสัการพระพุทธโสธรและงานประจาํปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยกาํหนด

จดังาน  วนั  คืน ระหว่างวนัที -  พฤศจิกายน  ณ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 30 ตุลาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ ประจาํเดือน

ตุลาคม  ณ หอ้งประชุมศรีสยาม ชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. นางวรนิต  กตญาณ  รองประธาน ร่วมมือในการจดัประชุม

พิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลางระยะ  ปี ( พ.ศ. - ) ณ หอ้งเทพ

ราช โรงแรมซนัธารา เวลเนสรีสอร์ท จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมประชุมคณะทาํงานพฒันาเกษตร

อินทรียจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ รองประธาน ร่วมประชุมเพือซกัซอ้มแนว

ทางการดาํเนินโครงการจิตอาสา เราทาํความดีดว้ยหวัใจ ในส่วนภูมิภาค ผา่นระบบการประชุม (Video Conference 

System) ณ หอ้งประชุมอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมกิจกรรมสรุปและประเมินผลการดาํเนิน

กิจกรรมยกระดบัมาตฐานผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรแปรรูปของ SMEs เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวดัภาคกลาง

ตอนกลาง ณ หอ้งราชพฤกษ ์เอ ชนั  โรงแรมซนัไรส์ ลากนู โฮเทล แอนด ์กอลฟ์ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดคาํขวญั 

เนืองในวนัต่อตา้นคอรัปชนัสากล (ประเทศไทย) ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.) ครังที /  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตร จงัหวดัฉะเชิงเทรา  



  พฤศจิกายน  เวลา .  น.หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเกียวกับผลผลิตในโครงการ เกษตร

ปลอดภยัสูง พฒันาสู่เกษตรอินทรีย ์สานต่อศาสตร์ พระชา ณ แปลงสาธิต  ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา (โดยนาย

จิตรกร เผด็จศึก รองประธาน เป็นผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม) 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ   ร่วม

หารือกบัธนาคารกสิกรไทย ในโครงการเจาราจบัคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ เพือการศึกษาการคา้ดาํเนินธุรกิจ และการลงทุน จาก

ต่างประเทศ ในอุตสาหกรรม EEC ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .  น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพรช ปฏิคม ร่วมการสัมมนาสรุปผล

การศึกษาโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบสิงแวดลอ้ม ทางหลวง

พิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี – หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบงั) – ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ) 

ภายใตโ้ครงสร้างการศึกษาจดัทาํแผนกุลยทุธก์ารพฒันาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ณ ห้องเทพ

ราช  โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

    พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน์ กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุม

โครงการประชุมแลกเปลียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือการพฒันาองคก์ารและการปฏิบัติราชการ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.  ณ. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตาํบลบางแกว้ อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายณัฏฐ์ กิตติกุล กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา

เงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมนาม 

ตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น.- .  น. นายประโยชน์ โสรัจกิจ นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นาย

ณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมชีแจงโครงการขบัเคลือนการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคการเกษตรและชนบท(แนวทางการซ่อมแซมพฒันาศกัยภาพแหล่งนาํ) ณ หอ้งโชคอนันต์ ชนั  อาคารเรียน

รวมและอาํนวยการมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมแข่งขนักอล์ฟ

เชือมความสามคัคี ครังที  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สนามกอลฟ์ บางประกงริเวอร์ไซค์ คนัทรีคลบั 

อาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา (หอการคา้ใหก้ารสนบัสนุน ,000 บาท) 

  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น.  นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน  นายจอมพงษ์  ชูทับทิม 

เลขาธิการ ร่วมประชุม คณะกรรมการประสานและขบัเคลือนนนโยบายสานพลงัประชารัฐ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   

ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา(หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนเงิน สร้างฝ่าย 

,  บาท ) 

  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัหนังสือพิมพม์ติชน จดั

สัมมนา ชาวฉะเชิงเทรา ได้อะไรจาก EEC ณ โรงซันธาราเวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 



  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึกรองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการและ

อนุกรรมการศนูยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมศรีสุนทร ชนั  

สาํนกังานสาธารณะสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานการขบัเคลือนและขยายผลโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม

สุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .   น. นางวรนิต กตญาณ นางอาภรณ์ วชัระ นายประโยชน์ โสรัจกิจ 

รองประธาน นางสาวภาวริน นอ้ยใจบุญ กรรมการ นางสาวบวัทอง รักษาภายใน สมาชิก ร่วมรับฟังการแถลงแผน

และทิศทางการดาํเนินงานดา้นการตลาดของ การท่องเทียวแห่งประเทศไทยสาํนกังานฉะเชิงเทรา ประจาํปี  ณ 

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จงัหวดัสมุทรปราการ 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .   น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน  ร่วมสมัมนารับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้งในการจดัทาํแผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตและพฤติมิชอบ ณ สาํนกังาน ป.ป.ช. จงัหวดันนทบุรี  

  พฤศจิกายน  เวลา .  น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นางขนัคาํ  ศรีวรรณ รองประธาน  ร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารแบบบูรณาการ (กบจ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร  รองประธาน ร่วมประชุมประชาคมตาํบลหนองไมแ้ก่น 

เพือปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบทีอา้งถึงองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไมแ้ก่น จึงขอเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมประชาคม

ระดับตาํบลตามสัดส่วนตาํบล ณ โรงเรียนบ้านหนองนําขาวเจริญราษฏร์ หมู่ที  ตาํบลหนองไมแ้ก่น อาํเภอแปลงยาว 

ฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี เจริญสุข กรรมการ นาย

ณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพรช ปฏิคม  ร่วมงาน IMY3 MTLLION EXPORT AND 15T HILUX EXPORT TO JAPAN 

งานประกาศความสาํเร็จยอดการส่งออกรถ IMV ครบ  ลา้นคนั    ณ โรงงานโตโยตา้ บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุม โครงการสานประชารัฐสร้าง

ฝายมีชีวิต รักษน์าํ รักษป่์า ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนเขม้แข็ง เพือให้ดาํเนินโครงการ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ

บรรลุวตัถุประสงค ์ณ หอ้งประชุมชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อาํเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .  น. นายจอม  ชูทบัทิม  เลขาธิการ   ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํแผนยุทร

ศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. -  ณ โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน   ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ

เพือรับฟังความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มและสุขภาพ

โครงการโรงงานหลอมตะกวัจากแบตเตอรีทีผ่านการใชง้านแลว้ของ บริษทั ไทย นันเฟอรัส เมทลั จาํกดั ณ ห้อง

ประชุมของบริษทั เอม็ ดี เอก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) ตาํบลหวัสาํโรง อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

พฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชัน  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายสุนทร กระตุกฤกษ์ กรรมการ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทศัน์ทางไกล (Video 

Conference) เพือชีแจงการดาํเนินโครงการตลาดประชารัฐ    ณ ห้องประชุมศูนยข์้อมูลอาเซียน ชัน  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเคลือนการดาํเนิน

โครงการตลาดประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ ประธาน  ร่วมประชุม คณะกรรมการรักษาความมนัคงและ

ความสงบเงียบเรียนร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการฯ  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา 10.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานหอการคา้ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหวัหนา้

ส่วนราชการประจาํเดือนพฤศจิกายน   ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผดจ็ศึก รองประธาน  ร่วมประชุมเพือเตรียมความพร้อม ใน

การดาํเนินการจดังาน วนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศ) วนัที  ธนัวาคม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้ง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น. นางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ ์ชู

ทบัทิม เลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ Green Market ตลาดบางคลา้ ณ บริเวณอาคารทรงไทย ตลาดสาขาบาง

คลา้ 

   ธันวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา(ก.ช.ภ.จ.) ครังที  /  ณ ห้องประชุมสาํนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

   ธันวาคม  เวลา .  น. นายสมพงษ์  นําศรีเจริญสุข ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะอาํนวยการ

ปฏิบติัการขจดัความยากจน และพฒันาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ณ  ห้ อ ง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



   ธนัวาคม  เวลา .  น.นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการตลาด .  ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจระดบัเติบโต ณ โรงซนัธาราเวลเนส 

รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกาํกบั

ดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

   ธันวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์  ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการ กรอ. จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น. นางบุญมี  ศรีสุข นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Modern 

Trade หา้งสรรพสินคา้บึก ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา ณ บริเวณลานจอดรถ ห้างสรรพสินคา้บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา

ฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมรับฟังการประชุมผา่นระบบวีดีทศัน์

ทางไกล(Video Conference) ณ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  ธนัวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วม

ประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวมชุมชนบางนาํเปรียว ครังที /  เพือนพิจารณาคาํร้องของผูมี้ส่วนไดเ้สียในเขต

ผงั ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ธันวาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน นายชาลี เจริญสุข กรรมการ

กิตติมศกัดิ นายอาทร ช่วยณรงค ์รองประธาน ร่วมงานวนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องบุษราคมั 

โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นาย ณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม 

เขา้ร่วมประชุมเพือซกัซอ้มความเขา้ใจ วิธีการแนวทางปฏิบติั ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขรถบรรทุก

นาํหนกัเกินฯ ใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด  ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น.นายมนัส ตนังาม รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิมเลขาธิการ ร่วม

หารือกบั มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ในโครงการความร่วมมือ ในการสร้างนวตักรรมสร้างความสู่ EEC ณ 

หอ้งประชุมอาหารสาํนกังาน หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ธนัวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมงาน

เลียงสงัสรรคเ์นืองในวนัขึนปีใหม่ประจาํปี  ณ ลาอเนกประสงค ์กองพลทหารราบที  ค่ายสมเด็จพระนงัเกลา้  

   ธันวาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน นายชาลี เจริญสุข กรรมการ

กิตติมศกัดิ นายมนสั  ตนังาม รองประธานณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อยเพือ

รับฟังความคิดเห็น โครงการจดัทาํแผนการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก พ.ศ. -  ณ ห้องโชค

อนนัต ์ชนั  อาคารเรียนรวมและอาํนวยการ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา                                              



- กจิกรรมอนืๆ  

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมทางไกล  (Video Conference) 

เพือ 

ประสานความร่วมมือในการจัดงานวนัต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ สํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

   ตุลาคม  เวลา . - .   น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน จอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดให้ผูป้ระกอบการซอฟต์แวร์ ในอุตสาหกรรมหลกั ณ โรงแรมซันธาราเวสเนสรีสอร์ท           อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

 1 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการ ร่วมงานกฐิน 

พระราชทานพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ วดัสมานรัตนาราม อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

 1 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิดพราวคอนโด 

ของนางอาภรณ์  วชัชระ รองประธาน หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 8 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิด FN OUTLET 

สาขาฉะเชิงเทรา  

 8 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการ ร่วมงานเลียงคืนสู่เหยา้

ชาวเบญจมราชรังสฤษฎิ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุน  โต๊ะ ,  

บาท )  

 17 ธนัวาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนกิจกรรมแข่งขนัโบวลิ์งการกุศล 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน  ทีม ,  บาท ณ PS Bowling Pattaya พทัยากลาง จงัหวดั

ชลบุรี 

 มตทิีประชุม  รับทราบ 

วาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /  

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที   เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

 .  การร่วมกิจกรรมในพระราชพธีิถวายดอกไม้จนัทน์ (  ตุลาคม ) 

 นายมนัส ตั นงาม (รองประธาน) กล่าวว่า จังหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดพิธีถวายดอกไมจ้ันทน์  ในวัน

พฤหสับดีที   ตุลาคม  ณ.บริเวณวดัโสธรวรารามวรวิหาร อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

จังหวัดแต่งตัง ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรรมการในคณะกรรมการอาํนวยการจัดพิธีถวาย

ดอกไมจ้นัทน์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมอบหมายให้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมดาํเนินการจดัหาอาหารและนาํดืม เพือ

บริการแก่ประชาชนทีจะเดินทางมาร่วมพิธีดงักล่าว โดยหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา รับจดัขา้วไข่เจียวจาํนวน ,  ชุด 



ขณะนีกาํลงัรวบรวมไข่ จากการสนับสนุนจากฟาร์มต่าง  ๆได ้ ,  ฟอง โดยคุณอาทร  ช่วยณรงค์ เป็นผูป้ระสานงานให ้ 

และไดส้นับสนุนขา้ว จากนายกิตติ  ตรงไตรรัตน์ ประธานชมรมโรงสีขา้วจงัหวดัฉะเชิงเทรา ,  กิโลกรัม คุณสหธร พึง

ชาญชัยกุล สนับสนุนช้อนพลาสติก ,  อนั และกาํลงัรวบรวมเงินซืออุปกรณ์ในการเจียวไข่ จาน นํามนั ซอส  และ

รวบรวมเตาแก๊ส กระทะ จ ํานวน  ชุดเพือสําหรับการปรุงอาหาร การหุงข้าว ,  กิโลกรัม ได้ขอความร่วมมือจาก

โรงแรมซนัธารา  กิโลกรัม และทางคุณสมควรไดติ้ดต่อ แม่บา้น ตาํบลบางเตย  กิโลกรัม กรรมการและสมาชิกท่านใด

จะสนบัสนุนอะไรแจง้ไดท้างสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม  รับทราบ และมอบหมายให้ คุณจิตตกร เผดจ็ศึก รองประธาน เป็นหวัหนา้ทีมจดักิจกรรมเจียว

ไข ่

 .  การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที  

 นางบุญมี ศรีสุข (รองประธาน) ประธานจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที   กล่าวว่า กาํหนดจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที  

ระหว่างวนัที   พฤศจิกายน – อาทิตยที์  ธนัวาคม  ณ บริเวณ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา (เป็นเวลา  วนั) 

นนั เราคงตอ้งเลือนออกไปก่อน เพราะช่วงนีงานเยอะมาก ตรงกนัหลายงาน อยากจะปรึกษาทีประชุมว่า งานหอการคา้แฟร์ ปี นีเรา

คงไม่ไดจ้ดัแลว้ ปีหนา้ประมาณเดือนกุมภาพนัธ ์น่าจะจดังานหอการคา้เกษตรแฟร์ได ้ทีผา่นมา หอการคา้จะจดังาน แฟร์  ครัง 

งานหอการคา้แฟร์ จะขอรับการสนบัสนุนจกคณะกรรมกหอการคา้ แต่ดูจากรายรับรายจ่ายและยอดเงินคงเหลือทีผา่นมา ยอดเงิน

สนับสนุนจากคณะกรรมการหอการคา้ น้อยลงทุกปี จากการจัดงานหอการค้าแฟร์ทีผ่านมา จะคงเหลือเงิน รายไดห้ลงัหัก

ค่าใชจ่้ายอยู่ประมาณ ,  กว่าบาท การจดังานหอการคา้เกษตรแฟร์ ไม่ไดข้อสนับสนุนจากคณะกรรมการหอการคา้ จะ

คงเหลือเงิน รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายอยูป่ระมาณ ,  บาท เลยอยากจะเรียนปรึกษาทีประชุมว่าเราควรจะจดังานแฟร์ต่อไป

หรือไม่ เพราะมีปัญหาเรืองสถานทีจดังาน จงัหวดัฉะเชิงเทราไม่มีพืนจะจดังาน ถา้จะมีการจดังานเกิดขึนอีก ขอความร่วมมือจาก

คณะกรรมการหอการค้า ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของหอการคา้ดว้ย ทีผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าให้การ

สนบัสนุนนอ้ยมาก เรามาอยูร่วมกนัเป็นองคก์ร เราตอ้งร่วมมือร่วมใจกนั สร้างองคก์รของเราใหเ้ขม้แข็ง คณะกรรมการหอการคา้

ลว้นมีศกัยภาพทุกคน  

 ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานกรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าผมเห็นควรให้จดังานหอการคา้แฟร์ 

ต่อเนืองทุกปี เพราะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการคา้พฒันาเศรษฐกิจ เป็นหนา้ทีหอการคา้อยูแ่ลว้  

 มตทิีประชุม ให้จดังานหอการคา้แฟร์ ต่อเนืองทุกปี  

วาระที  เรืองเพอืพจิารณา   

 4.1 การร่วมงานนมัสการพระพุทธโสธรฯ ประจาํปี   

  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดังานนมสัการพระพุทธโสธรฯ 

ประจาํปี  ระหว่างวนัที -  พฤศจิกายน  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวดัฉะเชิงเทรา โดยหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบัสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมออกบูธแสดงสินคา้ในงาน เหมือนเช่นทุกปีที

ผา่นมา  

มตทิีประชุม รับทราบ 



.  การร่วมงานสัมมนาหอการค้าทัวประเทศ ครังที  ณ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  

( -  พฤศจกิายน ) 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการคา้ไทยกาํหนดจดัสัมมนาหอการคา้ทวัประเทศ ครังที  ระหว่าง

วนัที  –  พฤศจิกายน  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จงัหวดัสุราษฏร์ธานี กรรมการท่านใดประสงค์ร่วมเดินทางไป

ขอใหรี้บแจง้ความจาํนงคเ์พือจะไดจ้องสถานทีพกั โดยดูจากกาํหนดการทีแนบดา้นทา้ยเอกสารประชุม และถา้กรรมการท่าน

ใดจะไปร่วมสมัมนาหอการคา้ทวัประเทศ ครังที  ลงชือไดที้สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่าง  ๆเข้าสู่การประชุม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณ

ภูมิ  

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า กาํหนดจดัประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 

/  ในวนัศุกร์ที  ตุลาคม  ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ไดมอนด์ จงัหวดับนัเตียเมียนเจย ประเทศ

กมัพชูา สมาชิกท่านใดมีเรืองนาํเสนอ ก็ขอเรียนเชิญนาํเสนอได ้

 นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ขอนาํเสนอเรืองเขา้สู่ กรอ.จงัหวดั   เรือง .การพฒันาพืนที

สนามยงิปืน เป็นสถานทีจดังานแสดงสินคา้ .การพฒันาตลาดหนา้วดัหลวงพ่อโสธร .ความปลอดภยับนทอ้งถนน 

และมีเรืองทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เคยนาํเสนอเขา้สู่ กรอ.และบรรจุเขา้วาระไปแลว้ . การสร้างพืนทีกกัเก็บ

นาํขนมครก (สถานีพฒันาทีดินจงัหวดั) .เรืองแกไ้ขปัญหาถนน ก.  (แยกขวญัเรือน-โรงฆ่าสตัว)์  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)  

 นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า อยากฝากเรือง การศึกษา การพฒันาคนในพืนที เพือรองรับ ใน

ยุทธศาสตร์  อุตสาหกรรมหลกั ให้เตรียมโครงการให้สอดคลอ้ง การพฒันาของ EEC และเรืองการเกษตร 

มอบหมายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัทาํแผนทางการเกษตร ในพืนที EEC  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- โครงการรถบรรทุกสีขาว  

นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม)  กล่าวว่ารายงานผลการปฎิบติังานสืบเนืองจากโครงการรถบรรทุก

สี 

ขาว ตามนโยบายประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา คณะทาํงานฯไดร่้วมกนัตงัด่านตรวจสอบจบักุมผูก้ระทาํ

ความผดิ บรรทุกนาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด ดงันี 

- วนัองัคาร ที  ตลุาคม พ.ศ.  



- คณะทาํงานโครงการรถบรรทุกสีขาว ตามนโยบายประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมกัน

จบักุมรถบรรทุกทีบรรทุกเกินพิกดัอตัราทีกฎหมายกาํหนด(นาํหนกัเกินฯ) รายละเอียดดงันี 

- .รถกึงพ่วง หมายเลขทะเบียนหวัลาก -  ฉะเชิงเทรา ตวัลกู -  ฉะเชิงเทรา ขบัขีโดยนาย ปิ

ยะ จุลแฉ่ง อาย ุ  ปี ชงัได ้ ,  กก.นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด ,  กก. 

- รถกึงพ่วงหมายเลขทะเบียน - , -  ฉะเชิงเทรา ไดบ้รรทุกดินลกูรังกน้บ่อ มาจากบ่อดิน AN 

นพเกตุ ต.สระสีเหลียม อ.พนสันิคม จ.ชลบุรี นาํหนกัทีชงัออกมา ,  กก. ซึงเป็นนาํหนกัทีเกินกว่า

ทีกฎหมายกาํหนดไป ,  กก. วิงมาตามถนน  (สตัหีบ-ฉะเชิงเทรา) ,ถนน  (แหลมประดู่-

บา้นโพธิ) ,ถนน  ศุขประยรู เพือทีจะมุ่งหนา้ไปยงัหน้างานที ถนน  เทพรัตน กม.  เขต อ.บาง

พลี จ.สมุทรปราการ ไดถ้กูคณะทาํงานฯ จบักุมทีบริเวณถนน  กม. +  ต.หนองบวั อ.บา้นโพธิ 

จ.ฉะเชิงเทรา และนํารถมาตรวจสอบนาํหนักทีสถานีตรวจสอบนําหนักฉะเชิงเทรา(ขาเข้า) ชั งได ้

,  กก. นาํหนกัเกินฯ ,  กก.จึงนาํตวัส่งพนกังานสอบสวนสภ.บา้นโพธิ เพือดาํเนินคดีต่อไป 

- อนึง จากสภาพรถทีไดเ้รียกตรวจสอบ พบว่าเป็นรถกึงพ่วง  เพลา ยาง  เส้น แต่ไดย้กเพลาหน้าขึน 

อีกทงักะบะไดถ้กูกรุทึบ เป็นการดดัแปลงสภาพรถใหมี้ลกัษณะเปลียนแปลงไปจากทีไดจ้ดทะเบียนไว ้

จึงไดแ้จง้ใหพ้นกังานสอบสวนฯ ดาํเนินคดีในขอ้หาดดัแปลงสภาพรถฯ ตามพรบ.ขนส่ง ดว้ย 

วนัพุธ ที  ตลุาคม พ.ศ.  

- คณะทาํงานโครงการรถบรรทุกสีขาว ตามนโยบายประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมกนั

จบักุมรถบรรทุกทีบรรทุกเกินพิกดัอตัราทีกฎหมายกาํหนด(นาํหนกัเกินฯ) รายละเอียดดงันี 

- .รถกึงพ่วง หมายเลขทะเบียนหวัลาก -  ฉะเชิงเทรา ตวัลกู -  ฉะเชิงเทรา ขบัขีโดยนาย 

เริงศกัดิ กลดัเจริญ อาย ุ  ปี ชงัได ้ ,  กก.นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด ,  กก. 

-  รถกึงพ่วงหมายเลขทะเบียน - , -  ฉะเชิงเทรา ไดบ้รรทุกดินลกูรังกน้บ่อ มาจากบ่อดิน 

AN นพเกตุ ต.สระสีเหลียม อ.พนสันิคม จ.ชลบุรี นาํหนกัทีชงัออกมา ,  กก. เป็นนาํหนกัทีไม่เกิน

กว่าทีกฎหมายกาํหนด วิงมาตามถนน  (สตัหีบ-ฉะเชิงเทรา) ,ถนน  (แหลมประดู่-บา้นโพธิ) ,

ถนน  ศุขประยรู เพือทีจะมุ่งหนา้ไปยงัหนา้งานที ถนน  เทพรัตน กม.  เขต อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ ไดถ้กูคณะทาํงานฯ จบักุมทีบริเวณถนน  กม. +  ต.หนองบวั อ.บา้นโพธิ จ.

ฉะเชิงเทรา หลงัจากถกูเรียกตรวจนาํหนกับรรทุกโดยแสดงใบชงันาํหนกัจากบ่อดินว่าบรรทุกมาตามที

กฎหมายกาํหนด เมือเจา้หนา้ทีไดต้รวจสอบดูเบีองตน้พบวา่บรรทุกดินมามากกว่ารถคนัอืนๆ ซึง

ผดิปกติน่าสงสยั จึงนาํรถมาตรวจสอบนาํหนกัทีสถานีตรวจสอบนาํหนกัฉะเชิงเทรา(ขาเขา้) ปรากฎว่า

ชงัได ้ ,  กก. นาํหนกัเกิน ,  กก.จึงนาํตวัส่งพนกังานสอบสวน สภ.บา้นโพธิ เพือดาํเนินคดี

ต่อไป 

- อนึง จากสภาพรถทีไดเ้รียกตรวจสอบ พบว่าเป็นรถกึงพ่วง  เพลา ยาง  เสน้ แต่ไดย้กเพลาหนา้ขึน 

อีกทงักะบะไดถ้กูกรุทึบ เป็นการดดัแปลงสภาพรถใหมี้ลกัษณะเปลียนแปลงไปจากทีไดจ้ดทะเบียนไว ้

จึงไดแ้จง้ใหพ้นกังานสอบสวนฯ ดาํเนินคดีในขอ้หาดดัแปลงสภาพรถฯ ตามพรบ.ขนส่ง ดว้ย 



 มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระ    เรืองนําเสนอนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC)  

 นายสมชัย ์ยงศิริ  (ประธาน YEC) กล่าวว่า นกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้มอบดอกดาว เรือง

สาํหรับประดบัพระเมรุมาศจาํรอง จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 450 ตน้ แด่ นายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือ

วนัที 12 ตุลาคม2560  ณ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  และนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ไดมี้การประชุมกลุ่มย่อย ปรึกษากัน

อยากจะจดักิจกรรมหารายได ้เพือเก็บเงินไวใ้ชจ่้ายในการบริหารงานของนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) อยากจะขอมติทีประชุม จะ

จดักิจกรรมการคอนเสิร์ตการกุศล ที โรงเบียร์ ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ ์  รายละเอียดจะแจง้ให้ทราบในทีประชุมคราวหนา้    

 มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระ     เรืองอืน ๆ   

 นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่าไดข่้าวว่ามีผูป้ระมูล การก่อสร้างถนนจาก กองพลทหาร

ราบที  ทางทีจะไปบางคลา้ จากถนน  ช่องจราจร เป็น  ช่องจราจร แต่จะมีการสร้างสะพานขา้มแยกบนทอ้ง

ถนนช่วงวดัสมาน ในความคิดเห็นส่วนตวัผม คิดว่าไม่ใช่วิธีการแกปั้ญหา ควรจะมาแกปั้ญหาเรืองจะทาํอย่างไรให้

รถไปทางตรงให้เร็วทีสุด อยากจะให้ทางหอการคา้ฯ เชิญทางแขวงทางหลวงจังหวดัฉะเชิงเทรา มาพูดคุยเรือง

โครงสร้างการก่อสร้างถนนและสะพานขา้มแยก ว่าเป็นอยา่งไร ทาํมาแลว้สามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ริงหรือเปล่า 

 นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าว อยากถามว่าทางหอการค้าได้รับหนังสือ การสนับสนุนโครงการเพือ

พฒันาการท่องเทียว ภายใตก้องทุนเพือส่งเสริมการท่องเทียวไทย ประจาํปีงบประมาณ  ระหว่าวนัที -  ตุลาคม   

เพือใหก้ารสนบัสนุนโครงการเพือพฒันาการท่องเทียว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัให้อุตสาหกรรมท่องเทียว การ

พฒันาทกัษะดา้นการบริหารการตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเทียว ในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพแหล่ง

ท่องเทียวและการส่งเสริมสินคา้ทางการท่องเทียวใหม่  ๆในท้องถิน โดยกาํหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน , ,  บาท/

โครงการ ทงันีโครงการดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ของกองทุนเพือส่งเสริมการท่องเทียวไทย ไดรั้บหนังสือวนัที 

 ตุลาคม ใหส่้งโครงการ  ตุลาคม   ทางหอการคา้ส่งโครงการอะไรหรือเปล่า ทางสมาคมธุรกิจการอาหารจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ไดส่้งโครงการ มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย เมืองแปดริว เรียบร้อยแลว้ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
       

ปิดประชุม เวลา .  น. 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 



 

 

 

 
 


