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 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายธานินทร์  เสริมศกัดิศศิธร  บริษทั มิตซู บีเอน็ที จาํกดั  สมาชิกใหม่ 
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 3. พตท.สมัพนัธ ์ไชยพิณ        สมาชิกใหม่ 
   

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เวลา .  น. 
 



วาระที  เรืองแจ้งให้ทีประชุมทราบ 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้ไทย ร่วมกบัสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) กาํหนดจดัโครงการเสริมสร้าง

ความเขม้แข็งสาํหรับผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ เคลด็ลบัปรับปรุงธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ จากกรููชนันาํของประเทศ เทคนิคการสร้าง

ความต่อเนืองธุรกิจต่อเนืองธุรกิจ เชือมโยงธุรกิจใน AEC และตลาดโลก  หลกัสูตรอบรมและปฏิบติั  วนั ผูป้ระกอบการจะ

ไดรั้บ จุดความคิด สร้างธุรกิจดว้ยวตักรรม ผา่น Business Model  และการสร้างความเขม้แข็งให้ธุรกิจดว้ย  Business Plan ภาค

ตะวนัออก จังหวดัฉะเชิงเทรา จดัระหว่าง วนัที -  กุมภาพนัธ์  ณ โรงแรม ซนัธารเวลเนส แอนด์ รีสอร์ท  อ.เมือง        

จ.ฉะเชิงเทรา  เป้าหมาย  ท่าน  อายุไม่เกิน  ปี โดยในวนัที  กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์

ประธาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  นายสมนึก  ทกัษิณา ประธานกิตติมศกัดิ นายจิตกร เผด็จศึก รองประธาน นาย

จอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายภานุ  นาํศรีเจริญสุข ประธาน นกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ร่วมพิธีเปิดงาน 

14 กุมภาพนัธ์  เวลา .  – .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน  ร่วมงานเลียงสังสรรค์ระหว่าง

คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาค ณ อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ 

หอการคา้ไทย ถ.ราชบพิธ กรุงเทพมหานคร 

 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น.  นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย 

ครังที  ณ ครังที /  ณ หอ้งสมัมนา อาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 มกราคม  เวลา .  น. – .  น. นายจิตกร เผด็จศึก นายอาทร  ช่วยณรงค์ รองประธาน นายจอม

พงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม   คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมพิธีบาํเพ็ญกุศลสตมวาร (  วนั) เพือถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  น นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ครังที /   ณ หอ้งประชุมเมืองฉะเชิงเทรา สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา  สรุปรายงานการประชุม พิจารณาความเห็นชอบ เกียวกบัวินัยของขา้ราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา และ

พิจารณา อนุมติั เกียวกบัการบรรจุ การแต่งตงั และการยา้ยขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา การรายงานผล การดาํเนินงาน

ตามมติคณะกรรมการ ศึกษาธิการ จังหวดั กรณีสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  เขต  เขต   การ

อนุมติั แต่งตงัคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพือให้มีวิทยฐานะชาํนาญการ  กรณีแต่งตัง

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา  แห่ง ไดมี้การขอถอนวาระออกไป เพือพิจารณา ในครังต่อไป 

  มกราคม  เวลา .  – .  น. นางวรนิต  กตญาณ รองประธาน ร่วมรับฟังการแถลงแผนการตลาดททท.

สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี  ณโรงแรมซนัไรส์ ลากนู โฮเทลแอนดก์อลฟ์ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  



 มกราคม  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายจิตกร เผด็จศึก 

รองประธาน นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และภาคเอกชน (กรอ.จ.ฉช.) ครังที /  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 มกราคม  เวลา .  น. นายมนสั ตนังาม นางบุญมี  ศรีสุข  นางวรนิต  กตญาณ นางอาภรณ์  วชัระ 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ รองประธาน นายอาทร  ผดุงเจริญ กรรมการ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลเทียวเมืองไทย ปี  

ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 

 มกราคม  เวลา .  น. หอการจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับพาณิชย์ อุตสาหกรรม และสภา

อุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพจดัโครงการแลกเปลียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือพฒันา

องค์การปฏิบัติราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  (สภากาแฟ) ณ ร้านอาหารเก้ามณี ต.หน้าเมือง อ.เมือง                

จ.ฉะเชิงเทรา  (คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้ร่วมโครงการ) 

 มกราคม   เวลา .  - .  น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ  รองประธาน ร่วมการสัมมนาเพือส่งเสริม

การขบัเคลือนแผนจดัการคุณภาพสิงแวดลอ้ม พ.ศ.  –  ไปสู่การปฏิบติัในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง       

ณ หอ้งชลธี ชนั  โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม   เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร 

กรรมการ  ร่วมประชุมเพือรับทราบและพิจารณาการประเมินผลผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.  รวมทงัให้

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมตามโครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพติด TO BE NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ประจาํเดือนมกราคม  ครังที /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  นายอาทร  ช่วยผดุงเจริญ กรรมการ  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตร และ

สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ณ หอ้งประชุมเฉลิมพระเกียรติ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นายนายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายจิตกร เผด็จศึก           รอง

ประธาน  ร่วมประชุมการขบัเคลือน การจดัการศึกษา แบบบูรณาการ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวนัออกจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และร่วมเสวนา หวัขอ้ ณ ห้องประชุมศูนยก์ารศึกษา และฝึกอบรมโตโยตา้ (สุวินทวงศ)์ ต.นครเนืองเขต       

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมนําเสนอความพร้อมและแนวทางการขบัเคลือนการจัด

การศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกจงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมร่วมตอ้นรับพลเอกสุรเชษฐ ์   

ชยัวงศ ์(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 กุมภาพนัธ์   เวลา .  น. นายกิตติ  ตรงไตรรัตน์ รองประธาน ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา โครงการ

ยกระดบัมาตรฐานและสร้างนวตักรรมสินคา้อุตสาหกรรม SME ประจาํปีงบประมาณ  ณ ห้องเพทาย โรงแรม       

แกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



 กุมภาพนัธ ์  เวลา . - .  น. นายณัฏฐ์ กิตติกูล กรรมการ ร่วมประชุมรับรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ครังที  (ปฐมนิเทศน์ โครงการ) โครงการสํารวจออกแบบถนนสาย ฉช.  แยก ทล. -ทล                

อ.บางปะกง เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมลีลาวดี วิทยาลยัการอาชีพ บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   

 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม ชีแจงการจดัทาํโครงการฯผ่านระบบวีดี

ทศัน์ทางไกล ( Video Conference ) ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น.นางอาภรณ์  วชัระ นางวรนิต กตญาณ รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม 

เลขาธิการ ร่วมพดูคุยแลกเปลียนความคิดเห็น กบัเจา้หน้าทีสถานทูตสหรัฐอเมริกาในหัวขอ้ โอกาสของสตรีในภาค

ธุรกิจ ณ หอ้งประชุมอาคารสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 กุมภาพนัธ์   เวลา . - .  น. นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพือประกอบการพิจารณาของหน่วยงานอนุมติั หรือหน่วยงานอนุญาต

สาํหรับโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรรี ของบริษัท ยีเอส ยวัซ่า สยาม อินดสัตรีส์ จาํกดั ณ อาคารเอกนกประสงค์

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวัสาํโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ ์   เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมการออกตรวจสอบการใชง้าน

ของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  ระดบัจงัหวดั ตามสถานทีต่างๆ  

  กุมภาพนัธ ์   เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมหารจดัทาํโครงการ

ตามแนวทางสร้างความเขม้แข็งและยงัยนืใหก้บัเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจาํปีงบประมาณ  ณ ห้องประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

13-15 กุมภาพนัธ์    นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุม

คณะทาํงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพฒันาภาคตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเขม้แข็งและ

ยงัยนืใหก้บัเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ โรงแรมรามากาดน้ส์ กรุงเทพมหานคร  

 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /  ณ สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  สรุปการประชุม มี

การเสนอของภาคเอกชน หอการคา้สภาอุตสาหกรรม เรืองการผลิตบุคลากรใหต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน

ส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพ ไม่มุ่งเนน้การศึกษาสายสามญั 

 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายวสันต์  ศิรินภารัตน์ นายจิตกร 

เผด็จศึก รองประธาน ร่วมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้เพือการพฒันาองคก์รและการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.  (สภากาแฟ) ณ ร้านอาหารบุรีมายา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
 

- กจิกรรมอนืๆ 

  กุมภาพนัธ ์  เวลา .  - .  น. คณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้ฯ ร่วมสมัมนา กลยทุธก์าร 

ส่งออกบนแพลตฟอร์ม Alibaba.com ณ หอ้งไพลิน โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายสมนึก  

ทกัษิณา ประธานกิตติมศกัดิ เป็นประธานพิธีเปิดงาน 



 กุมพาพนัธ ์  เวลา .  น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานตรุษจีนประจาํปี  ของศาลพ่อหลกั

เมืองฉะเชิงเทรา ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
   

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   

นายสมนึก  ทกัษิณา ประธารกิตติมศกัดิ กล่าวขอเพิมเติม รายชือผูเ้ขา้ร่วมประชุม นายปุญญพฒัน  พงษพ์ฒันา

พนิต   บริษทั  จิระภา ไก่หมุน จาํกดั สมาชิกใหม่ ในการ ประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 

/  ในวนัพฤหสับดีที  มกราคม  ณ หอ้งประชุมสวนอาหารเกา้มณี ต. หนา้เมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

มตทิีประชุม รับรอง 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

3.1  กจิกรรมปันจกัรยาน   

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่ากิจกรรมปันจกัรยาน ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา คงตอ้งเลือนออกไป

ก่อน เพราะบริษทั เอม็ เอส เอสเคเบิลทีวี จดักิจกรรม ทวัร์ออ๊ฟฉะเชิงเทรา บางปะกงสายนาํแห่งชีวิต จดัเพือหาทุนของสือมวลชน 

ซึงจะจดัในวนัที  มีนาคม  ค่าสมคัรท่านละ  บาท  รายละเอียดประชาสัมพนัธ ์ในเวป๊ไซด ์ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

.   โครงการจดัแข่งขันกอล์ฟ เชือมความสัมพนัธ์ 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าโครงการจดัแข่งขนักอลฟ์ เชือมความสัมพนัธ์ อยู่ในระหว่างการ

ประสานงานกบัผูใ้หก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรม แข่งขนักอลฟ์ ซึงท่านรับทราบแลว้ และยนิดีทีจะให้การสนับสนุน

โดยจะจะตอ้งประสานในรายละเอียดร่วมกนัต่อไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 .    เรืองประชุมใหญ่สามญัสามญัสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี  

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่ากาํหนดจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ปี  ในวนัที   มีนาคม          

ณ ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา วิทยากร กาํลงัติดต่อประสานงานนาย

ปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออก และสมาชิกท่านใดจะมีการนาํเสนอเปลียนแปลง

แกไ้ข กฎขอ้บงัคบั  แกไ้ขชือ ทีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์รูป ในหนงัสือรายงานประจาํปี สามารถแจง้มาทางสาํนกังานได ้ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

.   โครงการรถบรรทุกสีขาวตามนโยบายประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา     

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) แจง้รายงานผลจบักุมรถบรรทุกเดินพิกดัอตัราทีกฎหมายกาํหนดจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ถือว่าเป็นจงัหวดันาํร่องในการทาํโครงการนี ขณะนีคณะทาํงานและทางทีมงาน กาํลงัดาํเนินการวางแผน

งานการทาํงานใหม่ ในปี   ภายในเดือนมกราคม  น่าจะเห็นผลการจบักุมมากกว่านี 

ขอรายงานผลการจับกุมรถบรรทุกทีบรรทุกเกินพิกัดอตัราทีกฎหมายกาํหนด ในวนัที  มกราคม พ.ศ.                

บนถนนสาย  ตอน แยก  (สิริโสธร) ถึงตลาดคลองสวน  ปี ดงันี 
 



ลาํดบัท ี หมายเลขทะเบียนหัว-แม่ หาง-ลูก นําหนักรวม ตามกฎหมาย นําหนักทีเกนิ 

 - นครปฐม       - - สมุทรสาคร 66,630 50,500 16,130 

 87-2195นครปฐม       - - นครปฐม 66,920 50,500 16,420 

 88-8658นครปฐม       - - นครปฐม ,163 50,500 19,660 

 - นครสวรรค ์  - - นครสวรรค ์ 71,390 50,500 20,890 

 - นครสวรรค ์ - - นครสวรรค ์ 72,460 50,500 21,960 

 - นครสวรรค ์ - - นครสวรรค ์ 72,920 50,500 22,420 

 - ปทุมธานี      - - ปทุมธานี 74,610 50,500 24,110 

 - นครสวรรค ์ - - นครสวรรค ์ 77,510 50,500 27,010 

 - นครปฐม      - - นครปฐม 77,940 50,500 27,440 

 - นครปฐม      - - นครปฐม 78,250 50,500 27,750 

11 - นครสวรรค-์ - นครสวรรค ์ ,800 50,500 29,300 

รวมนําหนักทเีกนิ 253.090 

เฉลยีเกนิต่อพ่วง 23,008 

คดิเป็นร้อยละทีเกนิ . % 
 

นําหนักบรรทุกตามกฎหมาย นําหนักรถเปล่า นําหนักสุทธ ิ นําหนักทีเกนิ คดิเป็นร้อยละ  

50,500. 21,000 29,500 23,008 78.00% 
 

ส่วนทีเกิน 253,090 กก. / 29,500 กก. = 8.58 พ่วง สมมุติว่าค่าบรรทุก  /ตนั บรรทุกตามกฎหมาย 29,500 กก. 100 บาท/ตนั เท่ากบั 

2,950 บาท/พ่วงทีบรรทุกเกินจะได ้52,500 กก. 100 บาท/ตนั เท่ากบั 5,250 บาท/พ่วง แต่ความเป็นจริง อาจจะไดค่้าบรรทุกเพียง 80 

– 90 บาท/ตนั หมายความว่า ถา้รถทีบรรทุกตามกฎหมายจะเหลือค่าบรรทุกเพียง 2,360 บาท/พ่วงส่วนทีบรรทุกเกินพิกดัฯจะได ้

4,200 บาท/พ่วง เท่านนั ทาํใหร้ถบรรทุกทีบรรทุกตามกฎหมายไม่สามารถต่อสูแ้ข่งขนัในตลาดได ้ 

นายสมนึก  ทกัษิณา (ประธานกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า การจบักุมแต่ละครัง มีผูสื้อข่าว ไปดว้ยหรือไม่ หรือไดส่้ง

ข่าวตามช่องใหญ่ ให้มีการลงข่าว เพือเป็นการประชาสัมพนัธ์ผลงานและการทาํงาน ว่าจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีผลงาน

อะไรบา้ง หรือลงเฟรสปุ๊กไลน์ ใหช่้วยกนัไลน ์ช่วยกนัแชร์ หรือเปล่า 

 นายอาทร ผดุงเจริญ (กรรมการ) อยากเสนอทางหอการคา้ฯ ให้นาํโครงการรถบรรทุกสีขาวตามนโยบายประชารัฐ ประจาํ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เสนอไปยงัหอการค้าไทย เรืองควรทีจะเอาผิดกับผูบ้ริโภคด้วย ทาํอย่างไรให้ออกกฎหมายบงัคับใช้กับ

ผูบ้ริโภค จะไดช่้วยกนัอีกทาง เพราะรถบรรทุกนาํหนกัเกินสาเหตุก็มาจากผูบ้ริโภคดว้ย รับของผดิกฎหมาย  

 นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าเรืองทีนาํเสนอ ได้ทาํหนังสือไปยงักระทรวงคมนาคมขนส่งแลว้ เพราะ

โครงการรถบรรทุกสีขาว ท่านนายกรัฐมนตรี ประกาศให ้เวลา  เดือน ให้โอกาสทุกจงัหวดัให้ดาํเนินการ ถา้ยงัไม่สาํเร็จยงัมีอีก

หลายมาตรการทีจะทาํ ส่วนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเรืองผูมี้ส่วนร่วมในการกระทาํความผิด แลว้ ตอนนีถา้รถบรรทุกคนัไหน 

นาํหนกัเกิน คนขบัติดคุก  วนั แต่ยงัไม่ยดึรถ แต่มาตรการต่อไป คือการยึดรถไดว้างแผนไวห้มดแลว้ จะมีกฎหมายลงโทษมาก



ขึนทุกที  ๆ อยากฝากทางหอการคา้ช่วยส่งผลการจบักุมทุกครัง เขา้ไปยงัหอการคา้ไทย เพือเป็นแรงกระตุน้ ให้หอการคา้ไทย ช่วย

ผลกัดันอีกแรงหนึง เพราะโครงการนี คณะกรรมการของหอการค้าเป็นผูด้าํเนินการ เองเลย  ถา้งานนีไม่มีภาคเอกชนเป็น

ผูด้าํเนินการร่วมดว้ย คงจะไม่สาํเร็จ เพราะเราเขา้ใจการทาํงานของส่วนราชการ   

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที    เรืองเพอืพจิารณา  

  ไม่มเีรืองเสนอ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระท ี   เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าเรืองโครงการรถบรรทุกสีขาวตามนโยบายประชารัฐ ประจาํจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ไดน้าํโครงการนี และผลการจบักลุ่ม เขา้สู่หอกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  ทงั  จงัหวดั เพือขอความร่วมมือกนั 

ใหช่้วยกนัดูแลและทาํใหโ้ครงการนียงัยืน และในส่วนเรือง ทางนายกรัฐมนตรี ไดมี้คาํสั ง ให้ทาง ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทกัษ ์

รองนายกรัฐมนตรี และทีมงาน จะมาทาํการตรวจเยียมกลุ่มจังหวดัเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  โดยทีในส่วนของ  จังหวดั 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว้ นครนายก  ทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพตอ้นรับ ทางคณะรัฐมนตรี ทีจะมาตรวจเยยีม   

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  6  เรืองประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  (AEC)  

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าทางหอการคา้ไทย ไดถ้ามถึงการไปทาํบนัทึกขอ้ตกลง MOU กบัประเทศเพือน

บา้น กมัพชูา พม่า ลาว เวียดนามและจีน ว่ามีขอ้ตกลงดา้นการคา้อะไรกนับา้ง และมีความคืบหนา้อย่างไร ให้ทางหอการคา้จงัหวดั

ทาํหนงัสือชีแจงไปทางหอการคา้ไทย  และเรืองเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัสระแกว้ ขณะนีกาํลงัเตรียมการในเรืองการสาํรวจพืนที  

 นายอาทร  ผดุงเจริญ (กรรมการ) กล่าวว่า ในการไปทาํบนัทึกขอ้ตกลง MOU กบัประเทศเพือนบา้น ทีผ่านมา 

ไดเ้คยเป็นตวัแทนในส่วนภาคเอกชน ไปลงนาม  MOU กบัประเทศเวียดนาม และมีการแลกเปลียนซือขายสินคา้กนั

บา้งแลว้พอเปลียนแปลงผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราใหม่ ก็ไม่มีการประสานงานต่อเนือง แต่ในขอ้ตกลงของการทาํ

บนัทึกขอ้ตกลง จะมีขอ้กาํหนดว่า จะตอ้งมีการประสานงานต่อเนืองกนัอยา่งนอ้ยปีละ  ครัง 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที    เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าเรืองโครงการกระตุน้เศรษฐกิจ เป็นงบฟังชนั กลุ่มจงัหวดั ไดง้บประมาณ มา หนึง

แสนลา้นบาท ตอ้งทาํโครงการใหเ้สร็จ ภายใน  ปี ระหว่างปี -  โครงการทีไดง้บประมาณไปจะตอ้งใหไ้ดป้ระโยชน์  จงัหวดัขึน

ไป เช่นโครงการ การสร้างเขือนตาํบลสองคลอง จะไดป้ระโยชน์กบั จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัสมุทรปราการ และโครงการสร้าง

สะพานขา้มแยกต่างๆ   จะช่วยแกไ้ขการจราจรไดค้ล่องตวัขึน ไดป้ระโยชน์ กบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัปราจีน จงัหวดัสระแกว้  

 นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าโครงการพฒันาทางหลวงรองรับพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดง้บมาพฒันา

ทางหลวงหมายเลข  อาํเภอพนัส –ฉะเชิงเทรา พิเศษ  ช่องจราจร จาํนวนเงิน   ลา้นบาท ทางหลวงหมายเลข  

มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา   ตอนนครเนืองเขต-ฉะเชิงเทรา รวมสะพานขา้มแยก พิเศษ  ช่องจราจร จาํนวนเงิน ,   ลา้นบาท   



ทางหลวงหมายเลข  ฉะเชิงเทรา –เขาหินซอ้น  ตอนฉะเชิงเทรา-บางคลา้ รวมสะพานขา้มสามแยกแยกเขา้วดัสมานวดั

สมานรัตนาราม  พิเศษ  ช่องจราจร จาํนวนเงิน   ลา้นบาท  ทางหลวงหมายเลข  ฉะเชิงเทรา-เขาหินซอ้น ตอนบาง

คลา้-พนมสารคาม รวมสะพานขา้มแยกหนองแหน (ทางหลวงหมายเลข  ตดัทางหลวงหมายเลข )และแยกพนม

สารคาม (ทางหลวงหมายเลข  ตดัทางหลวงหมายเลข  พิเศษ  ช่อง จราจร จาํนวนเงิน ,   ลา้นบาท  ทางหลวง

หมายเลข   ฉะเชิงเทรา –เขาหินซอ้น ตอนพนมสารคาม – เขาหินซอ้น รวมสะพานขา้มแยก ปราจีนบุรีและสะพานแยก

ไปสระแกว้  (ทางหลวงหมายเลข  ตดัทางหลวงหมายเลข ) พิเศษ  ช่อง จราจร จาํนวนเงิน ,   ลา้นบาท   

 นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าอยากฝากเรืองโครงการเกษตรปลอดภยัของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใน

อนาคต ถา้หอการคา้และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ช่วยกนัผลกัดนัและส่งเสริมให้ทาํเกษตรปลอดภยัได ้จะเป็นเรืองทีดีมาก 

เพราะ ต่อไปจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะเป็นเมืองทีอยูอ่าศยั 

นายอาทร  ช่วยณรงค์  (รองประธาน) กล่าวว่า ขอเสริมเรืองยุทธศาสตร์หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ้ง

สอดคลอ้งกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา เรืองระเบียงเศรษฐกิจ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดถู้กกาํหนดให้เป็นเมืองทีอยู่อาศยั เพือ

รองรับการขยายตวัในรูปแบบ และโครงการสนบัสนุนดา้นเกษตร เพือการเป็น มหานครแหล่งเกษตรปลอดภยั โดยเป็น

นโยบายท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เกียวกบัผกัปลอดภยั เบอร์   จงัหวดัฉะเชิงเทรากาํหนดไว ้  เรือง  การ

คมนาคมปลอดภยั  .เรืองอาหารเกษตรปลอดภยั  .เรืองขยะและสิงแวดลอ้ม และขอประชาสัมพนัธ์งานมหกรรมปศุ

สตัวป์ลอดภยัของกลุ่ม  จงัหวดัเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ทีจะจดัขึนในวนัที -  มกราคม  ณ หา้งโรบินสนั สาขา

ฉะเชิงเทรา จะมีพิธีเปิดในวนัที  มกราคม  เวลา .  น. 

นายอาทร  ผดุงเจริญ (กรรมการ) กล่าวว่า เรืองอาหารเกษตรปลอดภยั   อยากใหร้วมถึงกสิกรรมดว้ย เช่นการเลียง

หม ูเลียงปลา เลียงไก่ ใหค้วบคูไปกบัสินคา้เกษตรปลอดภยั จาํพวกผกัปลอดสารพิษ  

นายอาทร  ช่วยณรงค ์ (รองประธาน) กล่าวว่าเกษตรปลอดภยั  ร่วมไปถึงกสิกรรมดว้ย ควบคุมทงัหมด  แต่คาํพูด

ทีใช ้จะใชค้าํว่าเกษตรและสหกรณ์ มากกว่า การใชก้สิกรรม  เกษตรปลอดภยั ร่วมถึง ผกั ผลไม ้ไข่ ปลา หม ูไก่ ดว้ย 

นายสมนึก  ทกัษิณา (ประธานกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า อยากสอบถามว่าเรือง เกษตรปลอดภยั  มีหลายหน่วยงานทีเกียว 

ขอ้ง เช่น เกษตร ปศุสตัว ์ประมง คนละกระทรวง มีหวัหนา้คนละคน การทาํงานการขบัเคลือน และแนวทางการทาํงาน จะมี

ปัญหาขดัแยง้กนัหรือเปล่า หรือแต่ละหน่วยงานแต่งตงัคณะทาํงานขึนมา ค่อยประสานงานและความเขา้ใจใหต้รงกนั  

นายอาทร  ช่วยณรงค ์(รองประธาน) กล่าวว่า กระทรวงแต่ละกระทรวงจะมีเจา้หน้าที ค่อยดูแลรับผิดชอบแต่ละ

เรืองไป กระทรวงเกษตรจะดูแลเรืองนาแปลงใหญ่ ผกัแปลงใหญ่ ปศุสตัวจ์ะดูแลเรืองการเลียงสัตวแ์ปลงใหญ่ และประมง

จะดูแลเรืองปลากะพงแปลงใหญ่ จะมีคณะกรรมการแต่ละกระทรวงเป็นคณะทาํงาน แต่มีนโยบายหลกัของนายกรัฐมนตรี 

คือการทาํเกษตรแปลงใหญ่ ฉะนนั ทุกกระทรวงทุกกรมจะตอ้งขบัเคลือนไปในทิศทางเดียวกนั 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า วนัที  มกราคม   เวลา .  น .ขอเชิญกรรมการหอการคา้

ท่านใดว่าง ร่วมดูสถานที ตลาด อตก. อาํเภอบางคลา้  เป็นสถานทีทีจะทาํเป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรปลอดภยัของ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทราตอ้งเป็นตลาดนาํร่อง เรืองสินคา้เกษตรปลอดภยั เป็นอนัดบั  ของประเทศ   เราตอ้ง

ช่วยกนัผลกัดนัและส่งเสริมเรืองนี 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 



วาระที    เรืองนําเสนอนักธุรกจิรุ่นใหม่ ( YEC)   

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า กิจกรรมนกัธุรกิจรุ่นใหม่  YEC ฉะเชิงเทรา มี  เรืองทีจะแจง้ให้ทราบ    เรืองที   

หอการคา้ไทย ร่วมกบัสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (สสว.) กาํหนดจดัโครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งสาํหรับ

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ เคลด็ลบัปรับปรุงธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ จากกูรูชนันาํของประเทศ เทคนิคการสร้างความต่อเนืองธุรกิจต่อเนือง

ธุรกิจ เชือมโยงธุรกิจใน AEC และตลาดโลก  หลกัสูตรอบรมและปฏิบติั  วนั ผูป้ระกอบการจะไดรั้บ จุดความคิด สร้างธุรกิจดว้ยวตั

กรรม ผา่น Business Model  และการสร้างความเขม้แขง็ใหธุ้รกิจดว้ย  Business Plan ภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัระหว่าง วนัที -  

กุมภาพนัธ์  ณ โรงแรม ซนัธารเวลเนส แอนด์ รีสอร์ท  อ.เมือง        จ.ฉะเชิงเทรา  เป้าหมาย  ท่าน  อายุไม่เกิน  ปี  สมคัรได้ที 

www.thaichamber.org   เรืองที  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั บริษทั  เรืองวา แสตนดาร์ด อินดสัตรี จาํกดั และเหล่ากาชาดจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมร่วมรับบริจาค โลหิตประจาํปี  ในวนัที  กุมภาพนัธ ์  เวลา . - .  น. ณ หอ้งประชุม บริษทั  เรืองวา

แสตนดาร์ด อินดสัตรี จาํกดั     ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึงเป็นการรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ บริจาคโลหิต  พรรษา 

หอการคา้ร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกศุล เพือเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตงัเป้าจดัหา

โลหิต สนบัสนุนสภากาชาดไทย จาํนวน ,  ยนิูตทวัประเทศ  

มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที    เรืองรับรองรายรับ-รายจ่าย เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม  

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที  10  เรืองอนืๆ   

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ฝากประชาสัมพนัธ์   ขอเชิญ ผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ และประชาชน ทวัไป เขา้

อบรม โครงการ  Chula Mini MBA รุ่นที   ระหว่างวนัที  กุมภาพนัธ-์  มีนาคม  ณ ศนูยก์ารเรียนรู้ (ภาคกลาง) กองพลทหารราบที 

 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ค่าลงทะเบียนท่านละ ,  บาท  และแจง้เรืองกรรมการท่านใด มีทีดิน สปก. อยูใ่นกรรมสิทธิ ใหไ้ปประสานงาน

กบั ทางสาํนกังานปฏิรูปทีดิน  ขณะนีมี มีมาตรา  ออกมาใช ้ถา้ใครมีทีดินทียงัไม่ออกโฉนด มีทีดินเกิน ,   ไร่ อยู่ในกรรมสิทธิ 

ครอบครอง จะตอ้งแบ่งแยกใหก้บัทายาททีเป็นเกษตรกร ทีจะรับช่วงต่อ และถา้ ไม่สามารถแบ่งแยกใหก้บัทายาท ได ้ จะถกูยดึคืน ไปให้

เกษตรกรทีลงทะเบียนไว ้ ,  บาท ราย ทียงัไม่มีทีดินทาํมาหากิน จะกระจายใหก้บับุคลเหล่านี  

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 



 

 


