
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /   

วนัจนัทร์ที  กนัยายน  

ณ ห้องเจ้าเสวย มหาวทิยาลยัราชภัฎราชนครินทร์  ต. หน้าเมอืง อ. เมอืง จ. ฉะเชิงเทรา   
 
 

ผู้เข้าประชุม 

.นายวฒันา  รัตนวงศ ์       ประธาน 

 .นายสมนึก   ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

3.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 4.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 .ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 .นายสุทธิพงศ ์ ชยักิตติยภรณ์       ทีปรึกษา 

 7.นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 .นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 9.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 .นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 

 11.นายประโยชน์โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 .นายไชยา สิทธิเจริญพร       รองประธาน 

 .นายกิตติ ตรงไตรรัตน์       รองประธาน 

 15.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์      รองประธาน 

16.นายจิตรกร เผด็จศึก        กรรมการ 

 .นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 18.นายเปรมสิทธิ ศิริสิทธิวฒันา       เหรัญญิก 

 .นายอธิวฒัน์  เลิศโรจนฉตัร       กรรมการ 

 .นายชยัรัตน์ ตนัคงคารัตน์       กรรมการ 

 21.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       กรรมการ 

 .นายรัฐพล กาญจนมณี       กรรมการ 

 23.นางสุวพรรณ บุญจาํพ ู       กรรมการ  

  

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เวลา .  น. 

 



วาระที  เรืองแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมบนัทึกขอ้ตกลงพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ  หอการคา้  สหกรณ์ 

การเกษตร ระหว่างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กบัสหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่แปดริวจาํกดั  ในวนัที  กนัยายน  เวลา 

.  น. ณ หอประชุมทีว่าการอาํเภอคลองเขือน โดยผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานและร่วม

เป็นสกัขีพยานในพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง  

 กนัยายน   นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายชยัรัตน์ ตนัคงคารัตน์ 

นายทรงภพ  ยงศิริ กรรมการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที /   ณ ห้อง

ประชุม โรงแรมแกรนดไ์ดมอนด ์จงัหวดับนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพชูา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมในพิธีบาํเพ็ญกุศลเพือถวาย

เป็นพระราชกุศล ใน ณ วดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

17 ตุลาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน พร้อมคณะกรรมการ ร่วมในพิธีกล่าวคาํอาลยั

แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในพระบรมโกศ ณ พระบรมรูป บริเวณหนา้ลิฟตช์นั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พร้อมร่วมลงนามถวายอาลยั 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 กนัยายน  เวลา .  น นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  นางวรนิต  กตญาณ นายจิตกร   

เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) ครังที /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  น    นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ   ร่วมประชุมคณะทาํงานดาํเนินงาน  

โครงการเพิมความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คปจ) ครังที /  

ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ

รับฟังความคิดเห็นทางเทคนิคเชิงวิชาการของโครงการโรงไฟฟ้าปะกง (ทดแทน เครือง - ) ภายหลังมีการ

เปลียนแปลงรายละเอียดโครงการ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ใน ณ ห้องสัมมนา V1 ชนั  โรงแรมวี

เวิร์บ เซอร์วิส อพาร์ทเมน้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  กนัยายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกียวกบั

แผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปี (พ.ศ. - ) ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   กนัยายน  เวลา .  น.นายประโยชน์ โสรัจกิจ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา สรุปการ

ประชุม  1.สรุปการดาํเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกขา้วรูปแบบแปลงใหญ่ พืนทีตาํบลคบองเขือน และตาํบล

ดอนเกาะกา โดยมีเป้าหมายทีสาํคญั 5 ดา้นคือ 1. ลดตน้ทุนการผลิตจาก 5500 บาท/ไร่ ลดเหลือ 3700 บาท/ไร่ 2. การ



เพิมผลผลิต เพิมจาก 878 กก./ไร่ เป็น 1000 กก./ ไร่ ทีความชืน 25% 3.การพฒันาคุณภาพผลผลิต ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 

GAP 4.การตลาต มีการทาํ MOU ราคาซือ - ขาย สูงกว่าตลาด 300 บาท/ ตนั 5.การบริหารจดัการ มีการวางแผนการ

ผลิต การตลาด การจดัหาเครืองจกัรกล การจดัการนาํ การแลกเปลียนความรู้ ฯ ทีประชุม นายรณชยั วิรุฬรัฐ พาณิชย์

จงัหวดั รายงานทีประชุมขอ้อุปสรรค ทีเกิดขึนในโครงการทีสาํคญั คือเกษตรกรไม่ปลูกพนัธุ์ขา้วตามขอ้ตกลง และ

ขณะนีเป็นช่วงมรสุม ขา้วมีความชืนสูงเกินกาํหนด ทาํใหร้าคารับซือไม่เป็นตามขอ้ตกลง 2.การส่งเสริมการเลียงปลา

กะพงของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแปดริวจาํกดัในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกรเขา้ร่วมจาํนวน  ราย เพือให้

เกิดความร่วมมือ ในการพฒันา สหกรณ์หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน สร้างพฒันาธุรกิจลดความเลือมลาํ เพิมขีด 

ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ ทีประชุมมีมติเห็นชอบและเพือขอ้สงัเกตประโยชน์ของโครงการทีเกิดขึน มีผลต่อ

เกษตรกรชัดเจนอย่างไร และให้แต่งตงันายประโยชน์  โสรัจจกิจ และคุณอาทร  ผดุงเจริญ เป็นคณะกรรมการ

โครงการขบัเคลือน พฒันาสหกรณ์ ประมงประชารัฐ   

  กันยายน  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมเพือชีแจงและ

ประชาสมัพนัธ ์โครงการงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกนันาํท่วมพืนที ชุน

ชน จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งเพทาย โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  กนัยายน  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมเมืองฉะเชิงเทรา ชนั  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต   

  กนัยายน  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายมนัส  ตนังาม นายอาทร ช่วยณรงค์  นายจิตกร  

ช่วยณรงค ์รองประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าว และไปร่วมจดทะเบียน

บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีฉะเชิงเทรา(วิสาหกิจเพือสังคม) จาํกดั และร่วมงานแถล่งข่าวเปิดตวั บริษทัฯ ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  กนัยายน  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายุ

ราชการ ประจาํปี   ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ณ โรงแรมซนัธารา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  กนัยายน  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ประจาํเดือน กนัยายน  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  กนัยายน  เวลา .  - .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมเวทีระดมความคิดเห็น

เพือจัดทาํความเห็นประกอบโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน ครังที - ) ภายหลงัมีการเปลียนแปลง

รายละเอียดโครงการ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ณ  ห้องนิลกาฬ โรงแรมแกรนด์รอยลัพลาซ่า อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 

สรุปการประชุมเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นเพือจดัทาํความเห็นประกอบโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง(ทดแทน 

เครือง -  กาํลงั ,  เมกกะวตัต ์ทาํเรืองเปลียนใหม่ ,  เมกกะวตัต์) กอสส.องค์กรอิสระดา้นสิงแวดลอ้มและ

สุขภาพ ทาํการรับฟังจบแลว้  วนั เมือตน้ปี  แต่...โรงไฟฟ้าบางปะกง แกไ้ขเครืองใหม่ทาํใหเ้พิมกาํลงัการผลิต

เป็น ,  เมกกะวตัต ์ จึงตอ้งเริมตน้กระบวนการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนใหม่ภายใน  วนั หลงัจากที

ไดรั้บแจง้ถึง กอสส.องค์กรอิสระดา้นสิงแวดลอ้มและสุขภาพ(  สิงหาคม ) เสร็จภายใน  ตุลาคม  



โรงไฟฟ้าบางปะกงกาํลงัการผลิตใหม่ คือ จากเดิม , .  เมกะวตัต์ เป็น , .  เมกกะวตัต์ เงินกองทุนรอบ

โรงไฟฟ้าบางปะกง  ลา้นบาทต่อปี ถา้เดินเครืองใหม่จะเก็บเงินได ้  ลา้นบาท  

 6 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมเตรียมวาระการประชุม กรอ.จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งหวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  ตุลาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  นางขนัคาํ ศรีวรรณ รองประธาน 

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บจ.)จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ  หอ้งประชุม

มรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 11 ตุลาคม  เวลา .  น. นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษา ประชุมคณะกรรมการจดังานนมสัการ

หลวงพ่อพุทธโสธรและงานกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 11 ตุลาคม  เวลา .  น.นางวรนิต  กตญาณ รองประธาน ร่วมประชุม เพือพิจารณาแนวทางการ

ส่งเสริมพฒันาแหล่งท่องเทียวของอาํเภอคลองเขือนและเพือเตรียมความพร้อม ในการตอ้นรับนักท่องเทียวทีจะมา

เยยีมชมในอนาคต ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน อ.คลองเขือน บริเวณศนูยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน Smile 

Lemon ม.  ต.บางตลาด อ.คลองเขือน จ.ฉะเชิงเทรา  

  ตุลาคม  เวลา .  น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตกร  เผด็จศึก รองประธานร่วมเป็นเกียรติ

ในงานวนัตาํรวจ ประจาํปี  ณ หอ้งประชุมตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หนา้เมือง   อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ นางวรนิต  กตญาณ รองประธาน 

ร่วมพิธีวนัสถาปนา กองพลทหารราบที  ครบรอบปีที  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา กองพลทหาราบที 

ค่ายสมเด็จพระนงัเกลา้  ต.หนา้เมือง   อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  นายจิตกร  เผด็จศึก รองประธาน 

ร่วมประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชัน  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  สรุปการประชุม เรืองทีเสนอใหม่เขา้ กรอ.จงัหวดั ฉะเชิงเทรา . โครงการรถบรรทุกนาํหนักเกิน "ถนนสีขาว" 

เริมวนัที  พ.ย.  โดยคุณจิตรกร เผด็จศึก   . เสนอให้แกไ้ขปัญหาโดยใชร้ถบรรทุกรูปแบบใหม่ คือใชแ้บบจานเทรล

เลอร์ (Fifth Wheel)  คือรถพ่วงแบบดบัเบิล คือ + พ่วง  + พ่วง  จะเฉลียนาํหนักไดดี้   . ขอให้ทาง กรอ.ของบกลางของ

รัฐบาลแกปั้ญหาเรือง  การสร้างสะพานยกระดบัสีแยกบางคลา้  และ  สะพานยกระดบัทางเขา้วดัสมานรัตนาราม โดยเร่งด่วน

(รองบประมาณปี  ไม่ไหว) และขอบคุณแขวงการทางฉะเชิงเทรา ทีแกปั้ญหาสามแยกบายพาส-ศิริโสธร เปิดเกาะกลาง

ทาํใหเ้พิมช่องจราจร ทาํใหร้ถคล่องตวัดี  . ขอให้ขยายถนนสุขุมวิทสายเก่า บางปะกง-คลองด่าน ให้เป็น  ช่องจราจรโดย

ด่วน เพราะจาก คลองด่าน-บางปู  เป็น  ช่องจราจรนานแล้ว สามารถใช้เส้นทางไปขึนรถไฟฟ้าทีบางปูได้ เพือเข้า

กรุงเทพมหานคร    . เสนอผ่านคลงัจังหวดั ไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทย กรณีธนาคารพาณิชไม่ยอมปล่อยสินเชือ  

สนบัสนุนโครงการอสงัหาริมทรัพย ์บา้นจดัสรร และอาคารพาณิชย ์ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยตรง และ

โครงการลดอุบติัเหตุทางทอ้งถนนให้เป็นศนูย ์ 

 

 



กจิกรรมอนื  ๆ

25 กันยายน  เวลา .  น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราร่วมกับมูลนิธิสานสัมพนัธ์และสโมสรไลออนส์

ฉะเชิงเทรา จดัโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนทีขาดแคลนทุนทรัพย ์ณ บริษทั จิตรกรลิซซิง จาํกดั 

 ตุลาคม  เวลา .  น. ร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “อ๊อฟ พงษ์พฒัน์” โดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 

ฉะเชิงเทรา ณ โรงเบียร์แปดริว จาํกดั 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   

 มตทิีประชุม รับรอง 

 

วาระที   เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

3.1 การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที  

นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่างานหอการคา้ ครังที  ขณะนีมีปัญหาเรืองพืนทีจดังานไม่มี เพราะ

ทางปันทรายโลกจะเปิดตลาดนดัชุมชน เปิดขายทุกวนั ค่าที ลอ็กละ ,  บาทต่อเดือน ขนาดลอ็ก X3 เมตร  ตอนนี

เปิดใหพ่้อคา้แม่คา้จบัจองพืนทีแลว้  ถา้เราไปจดังานทีนนั การตงับูธก็จะไปปิดบงัหนา้ร้านเคา้ จะขายของไม่ได ้ การ

ตงัเต็นทก์็จะไดน้อ้ยลง ไปกว่าครึง ถา้เราไปจดังานทีนนั รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้ อาจจะไม่เหลือเงินเลย งานธงฟ้าที

จดัในค่ายกองพนัทหารช่างที  รักษาพระองค์ทีผ่านมา ผูป้ระกอบการร้านคา้ บอกว่าขายไม่ดี ขายไม่ได ้ยอดขายตก  

เพราะไม่มีคนเขา้ไปซือของ คนไปเดินนอ้ยมาก ขนาดมีสินคา้ราคาประหยดั เพือใหเ้กิดการชกัจูงใจ เช่น ไข่ นาํตาล เปิด

ขายราคาถกูวนัละหลายรอบ   จากประสบการณ์ ผูป้ระกอบการจะรู้ว่าในกลุ่มจงัหวดั  จงัหวดั ถา้จดังาน OTOP จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จะขายไดดี้ทีสุด   ตอนนีถา้ทีปันทรายจดัไม่ได ้คงตอ้งเรียนปรึกษาทีประชุม ว่าจะไปขอพืนทีจดัทีหน้าศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา แต่คงจะจดัไดแ้ค่  วนั เพราะใหใ้ชพื้นทีไดบ้ริเวณ หน้าศาลาจตุัรมุขเท่านัน ไม่ให้ออกมาตงัที

เป็นบริเวณพืนทีรอบสนาม เนืองจากจะไปส่งผลกระทบกบัผูม้าออกกาํลงักาย ถา้เราขอพืนทีได ้ตอ้งเปลียนรูปแบบการ

จดังาน เป็นอร่อยไดไ้รแอลกอฮอล ์ของบสนับสนุนจาก สสส การตงัเต็นท์จะตอ้งตงัเป็นเต็นท์โดมสีขาว ขนาดบูธจะ

เหลือแค่ กวา้ง  x 3.5 เมตร จาํนวนบูธ ถึง  บูธ แต่ค่าใชจ่้ายบางส่วนลดลง เช่น ไม่ตอ้งเสียค่าเช่าเครืองปันไฟ ไม่ตอ้ง

เสียค่าเช่าหอ้งนาํ  สปัดาห์หนา้จะเขา้ไปขอพบนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เพือขอใชพื้นที ถา้มีความคืบหน้าอย่างไร

จะแจง้ใหท้ราบ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

   .  กจิกรรมปันจกัรยาน  ปี นามเมอืง....ฉะเชิงเทรา  

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า นายมนสั  ตนังาม รองประธาน เป็น ประธานโครงการ กิจกรรมปันจกัรยาน 

 ปี นามเมือง....ฉะเชิงเทรา ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ  ฝากเรืองไว ้ทางคณะทาํงานได้กาํลงัดาํเนินงานในส่วนงาน

ต่างๆอยู ่ ขอแจง้เลือนกาํหนดการจดังาน จากวนัที   พฤศจิกายน  เป็นวนัที  ธนัวาคม   จุดฟินิจ จากกองพนัทหาร

ช่างที  รักษาพระองค ์เป็นกองพลทหารราบที  เป้าหมายผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ,  คนั นักปันจกัรยานในจังหวดัฉะเชิงเทรามี



ประมาณ  คนั จะมีการลงประชาสมัพนัธก์ารจดังานทางเวป็ไซต ์IMTB.COM หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจง้ให้ทีประชุม

อีกครัง 

 มตทิีประชุม 

 3.3 บริษัท ประชารัฐรักษามคัคฉีะชิงเทรา (วสิาหกจิเพอืสังคม) จาํกดั 

 นายจอมพงศ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพือสังคม) 

จาํกดั อยูใ่นช่วงระดมทุนลงหุน้ เพือจะจดัตงับริษทั ใหเ้ป็นรูปธรรม ในส่วนหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา รับมา  

หุน้ๆละ ,  บาท รวมเป็นเงิน , .  บาท ขณะนีคุณวฒันา  รัตนวงศ ์ประธานหอการคา้ฯ กาํลงัดาํเนินการ 

ระดมหุน้อยู ่ในส่วนทีหอการคา้รับผดิชอบ  และใหใ้ชส้าํนกังานหอการคา้เป็นทีทาํการ บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี

ฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพือสงัคม) จาํกดั  และจะมีการจดทะเบียนจดัตงับริษทัฯ ในวนัที  กนัยายน   

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่าไดเ้สนอในทีประชุมให ้การจดทะเบียนจดัตงับริษทัฯ แค่  % ก่อน

ก็ได ้ ไม่จาํเป็นตอ้งจดทะเบียน %  อยากขอความร่วมมือจากคณะกรรมการหอการคา้ให้ช่วยกนัลงหุ้น แลว้แต่

คณะกรรมการจะเห็นสมควร แต่ขอความร่วมมืออยา่งนอ้ยคนละ ,  บาท หรือลงมากกว่านีก็ได ้  แต่เก็บแค่  

% ก่อน ถา้ลง ,  บาท เก็บ ,  บาท และในการจดทะเบียนใชชื้อ บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีฉะเชิงเทรา 

(วิสาหกิจเพือสงัคม) จาํกดั ทุนจดทะเบียน , ,  บาท จาํนวนหรือกรรมการซึงลงชือผกูพนับริษทัไดคื้อ .นาย

วฒันา     รัตน์วงศ ์ .นายร่มไทร ทิพยเศวต .นายจิตร เผด็จศึก กรรมการสองในสามคนนี ลงลายมือชือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั    กรรมการของบริษทัมี   คน .นายวฒันา  รัตน์วงศ ์ .นายร่มไทร ทิพยเศวต .นาย

จิตร เผด็จศึก              .นายเจษฎา  มิงสมร .นายสมเจตน์  ทศันา .นายสุนทร  กระตุกฤกษ ์ .นายพิชยั  อธิเกียรติ .

นายธนภพ เข็มกลดัทอง .นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม จะพยายามบริหารงานใหอ้ยูใ่นวงเงินทีจดทะเบียน 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

.  โครงการ  หอการค้าดูแลอย่าน้อย  สหกรณ์การเกษตร 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า โครงการ  หอการคา้  สหกรณ์การเกษตร หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ทางหอการค้าไดเ้ลือกสหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่ แปดริ ว จาํกัด อีก  สหกรณ์ ทีจะเขา้ร่วมโครงการ ทาง

หอการคา้จะไดไ้ป ดูแล แนะนาํ ส่งเสริม สหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่ ให้เขม้แข็งมากขึน  และในวนัที  กนัยายน  

เวลา .  น. ไดมี้การร่วมบนัทึกขอ้ตกลงพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ  หอการคา้  สหกรณ์  การเกษตร 

ระหว่างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กบัสหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่แปดริวจาํกดั  ณ หอประชุมทีว่าการอาํเภอคลองเขือน 

โดยผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหเ้กียรติเป็นประธานและร่วมเป็นสกัขีพยานในพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง  

นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน)  กล่าวว่า ไดมี้การร่วมบนัทึกขอ้ตกลงพิธีลงนามความร่วมมือการซือผลผลิต

ขา้วตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างประธานชมรมโรงสีขา้วจงัหวดัฉะเชิงเทรานายกิตติ      

ตรงไตรรัตน์ กบั เกษตรกร แปลงใหญ่อาํเภอคลองเขือน และเกษตรกร แปลงใหญ่อาํเภอบางนาํเปรียวดว้ย 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

  



 .  เรืองโครงการแข่งขันกอล์ฟเชือมความสามคัค ี

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าทางหอการคา้จะจดักิจกรรมแข่งขนักอลฟ์เชือมความสามคัคี 

ประมาณเดือนมกราคม  ซึงหน่วยงานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรากาํหนดจดัแข่งขนักอลฟ์ ในวนัที  

ตุลาคม  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัแข่งขนักอลฟ์ทุกปี  

นายวฒันา  รัตนวงศ ์ (ประธาน) กล่าวว่า ความคืบหนา้ของทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดไ้ปคุยกบัท่าน

พินิจ  จารุสมบติั มาเบืองตน้แลว้ จะให้ท่านช่วยหาทีมให้ แต่ท่านเสนอให้ขายทีม VIP ทีมละ ,  บาท  ทีม 

เศรษฐกิจแบบนีคงหายาก ถา้ท่านรับปากช่วยหอการคา้ฯ เราก็สามารถจดัได ้แลว้เรามาหาทีมละ ,  บาท  ทีม 

ใหท้างคุณนิยมชยั ช่วยดูเรืองการจดัแข่งขนักอลฟ์ เพราะคุณนิยมชยั มีประสบการณ์ และรู้จกัคนเล่นกอลฟ์มากมาย 

คุณนิยมชยัเองจะช่วยหาทีมใหด้ว้ย โครงการแข่งขนักอลฟ์เชือมความสามคัคี เสนอให้ทางหอการคา้จดั เพราะถา้หา

ทีมไดต้ามเป้าหมายทีวางไว ้หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ จะเหลือเงินเยอะอยู ่เพือไวใ้ชจ่้ายในการบริหารหอการคา้ฯ จะ

ไดไ้ม่ตอ้งรบกวนกรรมการบ่อยๆ  

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่าถา้ได้ทีมตามเป้าหมาย ก็ถือว่าเป็นเรืองทีดีมาก เพราะ

ค่าใชจ่้าย จะมีค่าสนาม ค่าอาหาร ค่าถว้ยรางวลั ค่าของรางวลั ค่าใชจ่้ายจะประมาณ ,  บาท 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 3.6 โครงการตลาดนัดชุมชน 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า โครงการตลาดนัดชุมชน รอคุณจิตกร ปรับพืนทีให้อยู่  เพราะ

เป็นพืนทีทีคุณจิตรกร เผด็จศึก ไดเ้ช่าไว ้แต่ไม่ไดท้าํอะไร อยากจะทาํให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ส่วนเรืองถนน

คนเดิน ไดส่้งหนงัสือไปถึงนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เรืองการขอใชพื้นทีแลว้  แต่เยงัไม่ตอบรับมา คงตอ้งนัด

วนัเขา้ไปพบ นายกเทศมนตรี เพือปรึกษาและขอใชพื้นทีอยา่งเป็นทางการ 

 นายอาทร  ช่วยณรงค ์(รองประธาน) กล่าวว่าเรืองเกษตรปลอดภยั เป็นยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็น

นโยบายของผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยากเสนอทางหอการคา้ ซึงเป็นองคก์รภาคเอกชน ควรมียทุธศาสตร์ของ

หอการคา้ ควบคู่ไปกบัจงัหวดัจะไดเ้ดินไปดว้ยกนัได ้เพราะทางจงัหวดัจะมีงบประมาณมาใหห้มู่บา้น ดาํเนินการ เพือ

ส่งเสริมใหเ้กษตรกร ไปอบรมเพือจะนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ในชุมชนต่อไป  ทางผูว้่าราชการจงัหวดั อยากให้มี

ร้านอาหารปลอดภยั เบอร์   ตอนนีหมบูา้นบางพระ กาํลงัจะทาํแหล่งอาหารมหานครมีอาหารปลอดภยั มีขา้วหอมะลิ 

มีผกั มีผลไม ้และมีไข่อารมณ์ดี  ทีปลอดสารพิษ ไข่อารมณ์ดี มาจากการเลียงไก่ทีปล่อยเป็นอิสระ เปิดเพลงให้ฟัง 

อาหารไก่ไม่ใส่ยาปฏิชีวนะ แหล่งโปรตีนในอาหารไม่ใส่ เสริมแร่ธาตุซิลิเนียม ไก่ก็จะมีสุขภาพดี ตอนนีเลียงแม่ไก่

ไว ้  ตวั  ผลิตไข่วนัละ  ฟอง 

 นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (กรรมการ) กล่าวว่าเรืองเกษตรปลอดภยัสูง ช่วงนีเกษตรกรมาทาํเรืองเกษตร

ปลอดภยัสูง คนทีมีทีปล่อยว่างไวไ้ม่ไดท้าํอะไร ก็หนัมาทาํสวนกนัหลายแปลง เพราะดีกว่าปล่อยทีว่างเปล่า และตอ้ง

เสียภาษี อยากจะฝากว่าต่อไปขา้งหนา้ ผกัปลอดสารพิษจะลน้ตลาด เหมือนยางพาราหรือเปล่า  

 นายจิตกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองพืนทีตลาดนดัชุมชน อยากไดพื้นทีตรงสนามยิงปืนของค่าย   

ช.พนั  รักษาพระองค ์ และทีหลงัค่าย ช. พนั  รักษาพระองค ์  ตรงนนัพืนและทาํเลดีมาก อยากจะเขา้ไปจดัระเบียบ



ใหม่   ทาํใหใ้ชป้ระโยชน์ต่อส่วนรวมได ้  เรืองพืนที   แห่งนี  อยากใหท้างหอการคา้เขา้ไปดาํเนินการ ขอใช ้ตอนนี 

ผูบ้ญัชาการกองทพับกคนใหม่ เป็นคนแปดริว เป็นศิษยเ์ก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ถา้ใครรู้จกัหรือรุ่นเดียวกบั

ท่าน อยากใหแ้นะนาํ และเขา้ไปนาํเสนอขอท่านใชพื้นทีนี เพือใหเ้ป็นตลาดนดัชุมชน  

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ตรงพืนที สนามยงิปืนของค่าย ช พนั  ทางหอการคา้ไดเ้คยไป

ประสานงาน ไดเ้ขา้ไปปรึกษา กบั ผูพ้นั ช พนั  มา  สมยัแลว้ เรืองทีไปขอใชพื้นที และจะเขา้ไปปรับปรุงพืนทีให ้

เพือไวใ้ชเ้ป็นส่วนรวมในการคา้ขายของชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทางผูพ้นัไดท้าํหนังสือแจง้เรียนทางผูบ้งัคบับญัชา

สูงสุดไปแลว้   พืนทีตรงนี ทหารมีไวใ้ชฝึ้กซอ้มทหารใหม่ประมาณ  เดือน และพืนทีบริเวณขา้งหน้า ก็จะมีการจดั

ตลาดนดัชุมชน ทุกวนัศุกร์  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองเพอืพจิารณา  

- ไม่มเีรืองนําเสนอ 
 

วาระที   เรืองข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่าง  ๆเข้าสู่การประชุม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า จะมีประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ในวนัที  

กนัยายน  จะนาํเรือง รถบรรทุกเกินนาํหนกั และเรืองปัญหาแรงงาน นาํเสนอในทีประชุมหอการคา้กลุ่ม จะได้

ช่วยผลกัดนัใหเ้กิดผล สาํเร็จ ไดเ้ร็วขึน 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

วาระที  เรืองประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)  ปี  

 ไม่มเีรืองนําเสนอ 
  

วาระที   เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าเรืองยทุธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีเรืองผกัปลอดสารพิษ เรือง

ทีอยูอ่าศยั เรืองถนน 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่ายุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา มองแผนพฒันาจงัหวดัให้

ไกล อยากเสนอเรืองยทุธศาสตร์พฒันาคนดา้นการศึกษา วางแผนพฒันาเรืองการศึกษา ใหมี้ศกัยภาพของคน จงัหวดั

ฉะเชิงเทรามีสถาบนัการศึกษาหลากหลาย มีสายสามญั สายอาชีพ วิทยาลยั มหาวิทยาลยั ทีมีชือเสียง  และเชือว่าจะมี

เด็กเขา้มาเรียนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา อีกเป็นจาํนวนมาก จะไดร้องรับเมืองอุตสาหกรรมทีกาํลงัจะเกิดขึน และมีความ

เจริญเติบโตของจงัหวดั เป็นการต่อยอด และการขยายตวัของเศรษฐกิจในจงัหวดัได ้

นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (กรรมการ) กล่าวว่าการพฒันาคนเป็นเรืองสาํคญัมาก ขณะนีดา้นโลจิติกส์ 

ขาดแคลนแรงงาน  เช่นพนักงานขับรถ ช่างซ่อมรถ ทีมีฝีมือ ไม่มีสถานทีใดฝึกสอน ยกตวัอย่างประเทศฟิลิปินส์ 

บา้นเมืองเคา้พืนทีทาํมาหากินนอ้ย ทรัพยากรคนนอ้ย  แต่ประเทศเคา้ส่งคนไปทาํงานต่างประเทศ เพือนาํเงินกบัมาเขา้



ประเทศ เพือพฒันาประเทศต่อไป  แต่ประเทศไทย แรงงานไทยมีแต่รับแรงงานจากต่างประเทศ มาทาํงาน นาํเงิน

ออกนอกประเทศ แรงงานไทยทีมาสมคัรงาน อยากจะทาํงานดีๆไดเ้งินเดือนสูงๆ แต่พอถามถึงความสามารถมีหรือ

เปล่า ตอบไม่ได ้ขอนาํเสนอว่าเราควรมีการพฒันาเรืองฝีมือแรงงานดว้ย  

นายจิตกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ไดไ้ปประชุมสภากาแฟ ทีสาํนักเขตพืนทีการศึกษา เขต   ได้

มองเห็น พืนทีตรงขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา พืนทีตรงนันดูแออดัมาก   อยากจะขอเสนอทาํโรงเรียนสอนคนขบัรถ 

และบริการทาํใบขบัขี ถือว่าเป็นเรืองทีดี ทีจะมีโรงเรียนในตาํบลบางพระ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระ    เรืองนําเสนอนักธุรกจิรุ่นใหม่ (YEC) 

 นายภานุ  นาํศรีเจริญสุข (ประธานนกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC) กล่าวว่านกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมกบั โรงเบียร์แปดริว จดัคอนเสิร์ต พบกบั อ๊อฟ พงษ์พฒัน์ วชิรบรรจงในวนัที  ตุลาคม  รายไดห้ลงัหัก

ค่าใชจ่้าย จะไวใ้ชจ่้ายในการบริหารงาน YEC  ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขณะนีอยู่ในขนัตอนการจาํหน่าย

บตัรโต๊ะ YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา โต๊ะตวัละ ,  บาท (  คน ) ,  บาท (  คน) ,  บา ท (  คน) ,  บา ท (  

VIP  คน) ,  บาท (VIP 8 คน)  ในโต๊ะมี เรด เลเบิล  ขวด มิกเซอร์  ชุด อาหาร  อย่าง (ออเดิร์ฟร้อน ยาํสาม

กรอบ ขา้วเกรียบทอด) คอเสิร์ตเริมแสดง เวลา .  น. เป็นตน้ไป ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการและสมาชิก

หอการคา้และกรรมการ นกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา ช่วยกนัสนบัสนุนการจดังานในครังนีดว้ย 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระ     เรืองอนื ๆ (ถ้าม)ี  

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่า แจง้รายงานการประชุมการแกไ้ขปัญหานาํกดัเซาะชายฝัง

เพือการพฒันาพืนทีตาํบลสองคลอง อ.บางปะกง วนัพฤหัสบดีที 13 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ.ห้องประชุม

หอการคา้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุม นายสุชาติ แสวงไวศยสุข นายก อบต.สองคลอง นายเชิดพรรณ บุญเกิด รองนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลสองคลอง นายธนโชค สุขเกษม ประชาสมัพนัธอ์งคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองคลอง นายชาลี เจริญสุข 

ทีปรึกษาหอฯ นายประโยชน์ โสรัจจกิจ นายจิกรณ์  เผด็จศึก นายอาทร ผดุงเจริญ นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ที

ประชุมรับทราบขอ้ปัญหาการกดัเซาะชายฝังของพืนที องค์การบริหารส่วนตาํบลสองคลอง มีแนวยาว 10.5 กม.เสีย

พืนทีทงัหมด 1500 ไร่ ปัญหาทีเกิดขึนถา้ไม่มีการแกไ้ขแบบบูรณาการจะทาํให้มีการสูญเสียเพิมขึนอีกทงัในพืนที

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองคลอง และใกลเ้คียงเช่นถนนสุขุมวิทตลอดแนว นอกจากนี นายสุชาติ แสวงไวศยสุข 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองคลอง เสนอใหห้อการคา้ ช่วยเสนอใหมี้การขยายถนนสุขุมวิทระยะทางจากตลาด

บางปะกงถึงตลาดคลองด่านระยะทาง 12 กม. จาก 2 ช่องจาราจร เป็น 4 ช่องจาราจร เพือให้เกิดการพฒันาเป็นการ

เชือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าทีบางปู  ทีประชุมเห็นชอบให้นายสุชาติ ฯ นายยกองค์การบริหารส่วนตาํบลสองคลอง 

จดัทาํขอ้สรุปเพือนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการหอฯ ต่อไป 

นางสาววราภรณ์  สุนทรโชติ  (สมาชิกหอการคา้ ผูแ้ทนจากธนาคารกรุงเทพ)  กล่าวประชาสัมพนัธ์ ขอเชิญ

กรรมการและสมาชิกหอการคา้ ร่วมสัมมนาการเงินมนัคงกบัครอบครัวบวัหลวง จัดโดยธนาคาร กรุงเทพ จาํกัด 



(มหาชน) หวัขอ้เรือง แผนการเงินทีดี เริมง่าย ดว้ยการออม โดย คุณก่อเกียรติ  ชยัรังสีเลิศ AVP บริหารกลุ่มลูกคา้

ลกัษณะเฉพาะ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  ในวนัที  ตุลาคม  ณ ห้องเทพราชแกรนด์บอลรูม โรงแรมซนัธารา เวล

เนส รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า  ขอขอบคุณทางคุณสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้าฝ่ายงาน

ประชาสมัพนัธ์ ทีให้การดูแลเรืองสถานที ห้องประชุม ให้กบัคณะกรรมการหอการคา้ฯในวนันี  และขอเชิญคณะ

กรรมหอการค้าร่วมรับประทานอาหาร และแสดงความยินดี กับบญัฑิต ทีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 

การศึกษา  ไดแ้ก่ คุณวฒันา  รัตวงศ ์คุณกิตติ  ตรงไตรรัตน์ คุณอรรถพล  สิทธิโชคดี คุณสมนึก  พิริยะสุข

สมบูรณ์ คุณรัฐพล     กาญจนมณี คุณกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค์  ทีห้องอาหาร อาคารสัมมนาบางปะกงปาร์ค โดย

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการจดังาน      ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ เป็นผูป้ระสานขอรับการสนบัสนุนมาจดังาน ในนามของ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณ ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ ไว ้ณ โอกาสนีดว้ย 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา .  น. 

 

(นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 

 

 
 


