
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 4/2563 

วนัศุกร์ที  21  สิงหาคม 2563 

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

ผู้เข้าประชุม  

 1.นายสมนึก ทกัษิณา       ประธานกิตติมศกัดิ 

 2.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ      ทีปรึกษา 

 3.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ      ประธาน 

 4.นายจิตรกร เผด็จศึก       รองประธาน 

 5.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม       รองประธาน 

6.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร      รองประธาน 

7.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร      รองประธาน 

8.นางปาลาวดี เนืองจาํนงค ์      รองประธาน 

9.นางวรนิต กตญาณ       เลขาธิการ 

10.นางสาวเกสรี สิมะรัตนมงคล      ปฏิคม 

11.นายสมควร    ศรีชยั       ประชาสมัพนัธ ์

12.นายธานินท ์ เสริมศกัดิศศิธร      กรรมการ 

13.นายยทุธนา มาตเจือ       กรรมการ 

14.นายวสนัต ์ วโรกร       กรรมการ 

15.น.ส.สิริรักษ ์ อติชาติธานินทร์      กรรมการ 

16.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง      กรรมการ 

17.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล      กรรมการ 

18.ว่าที ร.ท.สมศกัดิ   ยคุขะระ      กรรมการ 

19.น.ส.อภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร      กรรมการ 

20.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์     กรรมการ 

21.นายสุรัตน์  จรกรรณ       กรรมการ 

22.นายมงคล ดาํรงสุทธิพงศ ์      กรรมการ 

23.นางสาวปุคณา  บุญก่อเกือ      กรรมการ 

24.นางภคัชญัญาศรีชวะ       กรรมการ 

 25.น.ส.ธวิยา   สุดใจ       เลขาธิการ YEC 

 26.น.ส.กลัยพร วฒันจึงโรจน์      สมาชิก 

 



 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายธรรมนูญ ทินภทัรโชติ       สมาชิก 

 2.นายกิตติพงษ ์ วฒันพงษว์านิช       สมาชิก 

 3.นายวชัระ ปินเจริญ       สมาชิก 

วาระเรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมรับฟังและ 

แลกเปลียนความคิดเห็นพร้อมให้ขอ้เสนอในการดาํเนินการจัดทาํร่างผงัเมืองรวมเมือง/ชุมชน จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ร่วมกบัผูแ้ทนจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง บริษทัทีปรึกษาและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัทาํ

ผงัเมืองรวม/ชุมชน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

 1 กนัยายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามญั

สมาชิกสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ครังที 53 ประจาํปี 2562 ห้องประชุม ชนั 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย หรือร่วมประชุมทางไกล (Conference Call) ผ่านระบบ Google Meet โดยคลิก Link : 

meet.google.com/jqg-yexn-tf) 

 3 กนัยายน 2563 เวลา 14.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมกรรมการเลขาธิการ

หอการคา้ไทย พบเลขาธิการหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ “Hosterd by pccpcc” ผา่นระบบ Applktion 

 9 กันยายน 2563 เวลา 9.30-12.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค ครังที 6/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย ชนั 15 อาคาร 24 ผา่นระบบ Google Meet 

 9 กันยายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารหอการคา้ไทย ครังที 6/2563 ผา่นระบบ Google Meet 

 9 กนัยายน 2563 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมกบั คณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ สมาคมอสังหาริมทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมยืนขอ้เสนอ

คดัคา้นผงัเมืองรวมในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทราตามแนวทางวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์ผงั

เมืองรวมชุมชนบา้นโพธิ และผงัเมืองรวมชุมชนบางปะกง ตามพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2562 

  

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 



24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการทีปรึกษาผงัเมืองรวมในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา เรือง การปิดประกาศและประชุมรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน ครังที 1/2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 10.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมระหว่าง

นายกรัฐมนตรีกบัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผูแ้ทนภาคเอกชนและผูบ้ริหารทอ้งถินเพือขบัเคลือนการ

พฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก1 ณ หอ้งสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์  คอนเวนชนั อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารศูนยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม (Aqritech and Innovation Center:AIC) ครังที 4/2563 ผ่าน

ระบบ Applktion Zoom) ณ หอ้งประชุมสภาเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมการเสวนาวิชาการกฎบตัร

แห่งชาติ ครังที 5 เรือง การวางแผนและการออกแบบศูนยก์ลางคมนาคมขนส่งระดบัภาคและระดบัเมือง 

โดยร่วมการเสวนาผา่น Zoom Orientation Meeting  

27 สิงหาคม 2563 เวลา09.30 น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมหัวหน้า

ส่วนราชการประจาํเดือนสิงหาคม 2563  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายยทุธยา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงานฉบบั

สมบูรณ์  

(Final Report) โครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุม 401 ชนั 4 อาคาร สนช. 

27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 2 / 2563 / 2563  ณ ห้อง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน  ร่วมประชุม

คณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2 / 2563 ณ ห้อง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุมระดม

ความคิดเห็น ครังที 3  ภายใตโ้ครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตงัระเบียงผลไมภ้าคตะวนัออกระยะที 

1 ขนัตอนที  1  ณ  หอ้งประชุม พระยาศรีสุนทรโวหารหาร  (นอ้ยอาจารยางกูร ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิง

เทรา 

31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น นางสาวปาลาวดี เนืองจํานงค์ รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา 8/2563 ใน. ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นนายณรงค์ศักดิ  แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 กนัยายน 2563 เวลา 09.00-14.00 น. นายมนัสตนังามรองประธานร่วมประชุมรับฟังการตรวจ

ราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬาประจาํปีงบประมาณ2563 รอบที 1  ณโรง

แรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ทแอนดส์ปาอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 กนัยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ์ชูทบัทิมรองประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พฒันาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กพร.ปจ.ฉช.)  ครังที 1 / 2563  ณ ห้อง

ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร(นอ้ยอารยางกรู) ชนั 1  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 กนัยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน นายอาทรผดุงเจริญรองประธาน

ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือนไทยไปดว้ยกนัระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 กนัยายน 2563  เวลา 08.30-16.30 น.นายจอมพงษชู์ทบัทิมรองประธานร่วมประชุมติดตามผลการ

ดาํเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการชุมชนและสถานศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2563 ครังที 6 / 2563  ณ หอ้งประชุมพุทธโสธรชนั 2 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 กนัยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายชาลี เจริญสุข ทีปรึกษา นาย

อาทร ผดุงเจริญ นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ นายพรชยั ธรรม

จรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมติดตามโครงการพฒันาสถานีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์ รองรับ EECณ สาํนกังาน

นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) 

8 กนัยายน 22563 เวลา 14.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ  ประธาน นายชาลีเจริญสุข  ทีปรึกษา           

นายณรงคศ์กัดิแกว้เมืองเพชร  รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมมาธิการดา้นการคมนาคมทางบกและ

ทางรางในคณะกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภาณหอ้งประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 204 ชนั2 

อาคารรัฐสภา(เกียกกาย) กรุงเทพมหานครฯ 

9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิแก้วเมืองเพชรรองประธานร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณากาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ย

รถทีใชใ้นการขนส่งสตัวห์รือสิงของประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 4 / 2563 ณ ห้องประชุมนามตณัฑิกุล

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.ผูแ้ทนสํานักงานจัดหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา เข้าพบประธาน

หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือขอความร่วมมือเชิญชวนผูป้ระกอบการแจง้ตาํแหน่งงานว่าง ในงาน 

Thailand Job Expo 2020 ระหว่างวนัที 26-28 กนัยายน 2563 ณ ใบเทค บางนา กรุงเทพ (กรุณาแจง้ตาํแหน่ง



งานว่างตามแบบฟอร์มทีแนบแก่สาํนักงานจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ภายในวนัที 11 กันยายน 2563 

โทรศพัท ์038-514842 หรือทาง E-mail:-cco@doe.go.th. หรือ cco_chachoengsao@outlook.co.th 

9 กนัยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางขนัคาํศรีวรรณ นายทะเบียน ร่วมงานแถลงข่าวจดังานสัตวน์าํ

ไทย 2020 ณโรงแรมซนัไรส์ลากนูโฮเทลแอนดก์อลฟ์อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

9 กัน ย า ย น  2563 เ ว ลา  13.30-16.30 น .  น า ย จิ ต ร ก ร เ ผ ด็ จ ศึ ก ร อ ง ป ร ะ ธ า น ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

คณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 3 / 2563 ณห้องประชุมพระยา

ศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ยอารยางกรู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 กนัยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ์ชูทบัทิมรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

เครือข่ายองคค์วามรู้ (Knowledege-Based OTOP : KBO) จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2 / 2563  ณ  ห้องประชุม

ชนั 4 สาํนกังานเทศบาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (กบจ.) จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 4 / 2563  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 กนัยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือน

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชัน 4 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

11 กนัยายน 2563 เวลา 08.30 - 13.30 น. นายมนัสตนังามรองประธานร่วมประชุมรับฟังความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อร่างขอบเขตพืนทีเมืองเก่าฉะเชิงเทราครังที 2 ณหอ้งประชุมชนั 4  เทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทราจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 กนัยายน 2563 เวลา 09.002 14.00 น. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั

ภาคตะวนัออก 1 พ.ศ. 2562-2565 (ฉบบัทบทวนพ.ศ. 2565) และร่างแผนปฎิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 

2565 ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก1  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติตาํบลบางปลาสร้อยอาํเภอเมืองจงัหวดัชลบุรี 

14 กันยายน 2563เวลา09.30 น.นายณรงค์ศัก ดิแก้ว เมืองเพชรรองประธานร่วมปร ะชุม

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2563 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ

ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์  ใตล้า้สถาพรกรรมการร่วมประชุม

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 12 / 2563 ณ หอ้ง

ประชุมสุนทรพิพิธชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมหารือเพือขับเคลือน

เป้าหมายการพฒันาทียงัยนื (SGDs) ในระดบัพืนทีณโรงแรมวีเวิร์บ เซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท์ ห้องสัมมนา วี 1 

ชนั 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



15 กนัยายน 2563 เวลา 10.30 น.นายวสันต์ศิรินภารัตน์ทีปรึกษาประธานร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาด

รวมใจไทยช่วยไทย”  ณศนูยก์ารคา้โรบินสนัไลฟ์สไตลฉ์ะเชิงเทราจ.ฉะเชิงเทรา 

15-16 กนัยายน 2563 นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมโครงการขบัเคลือนแผนงานบูรณาการ

ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเสริมศกัยภาพพฒันาเศรษฐกิจภาค /กลุ่มจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัใน

ส่วนภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวนัออก)  ณห้องอมัรินทร์ชัน 3 โรงแรมเอสดีอเวนิวเขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร 

17 กนัยายน 2563 เวลา 13.00 -16.30 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม  รองประธาน ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติการระดับกลุ่มจังหวดัครังที2 และการประชุมกลุ่มระดับกลุ่มจังหวดัครังที 2 การวางแผนภาค

ตะวนัออกกลุ่มจังหวดัฉะเชิงเทราชลบุรีและระยอง  ณ ห้องประชุมแสงเพชรโรงแรมโกลเดน้ซิตีระยอง

อาํเภอเมืองจงัหวดัระยอง 

17 กนัยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุม

หารือแนวทางเพือการบริหารจดัการโครงการแบบบูรณาการ “โครงการศูนยผ์ลิตและจาํหน่ายสินคา้เกษตร

ปลอดภยัในเขตปฏิรูปทีดิน” ณ หอ้งประชุมสาํนกังานการปฏิรูปทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 กนัยายน 2563 เวลา 18.00 น. นายพงษ์ศกัดิ  เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมงานเกษียณอายุราชการ

ของข้าราชการตาํรวจภูธรจังหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2563 ณ อาคารร่วมยินดี (วิหารแปดเซียน)  อาํเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอนืๆ 

25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการและ

ทีปรึกษา สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2563 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 11 กนัยายน 2563 เวลา 09.30 น  คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานทิงกระจาดประจาํปี 2562 ของ

องค์เจ้าพ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา ณ บริเวณศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ฉะเชิงเทรา  (หอการคา้สนับซือข้าวสาร 

4,000 บาท)                                                                                                                                                                                                                 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมฯ ครังที 3/2563 

มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3 เรืองเพอืพจิารณา 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ขอ้เสนอการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

นอกสถานที และตรวจราชการ (ครม.สัญจร) ในพืนทีกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ระหว่างวนัที 24-25 

สิงหาคม 2563 ณ จังหวดัระยอง) และการร่วมขับเคลือนผลกัดันโครงการต่างๆ โดยหอการค้าจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 



สรุปข้อเสนอการประชุม ครม.สัญจรจากจงัหวดัฉะเชิงเทรา รวม 3 ด้าน 9 โครงการ ประกอบด้วย 

โครงการด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ 

- โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 100 ลา้น

บาท 

โครงการด้านการบริหารจดัการนํา 

- โครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการนาํในคลองท่าลาด งบประมาณ 120 ลา้นบาท 

- โครงการวางท่อเชือมโยงนาํดิบคลองชลประทานท่าลาด-สถานีผลิตนาํบางคลา้ ตาํบลเกาะขนุน 

อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา งบประมาณ 315 ลา้นบาท 

- โครงการศึกษาสาํรวจออกแบบเพิมประสิทธิภาพการกกัเกบ็นาํของอ่างเก็บนาํคลองสียดั งบประมาณ 50 

ลา้นบาท 

- โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนําคลองกะพง ตําบลท่ากระดาน อาํเภอสนามชัยเขต จังหวัด

ฉะเชิงเทรา งบประมาณ 770 ลา้นบาท 

- โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนําหนองกระทิง ตาํบลท่ากระดาน อาํเภอสนามชัยเขต จังหวัด

ฉะเชิงเทรา งบประมาณ 500 ลา้นบาท 

โครงการด้านโครงสร้างพนืฐาน 

- โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแม่นาํบางปะกงแห่งที 3 พร้อมถนนต่อเชือมถนนผงัเมือง สาย ฎ1 

งบประมาณ 4,000 ลา้นบาท 

- โครงการก่อสร้างทางหลวง สายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา งบประมาณ 20,000 ลา้นบาท 

- โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิงจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ฉช.3014 บา้นหนาม

แดง-บา้นคลองประเวศบุรีรมย ์อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา งบประมาณ 280 ลา้น

บาท 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

วาระที 4 เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

- การจดักจิกรรมลานคนเดินหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าทีผ่านมาหอการคา้มีมติให้จดัการจดักิจกรรมลานคนเดิน  

สถานทีจดัประชุมพืนที ขา้งห้างสรรพสินคา้บิกซี 2 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึงเป็นพืนทีของคุณวิชาญ สัจจ

พิทกัษก์ุล กรรมการหอการคา้ ไดเ้ช่า จดัตลาดนดัไวแ้ลว้ มีพืนทีว่างจากการจดัตลาดนดัอยูว่นัเสาร์ และไดมี้



การแต่งตงัประธานและคณะทาํงานการจดักิจกรรมลานคนเดิน หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีจะมาดูแล

เรืองนี คือ1.นายพงษศ์กัดิ  เสริมศกัดิศศิธร เป็นประธานโครงการ  2.นายสมควร ศรีชยั 3.นายวิชาญ สัจจา

พิทักษ์กุล 4.นายมนัส  ตั นงาม 5.นายจอมพงษ์ชูทับทิม 6.นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หลา้สถาพร 7.ผูแ้ทน 

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YECการจดักิจกรรมลานคนเดิน จะมีรายไดเ้ขา้หอการคา้ส่วนหนึงหลงัหักค่าใจจ่้ายแลว้ 

เพือไวใ้ชจ่้ายในการบริหารงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือประชุมเดือนสิงหาคม 2563  ไดม้อบหมาย

ใหท้าง ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ไปคิดรูปแบบการจดักิจกรรมลานคนเดิน มาเสนอในทีประชุมเดือนนี 

นางสาวธวิยา สุดใจ (เลขาธิการ YEC) กล่าวว่าไดมี้การประชุมประจาํเดือนในกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 

YEC ได้มีมติว่า จะรับผูด้ ําเนินการจัดกิจกรรมลานคนเดินในส่วนพืนทีด้านหน้าทีได้รับมอบหมาย ได้

ประสานงานกบัผูจ้ดัตลาดวินเทจ จะใหม้าช่วยจดักิจกรรมลานคนเดิน ทางผูจ้ดัจะมาจดัให้ เดือนละ 2 ครัง คือเสาร์

เวน้เสาร์ ทางทีมงานจะเริมเขา้มาจดัตลาด ตงัแต่เวลา 15.00 น. เริมขายเวลา 17.00-23.00 น.รูปแบบการจดัตลาดวิน

เทจจะมีลานกิจกรรม ต่างๆ เวทีเล็กๆ จดัมินิคอนเสิรต มีรถฟู้ ดทรัคขายอาหาร มีลานเบียร์ ดา้นหน้าจะขึนป้าย

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC และชืองาน ทีจอดรถจะอยูด่า้นหลงัตลาด 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ขอให้คณะทาํงานทีไดม้อบหมายช่วยดาํเนินการกาํหนด

แนวทางการจดักิจกรรมลานคนเดินนีใหส้าํเร็จลุล่วงไปตามวตัถุประสงค ์เพือจะไดก้าํหนดการเปิดตลาดต่อไป 

มตทิีประชุม รับทราบ  
 

วาระที 5 เรืองการขับเคลอืนโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก EEC 

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าว่า เรืองแผนผงัการใชป้ระโยชน์ในทีดินและแผนผงัการ

พฒันาโครงสร้างพืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกเป็นสิงทีสมาชิกหอการคา้

ทุกคนควรรับรู้รับทราบ ข่าวสารขอ้มูลทีถูกตอ้ง จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของสมาชิก ถา้เรารู้ก่อน รู้เร็ว 

เพือจะไดมี้การแกปั้ญหาไดถู้กทาง และถูกตอ้ง เรามีการแต่งตงัคณะทาํงานดา้นผงัเมืองไวแ้ลว้ เพือจะได้

ช่วยกนัคิดช่วยกนัเสนอแนะ ช่วยกนัแกปั้ญหาให้กบัสมาชิกทีมีผลกระทบต่อผงัเมืองทีกาํลงัจะประกาศใช ้

เราจึงเชิญ 

นายวชัระ ปินเจริญ (สมาชิก) กล่าวว่าเนืองดว้ย ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก เรือง แผนผงัการใช้ประโยชน์ในทีดินและแผนผงัการพฒันาโครงสร้างพืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภค เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วนัที 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมี

ขอ้กาํหนดในส่วนที 3 แผนผงัระบบคมนาคมและขนส่ง ขอ้ 26 โครงการระบบคมนาคมขนส่งประเภทถนน 

ใหใ้ชป้ระโยชน์ในทีดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ถนนสาย ข ถนนสาย ค ถนนสาย ง ถนนสาย จ ถนนสาย 

ฉ ถนนสาย ช ถนนสาย ฌ ถนนสาย ญ และ ถนนสาย ฎ ห้ามใชป้ระโยชน์ในทีดินเพือกิจการอืน นอกจาก

กิจการตามทีกาํหนด ดงัต่อไปนี  

(1) การสร้างถนนหรือเกียวขอ้งกบัถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  



(2) การสร้างรัวหรือกาํแพง ฯลฯ  

ซึงจากประกาศฯ ดงักล่าว สมาคมอสงัหาริมทรัพยฉ์ะเชิงเทราไดเ้ห็นถึงปัญหาทีจะเกิดขึนและกระทบต่อ

สิทธิของประชาชนโดยทวัไป ดงัต่อไปนี 

1. ประกาศฯ มีผลบงัคบัใชโ้ดยทียงัมิไดมี้การสาํรวจและกาํหนดขอบเขตทางทีชดัเจนทาํให้ประชาชน

เจา้ของกรรมสิทธิทีดินและหน่วยงานทอ้งถินไม่สามารถทราบไดว้่าบริเวณใดในทีดินของตนเป็นบริเวณทีห้ามใช้

ประโยชน์ตามประกาศฯ อนัจะทาํใหเ้กิดปัญหา ดงัต่อไปนี 

- เมือประชาชนประสงค์ใชสิ้ทธิขออนุญาตปลูกสร้างสิงปลูกสร้างบนทีดินของตนซึงมีแนวถนนตาม

ประกาศฯ พาดผา่นต่อหน่วยงานทอ้งถิน หน่วยงานทอ้งถินจะไม่สามารถออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารได ้เพราะ

เป็นการไม่แน่นอนว่า หากอนุญาตให้ก่อสร้างไปแลว้สิงปลูกสร้างนันจะอยู่ในบริเวณแนวถนนของประกาศฯ 

หรือไม่ อนัจะก่อใหเ้กิดปัญหาต่อประชาชนผูใ้ชสิ้ทธิโดยสุจริต  

- ถนนทีมีอยูเ่ดิมหลายสาย ถกูกาํหนดใหมี้ขนาดความกวา้งของเขตทางกวา้งกว่าทีเป็นอยู่เดิม เช่น ความ

กวา้งของเขตทางเดิมกวา้ง 10 เมตร แต่ไดมี้การกาํหนดขอบเขตความกวา้งใหม่ตามประกาศฯ เป็น 20 เมตร ทาํให้

หน่วยงานทอ้งถินไม่สามารถกาํหนดแนวเขตการปลกูสร้างอาคารใด  ๆให้แก่ประชาชนตลอดแนวสองขา้งทางของ

ถนนได ้

เนืองจากกรมโยธาธิการและผงัเมืองยงัมิไดท้าํการสํารวจแนวขอบเขตถนนตามประกาศฯ และแจง้ให้

หน่วยงานทอ้งถินทราบ อีกทังการจะทาํการสาํรวจแนวถนนสายใดสายหนึงตอ้งใช้ระยะเวลาดาํเนินการหลาย

เดือน 

2. ประกาศฯ มิไดก้าํหนดกรอบระยะเวลาในการดาํเนินการเวนคืน หรือก่อสร้างถนนสายต่างๆ แต่กลบั

หา้มมิใหป้ระชาชนใชป้ระโยชน์บนทีดินทีตนถือกรรมสิทธิ ทาํใหป้ระชาชนเสียสิทธิบนทีดินของตน โดยไม่มีกรอบ

ระยะเวลากาํหนด อนัจะส่งผลใหเ้กิดปัญหาแก่ประชาชน ดงันี 

- ประชาชนไม่สามารถปลกูสร้างสิงปลกูสร้างใด  ๆบนทีดินของตนทีอยูบ่นแนวถนนตามประกาศฯ พาดผา่นได้

 - ประชาชนไม่สามารถซือ-ขาย ทีดินของตนได ้เนืองจากทีดินในบริเวณแนวถนนตามประกาศฯ พาดผ่านเป็น

ทีดินทีไม่มีมลูค่า เพราะไม่สามารถใชป้ระโยชน์ใด  ๆไดอี้ก เนืองจากขอ้หา้มตามประกาศฯ 

- จากคาํสั งห้ามปลูกสร้างตามประกาศฯ หากทีดินของประชาชนแปลงใดทีอยู่บนแนวถนนตามประกาศฯ 

จาํนองไวเ้พือเป็นหลกัประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทางสถาบันการเงินจะทาํการเพิกถอนจาํนอง

ในทนัที 

- หากประชาชนทาํการซือ-ขายทีดินทีอยูบ่นแนวถนนตามประกาศฯ จะมีปัญหาขอ้พิพาทต่อกนัใน

ภายหลงั เนืองจากผูซื้อและผูข้ายไม่ทราบว่าเป็นทีดินทีมีแนวถนนตามประกาศฯ พาดผ่าน เพราะไม่มีการ

แสดงสัญลกัษณ์ใดๆ ให้ประชาชนทราบบนเอกสารหลกัฐานกรรมสิทธิทีดินของกรมทีดิน เหล่านี ลว้น

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทงัหลาย ผูป้ระสงค์จะดาํเนินการใดๆในทีดินอนัเป็นกรรมสิทธิ

ของตนเอง 



3. หน่วยงานทีเกียวขอ้งมิได้ทาํการศึกษาถึงความจาํเป็นในการกาํหนดแนวเขตทางต่างๆ ตาม

ประกาศฯ ใหร้องรับกบัการพฒันาเมืองในอนาคตตามเป้าหมายของคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก แต่กลบันาํแผนผงัระบบคมนาคมขนส่งทีทาํการศึกษาไวใ้นอดีตมาบงัคบัใช ้ดงัจะเห็นไดจ้าก

การวางแผนผงัระบบคมนาคมขนส่งประเภทถนนจาํนวนมากในเขตเมือง ซึงวางทบัอยู่บนสิงปลูกสร้างเดิม

ของประชาชนทีมีอยูอ่ยา่งหนาแน่น ดงัตวัอยา่งรูปภาพแนบทา้ยหนังสือฉบบันี หากหน่วยงานภาครัฐจะทาํ

การเวนคืน และก่อสร้างถนนตามแผนในอนาคต จะส่งผลกระทบต่อประชาชนจาํนวนมาก อีกทงัยงัจะทาํให้ใช้

งบประมาณของรัฐในการเวนคืนเป็นจาํนวนมากโดยไม่จาํเป็น 

คณะกรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพยฉ์ะเชิงเทรา จึงทาํหนังสือฉบบันี เพือเรียนให้หน่วยงานที

เกียวขอ้งได้มองเห็นถึงปัญหาทีเกิดขึนแก่ประชาชนจาํนวนมากและการพฒันาเมืองในอนาคต และหา

แนวทางเพือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดงัต่อไปนี 

1. ยกเลิกขอ้หา้มในขอ้ 26 ตามประกาศฯ เป็นการชวัคราว เพือให้ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์

บนทีดินของตนไดต้ามปกติ 

2. ทาํการศึกษาและวางแผนการคมนาคมประเภทถนนใหม่ โดยใหห้น่วยงานในทอ้งถิน ทงัภาครัฐ

และเอกชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนผงั เพือรองรับการพฒันาเมืองในอนาคตอยา่งแทจ้ริง 

3. ทาํการสาํรวจและกาํหนดขอบเขตถนนสายต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน 

4. กาํหนดระยะเวลาในการเวนคืนทีดินของประชาชนทีไดรั้บผลกระทบ เพือมิให้เป็นการริดรอน

สิทธิของประชาชนบนทีดินของตนโดยไม่มีกาํหนด 

5. ประกาศบงัคบัใชก้ฎหมายอีกครังหนึงในผงัเมืองแต่ละจงัหวดั และให้กรมทีดินทาํสัญลกัษณ์

แนวเขตถนนตามประกาศฯ บนโฉนดทีดินทีถนนพาดผา่น เพือใหป้ระชาชนรับทราบต่อไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระท ี6 การขับเคลอืนโครงการร่วมกบัหอการค้าไทย 

6.1 โครงการฐานข้อมูลระบบ MR และ TCC Connect และ โครงการสิทธิประโยชน์หอการค้าจังหวัดทัว

ประเทศ 

นายพรชัย  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการค้าฯ) กล่าวว่า มีเรืองประชาสัมพนัธ์ 2 เรือง 1.หอการค้า

จังหวัดฉะเชิงเทราขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านโหลด Application TCC CONNECT ไว้ใน

โทรศพัท์มือถือ โดยหอการคา้ไทยไดจ้ดัทาํ Application เพือสือสาร และแจง้ขอ้มูลข่าวสาร การเขา้ร่วม

กิจกรรม รวมถึงสิทธิประโยชน์ร้านค้าต่างๆ ทั วประเทศมากมายทีเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก

หอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ เพียงแต่ท่านแสดงบตัรทีโหลด Application TCC CONNECT ให้กบัร้านคา้

หรือสถานประกอบการทีร่วมโครงการเท่านนั 



     และเมือท่านโหลดและเขา้สู่ระบบพร้อมเพิมรูปท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ กรุณาแจง้ให้ทราบดว้ย 

โดยการแคบรูปบัตรทีโหลดได้ในโทรศพัท์มือถือของท่านส่งให้ทราบใน Lin (ID.0898316933) หรือ 

(ID:0922607553) ดว้ย  

     หากมีปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการโหลด Application TCC CONNECT สามารถสอบถามไดที้ 089-

8316933 (คุณพรชยั) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี  

เรือง 2.หอการคา้ไทยร่วมกบับริษทั ปตท.นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) จดัทาํโครงการ

สิทธิประโยชน์บตัรสะสมคะแนน Blue Card โดยมีวตัถุประสงคเ์พือส่งเสริมให้สมาชิกหอการคา้ไทย และ

เครือข่ายหอการคา้จงัหวดั สามารถเขา้ถึงสิทธิประโยชน์บตัรสะสมคะแนน Blue Card เพือสะสมคะแนน

เพิม 2 เท่า และสามารถนาํคะแนนสะสมมาแลกเพือใชแ้ทนเงินสด ทงัยงัสามารถรับส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ต่าง ๆ เมือซือผลิตภณัฑห์รือใชบ้ริการของ PTT Station และร้านคา้ทีเขา้ร่วมโครงการ 

วิธีการสมคัรบัตรใชสิ้ทธิพิเศษสะสมคะแนนคูณ2 สาํหรับสมาชิกหอการคา้สิทธิประโยชน์ : Blue Card 

คะแนนคูณ 2 

1.สมคัรบตัร Blue Card 

สมาชิกหอการคา้ไทยฯ สามารถออกบตัรสิทธิพิเศษ (บตัรสะสมคะแนน Blue) ไดที้ PTT Station, 

และร้านคา้ที OR กาํหนด ไดแ้ก่ Cafe Amason, Taxas Chicken, ฮวัเซงฮงติมซาํ, Fit Auto และ Jiffy โดย

แสดงบตัรประชาชน เป็นหลกัฐานประกอบการสมคัร (สาํหรับท่านทีมีบตัรอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งสมคัรใหม่) 

2. ลงทะเบียนบตัร Blue Card บน Website หอการคา้ไทย 

กรอกขอ้มูลบตัร Blue Card ลงทะเบียนเพือขอใชสิ้ทธิประโยชน์ สะสมแตม้ X 2 บน Website 

หอการคา้ไทย (www.thaichamber.org) โดย หอการคา้ไทยจะทาํการตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก** 

และประสาน OR เพือทาํการผกูสิทธิ (การบวนการตรวจสอบและผกูสิทธิใชเ้วลา 2 ใชเ้วลา 2 สัปดาห์ โดย

จะแสดงผลทุกวนัที 1 และ 16 ของทุกเดือน) ทงันี หากขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ ก็จะสามารถใชสิ้ทธิสะสม

คะแนน X2 ไดโ้ดยอตัโนมติั แต่ถา้ไม่สามารถผกูสิทธิไดจ้ะมีเจา้หนา้ทีติดต่อกลบัไป 

มตทิีประชุม รับทราบ 

6.2 โครงการ 1 หอการค้า 1 ท่องเทียวชุมชน (แนวทางการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนบ้านท่าอฐิ) 

นางวรนิตกตญาณ (เลขาธิการ) กล่าวว่าไดไ้ปลงพืนทีดูงานทีตลาดนดั 3 อิม ทีวดัท่าอิฐมา 2 อาทิตย์

ทีผ่านมา  ไดไ้ปพูดคุยแนะนาํ ส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการท่องเทียว กับผูป้ระกอบการร้านคา้ทีเขา้มา

จาํหน่ายสินคา้ทีตลาดและผูน้าํชุมชน ผลตอบรับของการจดัตลาดถือว่าดีมาก อยากจะประชาสัมพนัธ์ ให้

กรรมการและสมาชิกหอการคา้ไปช่วยกนัอุดหนุน พ่อคา้ แม่คา้ ทีมาคา้ขายตลาดนีมีแต่ของอร่อยตาํบลน่า

อยูอ่าชีพมนัคงชุมชนเขม้แข็ง 

ตลาดเปิด วนัอาทิตยที์ 23 และ วนัจนัทร์ที24 สิงหาคม 2563 ในวนัจนัทร์ที 24 สิงหาคม 2563 เวลา 

09.00 น. ร่วมตอ้นรับนายพิพฒัน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 



วนัจนัทร์ที 24 สิงหาคม 2563  ร่วมกิจกรรม นุ่งผา้ไทย ใส่ซิน เช็คอิน ตลาด 3 อิม บ้านท่าอิฐ @ 

แปดริว 

รับเลย คูปองมลูค่า 100 บาท เพือ ช็อป กนัฟรีๆและ มีแจกกระเป๋า ลดโลกร้อน เอาไปใส่ของกลบับา้น เพือ

ร่วมรณรงค ์ลด โลก ร้อน ตามโครงการงด ลด ละ ถุงพลาสติกใชถุ้งผา้ หิวตะกร้า ถือปินโตโครงการดีๆ มี

ต่อกนัยาวๆ เพียงท่านนาํ ถุงผา้ ตะกร้า หรือ อืนๆ ทีสามารถนาํมาใชใ้หม่ได ้มาจบัจ่ายใชส้อย เพือใส่สินคา้ 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 7 เรืองข้อเสนอเข้าสู่ กกร. และ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์  โสรรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั 

ครังที 2/2563 โดยสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม เมือวนัพฤหัสบดีที 21 พฤษภาคม 

2563 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีมติในทีประชุมเสนอเรืองเขา้สู่ กรอ.จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ดงันี 

เรืองเสนอใหม่ 

1. เสนอขอใหช่้วยเหลือเยยีวยาและฟืนฟเูศรษฐกิจจากภยัโรค COVID-19 ดงันี 

1.1 ชะลอการจดัเก็บภาษีทีดินและสิงปลกูสร้างออกไปอีก 3 ปี 

1.2 ซือสินคา้จากผูผ้ลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) 

1.3 นาํค่าใชจ่้ายทีเกิดจากการป้องกนัโรค COVID-19 ของผูป้ระกอบการ ไปหกัค่าใชจ่้ายได ้3 เท่า 

1.4 ผูป้ระกอบการนาํค่าใชจ่้ายในการจา้งงานในช่วง COVID-19 ไปหกัค่าใชจ่้ายได ้3 เท่า  

(โดยไม่ตอ้งมีเงือนไขของกรมสรรพากรทีว่าหา้มลดคน)     

1.5 ขอใหย้กเวน้การเลือกเก็บค่าตามเกณฑก์ารใชก้ระแสไฟฟ้าขนัตาํ (Demand Charge)  

 จนถึงสินปี 2563 โดยคิดเฉพาะค่าไฟฟ้าทีใชต้ามจริง 

1.6 ปรับลดค่าไฟฟ้าลงจากเดิมลดลงให ้3% เป็นลดลง 5% ทวัประเทศ  

2. เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนสถานประกอบการทียงัประกอบกิจการอยู่ในฐานค่าแรง 15,000 บาท ให้รัฐบาลสนับสนุน 50% ทุกสถาน

ประกอบการ 

3. เสนอใหย้กเลิกการคาํประกนัการใชก้ระแสไฟฟ้าของผูป้ระกอบการทงัรายเดิมและรายใหม่ 

เรืองเสนอตดิตาม 

1. โครงการสูบนาํคืนถิน  

2. โครงการผลิตนาํประปาใหมี้คุณภาพดืมไดจ้ากก๊อก  

3. การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ โครงการ “ท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทาง

สายนาํ” 

นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (รองประธาน) กล่าวว่า ขอนาํเสนอเรืองโครงการรถบรรทุกสีขาว 

ใหเ้ขา้สู่วาระ กกร. และ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือติดตามการดาํเนินโครงการรถบรรทุกสีขาว ต่อไป 



มตทิีประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระที  9  เรืองอนืๆ   

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ(ประธาน) กล่าวว่าเนืองจากวาระการทาํงานของคณะกรรมการชุดนีจะหมดวาระ

ในเดือนมีนาคม 2564  และจะมีการเลือกตงัคณะกรรมาการชุดใหม่ จะเหลือเวลาในการทาํงาน อีกประมาณ 6 เดือน 

ตงัแต่เดือนกนัยายน  2563 – กุมภาพนัธ ์2564  อยากจะนาํเสนอในทีประชุมว่า อยากจะใหร้องประธานฝ่ายต่างๆ มา

ศึกษาดูงานเอกสารต่างๆ เพือพิจารณาหนังสือรับจากหน่วยงานต่างๆ และให้ข้อเสนอ ขอ้สั งการ ทีสํานักงาน

หอการคา้ แต่ถา้เป็นหนังสือออกจากหอการคา้จะเป็นคนเซ็นต์เหมือนเดิม เพือให้การบริหารงานของหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เกิดประสิทธิภาพ สร้างการเรียนรู้และมีส่วนร่วมมากขึนในการบริหารงานภายในสาํนักงาน 

ของผูบ้ริหารงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราต่อไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 19.20 น. 

 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 
 

 

 

 


