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รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 2/2563 

วนัพฤหัสบดทีี  21  พฤษภาคม 2563 

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

ผู้เข้าประชุม  

 1.นายสมนึก ทกัษิณา       ประธานกิตติมศกัดิ 

 2.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร      ทีปรึกษา 

 3.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ      ประธาน 

 4. นายมนสั ตนังาม       รองประธาน 

 5.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร      รองประธาน 

 6.นายอาทร ผดุงเจริญ      รองประธาน 

 7.นายจิตรกร เผด็จศึก       รองประธาน 

 8.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม       รองประธาน 

9.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร      รองประธาน 

10.นางวรนิต กตญาณ       เลขาธิการ 

11.นายยทุธนา มาตเจือ       กรรมการ 

12.น.ส.สิริรักษ ์ อติชาติธานินทร์      กรรมการ 

13.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง      กรรมการ 

14.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล      กรรมการ 

15.ร.ท.สมศกัดิ   ยคุขะระ       กรรมการ 

16.นายชชัวาล แซ่ตงั       กรรมการ 

17.น.ส.อภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร      กรรมการ 

 15.น.ส.ธวิยา   สุดใจ       เลขาธิการ YEC 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นายสุกณัฑ ์ โสรัจจกิจ      สมาชิกใหม่ 

2.นายฉตัรชยั สงัข ์เจริญ    ผูจ้ดัการธนาคาร SME bank 

3.นายวิเชษฐ ์ วาดีอุทยัพนัธ ์    ผูช่้วยผูอ้าํนวยการเขตออมสิน 

4.นายธวชั ทองคาํ     ผูจ้ดัการศนูย ์SME ออมสินฉะเชิงเทรา 

5.นายสมศกัดิ ทะรารัมย ์    ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ธ.ก.ส.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
   

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

- 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 -12.00 น. นายพรชยั  ธรรมจรูญผูจ้ดัการหอการคา้นางนาํฝน   ชะเอมทอง เจา้หนา้ที 

ร่วมประชุมเจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัภาคตะวนัออกครังที 1/2563 ผา่นระบบ Google Hangouts Meet  
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5 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.-12.00 น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดักา และนางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หน้าที ร่วม

ประชุมหารือระหว่างเจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ ครังที 1/2563 ผา่นทาง Google Hang out Meet) 

7 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น  ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณี

พิเศษ) คุณแม่ลาํยง รัตนวงศ ์มารดานายวฒันา รัตนวงศ ์ประกิตติมศกัดิหอการคา้ฯ ณ เมรุวดัเกาะชนั ตาํบลท่าพลบั 

อาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

ดว้ยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บแจง้จากสภาเกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทราวา่ ปัจจุบนัเกษตรกรผูเ้ลียงปลากะพงไม่

สามารถจาํหน่ายปลากะพงในทางการคา้ปกติเนืองจากพ่อคา้หยุดรับซือ ร้านคา้/ร้านอาหารส่วนใหญ่ปิดให้บริการจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดงันนัเพือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ลียงปลากะพงให้สามารถระบายผลผลิต

ไดร้วดเร็วเพือลดตน้ทุนการผลิต จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงขอความร่วมมือประชาสัมพนัธ์การสั งซือปลากะพงของกลุ่ม

เกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยจาํหน่ายในราคาหนา้บ่อ ดงันี  

           1) ขนาด 6-9 ขีด/ตวั ราคา 100 บาท/กิโลกรัม  

           2) ขนาด 1-2 กิโลกรัม/ตวั ราคา 95 บาท/กิโลกรัม 

           3) ขนาด 3-7 กิโลกรัม/ตวั ราคา 130 บาท/กิโลกรัม 

 โดยสามารถติดต่อสั งซือไดที้ผูใ้หญ่สุรพล หมายเลขโทรศพัท์ 099-1521563 ผูใ้หญ่ทวี 081-9455977 หรือสอบถามที

สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 038-514653 หรือสภาเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 038-513166 

ดว้ยจังหวดัฉะเชิงเทราไดรั้บแจง้จากสาํนักงานพาณิชยจ์ังหวดัเชียงใหม่ว่าผลผลิตลิ นจีฮงฮวยของจังหวดั

เชียงใหม่เริมออกสู่ตลาดเป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหผ้ลผลิตกระจุกตวัและราคาตกตาํ เพือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูก

ลินจีจงัหวดัเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพนัธ์การสั งซือลิ นจีฮงฮวยในราคาตระกร้าละ 10 กิโลกรัม ราคา 350 บาท ติดต่อ

สงัซือทีสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ภายในวนัที 22 พฤษภาคม 2562 

ดว้ยสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทราไดรั้บแจง้จากสาํนักงานพาณิชยจ์งัหวดัระยองว่าขณะนีมงัคุดจงัหวดั

ระยองกาํลงัออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 มาก ประกอบกบัสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ผลผลิตจึงลน้

ตลาด ดงันนัเพือช่วยเหลือเกษตรกรปลกูมงัคุดจงัหวดัระยอง จึงขอประชาสมัพนัธจ์าํหน่ายมงัคุดเกรดคละ ดงันี 1) กล่อง

ละ 5 กิโลกรัม ราคา 290 บาท 2)กล่องละ 10 กิโลกรัม ราคา 490 บาท (ราคารวมค่าจดัส่งทวัประเทศ) สนใจสั งซือติดต่อผู ้

ประสานงาน คุณภาณี ภูธนะกลู โทรศพัท ์038-694048 และนางสาววนา อนัชนั โทร.038-694049 

21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธาน นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร 

นายมนสั ตนังาม นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาคเอกชน 3 สถาบนั  (กกร.) จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที  2 /2563  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งสาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วย

กองทุน TO BE NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563 ในวนัที ณ ห้องพุทธโสธร ชนั 2 สาํนักงานสาธารณสุข

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพรกรรมการร่วมตรวจ

พิจารณาคดัเลือกหมู่บา้นเขม้แข็งตามแนวทางแผน่ดินทาํแผน่ดินทอง (หมู่บา้นอยูเ่ยน็) ประจาํปี 2563 ณ บา้นบาง

คา้งคาวหมู่ที1 ตาํบลบางตลาดอาํเภอคลองเขือนจงัหวดัฉะเชิงเทราเวลา 13.30 -16.00 น. ณบา้นหนองแสงหมู่ที6 

ตาํบลเขาหินซอ้นอาํเภอพนมสารคามจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษชู์ทบัทิมรองประธานร่วมตรวจประเมินเพือประกอบการ

พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสตัว ์(กฆ.1)  ณ นิดาบีฟเลขที 11 /6 หมู ่1 ตาํบลบึงนาํรักษอ์าํเภอบางนาํ

เปรียวชนิดของโรงฆ่าสตัวคื์อโค 

27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.น. นายจอมพงษชู์ทบัทิมรองประธานร่วมตรวจประเมินเพือ

ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสตัว ์(กฆ.1)  บริษทัแปดริวออสทริซฟาร์มเลขที 13 / 22 

หมู ่7 ตาํบลบางแกว้อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทราชนิดของโรงฆ่าสตัวคื์อนกกระจอกเทศ 

27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมเพือพิจารณา/ เสนอแผนงาน

หรือโครงการทีมีวตัถุประสงคฟื์นฟเูศรษฐกิจและสงัคมทีไดรั้บผลกระทบจากระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 

2019 กรอบวงเงิน 400,000 ลา้นบาทณห้องประชุมสาํนกังานการท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 

2 / 2563 ณ หอ้งประชุมนามตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.นางสาวอภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพรกรรมการร่วมตรวจ

พิจารณาคดัเลือกหมู่บา้นเขม้แข็งตามแนวทางแผน่ดินทาํแผน่ดินทอง (หมู่บา้นอยูเ่ยน็) ประจาํปี 2563 ณ บา้น

คลองเอวจะเข ้หมู่ที 11 ตาํบลท่าไข่อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทราเวลา 13.30 -16.00 น. ณ บา้นดอนทบัไก่หมู่ที 6 

ตาํบลเสมด็ใตอ้าํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ

ประจาํเดือนพฤษภาคม 2563 ประชุมผา่นระบบวิดีโอทศันท์างไกลโปรแกรม(ZOOM Cloud Meeting) ณหอ้ง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานแผนพฒันาทอ้งถินระดบัจงัหวดั ครังที 2 / 2563 ณหอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ฉะเชิงเทราตาํบลบางแกว้อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวอภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพรกรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบประเมินผลงานและตดัสินตามโครงการคดัเลือกหมู่บา้นเขม้แข็งตามแนวทางแผน่ดินทาํแผน่ดินทอง 

(หมู่บา้นอยูเ่ยน็) ประจาํปี 2563 ระดบัจงัหวดัณหอ้งประชุมสุนทรพิพิธชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ  เลขาธิการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 5/ 2563 ณหอ้งประชุมมรุพงศสิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั 

1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมเปิดศูนยเ์ทคโนโลยีการเกษตรและ

นวตักรรมและประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยอาคารราชณนครินทร์ชัน 5  

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นางวรนิตกตญาณ  เลขาธิการร่วมประชุมพิจารณาร่างระเบียบว่าดว้ยกองทุน To 

be number one จงัหวดัฉะเชิงเทราพ.ศ. 2563  ณ  หอ้งประชุมพุทธโสธรชนั 2สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดั

แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/ 2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงศสิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั 

11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรนาํ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 8/2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั 

15 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.-12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร นายอาทร ผดุงเจริญ 

รองประธาน ร่วมให้ขอ้มูลแก่สถาบนัอาหาร โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจัดตงัระเบียงผลไมภ้าคตะวนัออก 

(Eastern FrnitCoreidor EEC) ระยะที 1 ขนัตอนที 1 ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหารือ “จงัหวดักา้วไกล สู้ภัย 

Climate Change” ภายใตโ้ครงการดาํเนินงานดา้นนโยบายการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate PolieyProiect) เพือ

สนับสนุ นการคัดเ ลื อกนโยบายด้านการเปลี ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศไปสู่ การดําเ นิ นงานในพื นที 

(SuhnationdLmplementaion) ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.-16.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา นายจิตรกร เผด็จศึก รอง

ประธาน นายยทุธนา มาดเจือ กรรมการ ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) ครังที 2 โครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการ

พฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

ณ หอ้งชลธี 1 โรงแรมซนัทราราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

กจิกรรมอนืๆ  

4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมรับฟังการแนะนาํโครงการธุรกิจ

แพลตฟอร์มใหม่ “มมูอลล”์ (Moomall) ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณ

แม่ลาํยง รัตนวงศ ์มารดา คุณวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมร่วมพิธี มอบห้องตรวจเชือ

ความดนัลบแบบเคลือนที จาํนวน 3 ชุด รวมมลูค่า 250,000 บาท บริจาคโดย คุณวฒันา รัตนวงศ ์และครอบครัว เพืออุทิศใหคุ้ณแม่ลาํ

ยง รัตนวงศ ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ลาํยง รัตนวงศ ์ ณ วดัเกาะชนั ต.ท่าพลบั อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา ดงันี 

1) บริจาคในนามมลูนิธิพาณิชยส์งเคราะห์ โดยหอการคา้ไทย ร่วมกบั หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มอบใหโ้รงพยาบาลท่าตะเกียบ โดย พญ.นฤมล กุศลศิลป์ เป็นผูแ้ทนรับมอบ 

2) บริจาคในนามคุณแม่ลาํยง รัตนวงศ ์มอบใหก้บัโรงพยาบาลบางนาํเปรียว โดย นายจกัรวาล บุญชู  

เลขานุการผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลบางนาํเปรียว เป็นผูแ้ทนรับมอบ 
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3) บริจาคในนามคุณแม่ลาํยง รัตนวงศ ์มอบใหก้บัโรงพยาบาลบา้นโพธิ โดยคุณกมัปนาท สร้อย 

อากาศ เป็นผูแ้ทนรับมอบ  ผูร่้วมในพิธีมอบประกอบดว้ย ว่าทีร้อยเอกจิตร์ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมการหอการคา้

ไทย นายวฒันา รัตนวงศ ์กรรมการหอการคา้ไทย ประธานกิตติมศกัดิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และนายประโยชน์ 

โสรัจจกิจ ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4) บริจาคขา้วสารถุง 5 กิโลกรัม จาํนวน 500 ลกู ใหก้บัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือนาํไป 

ช่วยเหลือประชาชนทีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัสCOVID-19 ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 16 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร นายจอมพงษ ์

ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมงานแถลงข่าวเปิดใหบ้ริการส่งอาหารฟู๊ ดแพนดา้สาขาฉะเชิงเทรา ณ ร้านอาหารเอกเขนก  

นายฉัตรชยั สังข์ เจริญ (ผูจ้ดัการธนาคาร SME Bank) กล่าวว่าธนาคาร SME Bank มีโครงการสินเชือ  

SME D Bank ตอบโจทยเ์อสเอม็อีไทย เติมทุนง่าย ดอกเบียถกู หนุนธุรกิจอยู่รอด มีรายประเภทธุรกิจ สินเชือราย

เลก็ สินเชือเพือยกระดบัเศรษฐกิจชุมชน สินเชือเสริมแกร่ง และสินเชือ Soft Loan ธปท. ถา้สมาชิกท่านใดติดต่อ

ถามรายละเอียดได ้1357 

นายสมศกัดิ ทะรารัมย ์(ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ธ.ก.ส.จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า  ธนาคาร ธ.ก.ส.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ยินดี

ใหบ้ริการสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทุกท่าน มาตรการสนบัสนุนสินเชือSMEs (Soft Loan ธปท.)ดงันี 

มาตรการสนับสนุนสินเชือ SMEs (Soft Loan ธปท.)คาํนิยาม ลูกคา้ รMEหมายถึงผูป้ระกอบการทีประกอบ

ธุรกิจทงั รMEร และ SMAEs ไดแ้ก่ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

วงเงินสินเชือ วงเงินสินเชือในการดาํเนินมาตรการฯ รวมจาํนวน 500,000 ลา้นบาท (frst come ,first served) 

คุณสมบติัของผูกู้ ้

1. เป็นลูกหนีธุรกิจ รMEร ทังบุคคลละนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ทีมีสถานประกอบการ และ

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

2. เป็นลกูคา้ธนาคาร ทีใชสิ้นเชือเพือประกอบธุรกิจ รMEร และ เป็น non NPL ณ วนัที 31ธนัวาคม 2562 

3. มีวงเงินกูร้วมกลุ่มลกูหนีต่อกลุ่ม (Single Lending Limit : รL) ทีเป็นหนีสญัญาเงินกูเ้พือใชใ้นธุรกิจSME ต่อ 

ธนาคารไม่เกิน 500 ลา้นบาท 

4. ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยที์จดัตงัขึนตาม พรบ.ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(SET และ MAI) 

5. ประกอบธุรกิจและดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนือง 

วตัถุประสงคก์ารกูเ้งิน 

1. เพือเสริมสภาพคล่องในการดาํเนินกิจการของลกูคา้เป็นสาํคญั 

2. เพือรักษาระดบัการจา้งงาน และลดอตัราการว่างงานทงันี ตอ้งไม่เป็นการใหกู้พื้อชาํระหนีเดิม (Refinance) 

ประเทสินเชือและวงเงินสินเชือสูงสุด 

1. สินเชือเงินทุนหมุนเวียน ไดแ้ก่ วงเงินเบิกเงินกินบญัชี (O) และวงเงินตวัสญัญาใชเ้งิน (PN) 

2 เงินกูเ้พือการลงทุน (ไม่สนบัสนุนการกูเ้งินเพือเป็นการยายกิจการ เช่น ซือเครืองจกัรหรืออุปกรณ์ ซือ 

อาคารสาํนกังาน ซือโรงงาน ทีดิน ยานพาหนะ และรีไฟแนนซห์นีเดิม (เป็นตน้) 
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วงเงินสินเชือสูงสุด 

วงเงินสินเชือธุรกิจทุกประเภทสูงสุดไม่กินร้อยละ 20 ของยอดหนีองคา้งของลกูหนีทีเป็นสญัญา 

เงินกู ้รMEร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

อตัราดอกเบียเงินกู ้

คิดดอกเบียจากผูก้ใูนอตัราร้อยละ 2ต่อปี เป็นระะเลาเงินกู ้2ปี นบัแต่วนัทาํสญัญาเงินกู ้โดยรัฐบาล 

รับภาระจ่ายดอกเบียแทนผูกู้ใ้นช่วง 6 เดือนแรก 

กาํหนดระยะเวลาเงินกู ้

กาํหนดอายหุนงัสือสญัญากูเ้งินทุกประเภทไม่เกิน 2 ปี จากวนัทาํสญัญาเงินกู ้

หลกัประกนั 

กาํหนดใหใ้ชห้ลกัประกนัเดิม 

ค่าธรรุมเนียม 

การสนบัสนุนสินเชือตามมาตรการนี ธนาคารผอ่นปรนยกเวน้การเรียกเก็บค่ธรรมเนียมทุกประเภท 

โดยเฉพาะค่าวิเคราะห์โครงการ (Front end Fee) และอืน ๆ  

นายธวชั ทองคาํ (ผูจ้ดัการศนูย ์SME ออมสินฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าธนาคารออมสิน มีโครงการสินเชือ

ดอกเบียตาํ (Soft Loan) สมาชิกท่านใดสนใจติดต่อผมได ้ทีศนูยสิ์นเชือธุรกิจลกูคา้ SMEs 15 ฉะเชิงเทรา โทร.063-

9043737 , 064-1811255 โดยวนันีไดน้าํรายละเอียดโครงการมานาํเสนอดงันี
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หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อธนาคารออมสิน ศูนยสิ์นเชือธุรกิจลูกค้า SMEs 15 ฉะเชิงเทรา โทร.063-

9043737 , 064-1811255 หน่วยวิเคราะห์สินเชือ เขตฉะเชิงเทรา โทร.084-4630885 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวขอบคุณ ผูแ้ทนจากธนาคาร SME Bank ธนาคาร ธ.ก.ส.จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา ทีมาใหข้อ้มลูทีเป็นประโยชน์ใหก้บัสมาชิกหอการคา้จงัหวดั 

มตทิีประชุม รับทราบ 
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วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมฯ ครังที 2/2563 

มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3 เรืองเพอืพจิารณา 

3.1 มาตรการช่วยเหลอืภาคธุรกจิเอกชนในสถานการณ์ COVID-19  

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าสมาชิกหอการค้าท่านใดมีอะไรทีอยากจะนําเสนอมาตรการ

ช่วยเหลือภาคธุรกิจเอกชนในสถานการณ์ COVID-19 ทางหอการค้าจะได้รวบรวมนาํเสนอข้อมูลไปยงัหน่วยงานที

เกียวขอ้งใหช่้วยเหลือ ใหแ้จง้มายงัสาํนกังานหอกาคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่าเรามองแต่ภาครัฐว่าจะช่วยเราอย่างไร เราเป็นองค์กร

ภาคเอกชน เราตอ้งมองอีกประเดน็ว่า พวกเราจะช่วยพวกเราอยา่งไรมากกว่า ดร.โอกาส เตพละกุล เคยพดูคุย เรือง

โครงการ เพือนช่วยเพือน ภาคเอกชน คนแปดริวช่วยกนัเอง โดยการซือขายระหว่างธุรกิจสมาชิกหอการคา้ดว้ยกนั

สมาชิกหอการคา้ฯ ทีมีสินคา้ตอ้งนาํเสนอตวัเองก่อน ว่ามีสินคา้อะไรทีจะจาํหน่าย และถา้มีการซือขายกนั ก็มีการ

บอกต่อกนั เช่น ผมไปซือกระจกอลมิูเนียมคุณสมนึกมา ก็มาบอกในทีประชุมว่าไดไ้ปซือกระจกอลมิูเนียมร้านคุณ

สมนึก ทกัษิณามา ถือว่าเป็นการประสมัพนัธธุ์รกิจสมาชิก และช่วยเหลือกนัเองก่อน  ถา้ทาํไดถื้อเป็นเรืองทีดีมาก 

ส่งเสริมใหเ้กิดการซือขายกนัในกลุ่มหอการคา้เองก่อน เพราะการช่วยเหลือของรัฐบาลมีขีดจาํกดั   

นางสาวธวิยา สุดใจ (เลขาธิการ YEC) กล่าวว่าขณะนี ในกลุ่มของ  YEC ทวัประเทศ กาํลงัทาํ YEC Marketting 

เอาสินคา้ของแต่ละคนมาลงในโน๊ต ในโน้ตจะมี รูปภาพสินคา้ 2-3 รูป ชือกิจการ ราคา เบอร์โทร ทีอยู่ แลว้ก็ซือขายกนั

ในกลุ่ม YEC ตอนนีมีสินคา้ ประมาณ 500 กว่าร้าน ผลประกอบการดีขึน 

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า สิงทีYEC กาํลงัทาํกนัอยูใ่นกลุ่ม ถือว่าเป็นสิงทีดีมาก อยากใหY้EC 

ช่วยมาดูแลเรืองนีหอการคา้ดว้ย สมาชิกหอการคา้มีอยู ่300 กว่าคน ถา้เขา้ถึงธุรกิจของสมาชิกทุกคน ถือว่าเป็นประโยชน์

มาก สาํหรับสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม รับทราบและมอบหมายให้ คุณธวิยา สุดใจ เลขาธิการ YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นผูช่้วยใน

การดาํเนินโครงการนี 

3.2 มาตรการการประกอบธุรกจิภายหลงัมาตรการผ่อนปรนในสถานการณ์ COVID-19  

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าสมาชิกหอการค้าท่านใดมีอะไรเสนอเกียวกับมาตรการการ

ประกอบธุรกิจภายหลงัมาตรการผอ่นปรนในสถานการณ์ COVID-19  

นายมนัส ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าอยากให้ผ่อนปรนผูป้ระกอบการร้านอาหาร เปิดขายได้ จาํหน่าย

เครืองดืมแอลกอฮอลไ์ด ้แต่มีมาตรการป้องกนัโรคโควิด เวน้ ระยะห่าง เช็คไข ้ลา้งมือก็ทาํกนัไป  เพราะทุกวนันี ก็เห็น

แอบกินกนัในสถานทีต่าง  ๆมากมาย ไม่ตอ้งไปร้านอาหาร ก็ดืมได ้

นายอาทร ผดุงเจริญ(รองประธาน) กล่าวว่าเรืองการเปิดร้านอาหารได ้แต่จาํหน่ายเครืองดืมแอลกอฮอลไ์ม่ได ้ก็ไม่มี

ใครมารับประทานอาหาร ร้านอาหารกลางคืน เรือง เครืองดืมแอลกอฮอล์ เป็นหัวใจหลกัของการตลาดคนส่วนใหญ่ทีมา

รับประทานอาหารนอกบา้นก็มาคุยสงัสรรคก์นั ก็ตอ้งมีเรืองดืม อยูแ่ลว้เป็นเรืองปกติ แต่มีกาํหนดเวลาปิดเปิด และเรืองร้าน

นวด สนามเทนนิส หรือสถานทีออกกาํลงักายอืน  ๆก็ควรจะเปิดได ้แต่ใหจ้องเวลา ล่วงหนา้ ไม่ตอ้งมารอกนั เพือลดการแออดั 

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ทีผ่านมาร้านอาหารปิด ส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรทุกตัว 

พืชผกัผลไม ้กุง้ หม ูปลาไก่ ขายไม่ได ้งานต่าง  ๆก็จดัไม่ได ้งานเลียง งานบวช งานแต่งงาน ทาํใหส่้งผลกระมากในปีนี  
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 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (รองประธาน) กล่าวว่าเรืองการทาํบุญตามวดัต่างๆ ก็ยงัปิดอยู่ ช่วงนีพระก็เริมออก

บิณฑบาตรบา้งแลว้ ญาติโยมก็เริมออกมาใส่บาตร แต่ก็ตอ้งมีมาตรการป้องกนั เวน้ระห่าง ใส่หนา้กากอนามยั  เรืองร้านอาหาร 

ในช่วงทีปิดใหบ้ริการ บางร้านอาหารมีบริการส่งอาหารตามบา้น แต่คุณภาพอาหารอาจจะไม่เหมือนมานงักินอาหารทีร้าน  

 นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (ทีปรึกษา) กล่าวว่า อยากฝากเรืองสถานศึกษา โรงเรียน ทีกาํลงัจะเปิดเทอม จะมี

มาตรการอยา่งไร ทีจะใหเ้ด็กปลอดภยั อาจจะเรียนหอ้งละ 20 คน จาก 40 คน หรือผลดักนัเรียนห้องเรียนทีเป็นแอร์ตอ้งมี

มาตราการรัดกลุม ใส่เมสมาเรียนทุกคน   เรืองร้านอาหารทีปิด ไม่ให้ขายเครืองดืมแอลกอฮอล ์และช่วงประกาศเคอร

ฟิวส์ มองในแง่บวก ช่วง 2 เดือนทีผา่นมา ปัญหาเรืองอุบติัเหตุลดนอ้ยลง เพราะทุกคนอยูบ่า้น ไม่ออกมาขา้งนอก 

 นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า การทีเราเสนอ กิจการทีจะผ่อนปรน กลวัจะไม่ครบถว้นตาม

ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ อยากให้ทางหอการคา้ นาํเสนอทางจงัหวดั ให้จดัตงัหน่วยงานทีจะขอผ่อนปรนธุรกิจ

ต่าง  ๆตามอาํเภอต่าง  ๆใหผู้ป้ระกอบการไดไ้ปแจง้ขอผอ่นปรนเอง ว่ามีกิจการไหนบา้ง และมีแนวทางปฏิบติัอย่างไรบา้ง 

ทีจะขอผอ่นปรน และมีมาตรการป้องกนัโควิดไดอ้ยา่งไร น่าจะดีกว่า 

 นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หลา้สถาพร (กรรมการ) กล่าวว่า เรืองโควิค อยากให้มอง 2 มุม ทาํให้เราดูแลตัวเอง 

ระมดัระวงัในการใชชี้วิตประจาํวนัมากขึน มีระเบียบวินัย ในการป้องกนัโควิค การลา้งมือฆ่าเชือ ใส่ เมส เวน้ระยะห่างทาง

สงัคม ทาํใหทุ้กคนไดอ้ยูบ่า้นกบัครอบครัว มีเวลาอยู่ดว้ยกนัมากขึน ร้านขา้วแกง ก็ใส่เมส เวลาพูด นาํลายจะไดไ้ม่กระเด็น

ลงอาหาร การไปเขา้แถวซือของในหา้ง ร้านต่าง  ๆก็เป็นระเบียบมากขึน เวน้ระห่าง 1 เมตร การเดิน การยืนรอ ไม่ตอ้งแย่งกนั 

สินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ก็ลดราคาเกือบทุกอยา่ง  ไดซื้อของถกู เราตอ้งปรับตวัจะอยูอ่ยา่งไง ใหป้ลอดภยัจากโรคโควิค 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 4 เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

4.1 การจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2563 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าการจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจาํปี 2563โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงันี 

วาระที 1. เรืองแจง้ใหที้ประชุมทราบ 

วาระที 2. เรืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี 2562 

วาระที 3. เรืองรายงานผลการดาํเนินงานของหอการคา้ฯ ทีผา่นมาในรอบปี 2562 

วาระที 4. เรืองพิจารณาอนุมติังบดุลและงบรายรับรายจ่าย งวดสินสุด ณ 31 ธ.ค.2562 

วาระที 5. เรืองแต่งตงัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ปี 2563 พร้องกาํหนดค่าตอบแทน 

วาระที 6. เรืองพิจารณาเปลียนแปลงขอ้บงัคบัของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ถา้มี) 

วาระที 7. เรืองอืน  ๆ(ถา้มี) 

การประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํเป็นตอ้งจดัทุกปี เพือส่งรายงานการประชุม ส่ง

งบดุลประจาํปี และถา้มีการแกไ้ขขอ้บงัคบั ในแต่ละปี ใหก้บักรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดรั้บทราบ  

อยากจะเสนอในทีประชุมใหมี้การประชุมใหญ่เดือนกรกฎาคม 2563 วนัเวลาและสถานทีจะแจง้ให้ทราบอีก

ครังในการประชุมครังต่อไป 

มตทิีประชุม รับทราบ เบืองตน้กาํหนดจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี 2563 ในเดือนกรกฎาคม 

2563 ส่วนวนั เวลา และสถานทีจะกาํหนดร่วมกนัอีกครังหนึง 



17 
 

4.2 แนวทางการดําเนินโครงการ/กจิกรรมของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ภายหลงัสถานการณ์ COVID-19 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าการกิจกรรมหารายไดข้องหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราปีนีคงยงัจดั

กิจกรรมอะไรไม่ได้แน่นอน ด้วยภาวะเศรษฐกิจทีกาํลงัแย่ และสถานการณ์ COVID-19ทีเกิดขึน ในภาวะอย่างนี

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะแกปั้ญหาการบริหารงานอยา่งไร เพราะหอการคา้มีค่าใชจ่้ายประจาํเดือนทุกเดือน สิงทีผม

ทาํตอนนีคือทาํแอลกอฮอลแ์บบผสมชนิดนาํ และแอลกอฮอลเ์จล โดยจาํหน่ายให้กบัสมาชิกหอการคา้ หักตน้ทุน กาํไร

ใหห้อการคา้ ลิตรละ 70 บาท เดือนนีมีเงินเขา้บญัชีหอการคา้ 30,000 กว่าบาท ถา้สมาชิกท่านใดสนใจจะสั งซือ สามารถ

สงัซือไดที้สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 5 เรืองการขับเคลอืนโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก EEC 

นายประโยชน์  โสรัจกิจ (ประธาน)  กล่าวว่า ตามทีเกิด ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  มีการแพร่ระบาดใน

หลายประเทศรวมทงัประเทศไทย ซึงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนในสังคม และส่งผลกระทบทาง

เศรษฐกิจทุกภาคส่วนอยา่งรุนแรงแผข่ยายเป็นวงกวา้ง ไม่ว่าจะเป็น ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การคา้ปลีก การคา้ระหว่าง

ประเทศ การขนส่ง การท่องเทียว และส่งผลต่อการจา้งงาน โดยมีแรงงานจาํนวนมากทีตอ้งว่างงานอย่างฉับพลนั สร้าง

ความเดือดร้อนอย่างถว้นหน้า ซึงส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศทงัในระยะสันและระยะยาว โดยขณะนีรัฐบาล

พยายามแกไ้ขปัญหาและเร่งหามาตราการช่วยเหลือเยยีวยาแก่พีน้องประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ และหามาตรการในการ

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการในดา้นต่าง  ๆอยา่งเร่งด่วนเพือใหส้ามารถประคบัประคองตวัเองใหผ้า่นพน้วิกฤตนีไปไดด้ว้ยกนั 

ตามทีประกาศจงัหวดัฉะเชิงเทราแต่งตงัใหด้ร.โอกาส เตพละกุล เป็นประธานคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการ

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor :EEC) ในพืนทีจังหวดัฉะเชิงเทรา ในนามของ

หน่วยงานภาคเอกชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกอบดว้ยคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา และสมาคมธนาคารไทย  ไดต้ระหนักถึง

ปัญหาดังกล่าวข้างตน้ จึงไดมี้การหารือเพือหามาตรการ เสนอภาครัฐเพือให้พิจารณาในการนาํไปใช้เป็นมาตราการ

ช่วยเหลือประชาชนและผูป้ระกอบการ เพือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 (covid-19) ดงันี 

 ข้อเสนอเพอืพจิารณา มาตรการช่วยเหลอืประชาชน  

 ขอใหรั้ฐบาลพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนทุกคนทีอยู่ในทะเบียนราษฏร์ของกระทรวงมหาดไทย ทีอายุ

ระหวา่ง 18 – 60 ปี ซึงอยู่ในวยัแรงงาน ในอตัราจาํนวนเงิน 5,000 บาท / คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน อย่างเสมอภาคและ  

เท่าเทียมกนัโดยยึดเลขบตัรประจาํตวัประชาชนตามทะเบียนราษฏร์ของกระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ส่งเลขพร้อมเพย ์

หรือเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร มาใหรั้ฐบาลตามช่องทางทีรัฐบาลกาํหนด   

  ข้อเสนอเพอืพจิารณา มาตราการช่วยเหลอืผู้ประกอบการภาคธุรกจิ 

1. เสนอใหเ้ลือนสัญญาเงินกูท้งัสัญญาระยะสันและระยะยาวแก่ผูป้ระกอบการเป็นระยะเวลา 1 ปี และพกัชาํระ

ทงัเงินตน้ และดอกเบีย เป็นเวลา 1 ปี  

2. เสนอใหรั้ฐบาลเพิมวงเงินกูซ้อฟทโ์ลน แก่ผูป้ระกอบการเพิมมากขึน ในอตัราดอกเบียตาํหรือปลอดดอกเบีย 

เพือใหภ้าคธุรกิจสามารถอยู่รอดไดใ้นสถานการณ์วกิฤตนี 

3. เสนอใหรั้ฐบาลคืนเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทุกรายโดยไม่มีการยกเวน้หรือเงือนไขใดๆ   
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4. เสนอใหรั้ฐบาลคืนเงินประกนัการใชน้าํประปาแก่ผูใ้ชน้าํประปาทุกรายโดยไม่มีการยกเวน้หรือเงือนไขใด  ๆ 

 ข้อเสนอมาตรการช่วยเหลอืประชาชน  

 ขอใหรั้ฐบาลพิจารณาจ่ายเงินเยยีวยาแก่ประชาชนทุกคนทีอยูใ่นทะเบียนราษฏร์ของกระทรวงมหาดไทย 

ทีอายรุะหว่าง 18 – 60 ปี ซึงอยูใ่นวยัแรงงาน ในอตัราจาํนวนเงิน 5,000 บาท / คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน อยา่ง

เสมอภาคและเท่าเทียมกนัโดยยดึเลขบตัรประจาํตวัประชาชนตามทะเบียนราษฏร์ของกระทรวงมหาดไทย 

1) เป็นการช่วยประชาชนทุกคนในวยัทาํงาน รวมทุกสาขาอาชีพ เช่น ชาวนา ชาวไร่ เกษตรกรทงัหมด 

ชาวประมง ผูใ้ชแ้รงงาน ผูป้ระกอบการอิสระในทุกภาคส่วน 

2) ใชง้บประมาณครังเดียวสามารถช่วยประชาชนไดท้วัถึงและทวัประเทศ 

3) ใหค้วามเสมอภาคแก่คนไทยทุกคนโดยทวัถึง 

4) ส่วนทีหกัออกไปเพราะเป็นผูที้มีรายไดป้ระจาํจากรัฐ และจากบริษทัทีมนัคงอยูแ่ลว้ ซึงก็ไม่ไดรั้บ

ผลกระทบ 

 ข้อเสนอมาตราการช่วยเหลอืผู้ประกอบการภาคธุรกจิ 

1.เสนอใหเ้ลือนสญัญาเงินกูท้งัสญัญาระยะสนัและระยะยาวแก่ผูป้ระกอบการเป็นระยะเวลา 1 ปี และพกั

ชาํระทงัเงินตน้ และดอกเบีย เป็นเวลา 1 ปี ทาํให้ภาคธุรกิจสามารถลดภาระลง คงเงินสดเพือพยุงธุรกิจ ทาํให้

ระบบเศรษฐกิจสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนือง และไม่เลิกจา้งงานเพือไม่มาเป็นภาระของภาครัฐ และไม่เป็น 

NPL กบัระบบธนาคาร  

2.เสนอใหรั้ฐบาลเพิมวงเงินกูซ้อฟทโ์ลน แก่ผูป้ระกอบการเพิมมากขึน ในอตัราดอกเบียตาํหรือปลอด

ดอกเบีย เพือใหภ้าคธุรกิจสามารถอยูร่อดไดใ้นสถานการณ์วิกฤตนีทาํใหภ้าคธุรกิจสามารถประคองตวัในช่วง

วิกฤต และเตรียมประกอบธุรกิจเมือสถานการณ์ ดีขึนได ้

1. เสนอใหรั้ฐบาลคืนเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทุกรายโดยไม่มีการยกเวน้หรือเงือนไขใดๆ   

2. เสนอใหรั้ฐบาลคืนเงินประกนัการใชน้าํประปาแก่ผูใ้ชน้าํประปาทุกรายโดยไม่มีการยกเวน้หรือเงือนไขใด  ๆ 

- ปัจจุบนัรัฐบาลไดคื้นเงินค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้า และนาํประปา แก่ผูใ้ชร้ายย่อย แต่ไม่ไดคื้นเงินใหผู้ใ้ช้

ไฟฟ้ารายใหญ่และนาํประปารายใหญ่ เนืองจากเงินประกนัดงักล่าวเป็นเงินของผูป้ระกอบการเอง เพือให้

ผูป้ระกอบการสามารถนาํเงินไปใชเ้สริมสภาพคล่องและพยงุธุรกิจต่อไปได ้

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 6 เรืองข้อเสนอเข้าสู่ กกร. และ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั ครังที 

2/2563 เมือวนัพฤหสับดีที 21 พฤษภาคม 2563    ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีมติในที

ประชุมเสนอเรืองเขา้สู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงันี 

เรืองเสนอตดิตาม 

1. การจดัตงัศนูย ์EEC ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

โดย ดร.โอกาส เตพละกุล เป็นประธานกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2. โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายทะเลเชือมต่อจาก ต.บางทราย จ.ชลบุรี ผ่าน .สองคลอง อ.บางปะกง ต่อเชือม

ถึง   อ.บางปู จ.สมุทรปราการ 
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3. ปัญหาภยัแลง้ใหเ้ป็นวาระของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4. การปรับเปลียนประเภทโรงงานอุตสาหกรรมใหส้ามารถเปลียนไดภ้ายใตเ้งือนไขของกระทรวงอุตสาหกรรม 

5. ปัญหาแรงงานต่างดา้ว ประเด็น ปัญหาการจดัคิวลงทะเบียนแรงงานต่างดา้ว และ ปัญหาการเรียกเก็บเอกสาร

ของ    แรงงาน ต่างดา้วทีเก็บซาํ  ๆ

6. การทาํบตัรสมาร์ทการ์ดใหก้บั บริษทั เพือใชแ้สดงตนของบริษทัแทนการใชเ้อกสารดาํเนินธุรกรรมต่าง  ๆ

7. พิจารณาการยกเลิกค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

8.  ผลกัดนัโครงการสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนบัสนุนโลจิสติกส์ภาคตะวนัออกสายเลียงเมืองฉะเชิงเทรา 

9.  โครงการสูบนาํคืนถิน 

10.โครงการนาํประปาดืมไดจ้ากก๊อก เพือคุณภาพชีวิตทีดีของประชาชน 

11.โครงการแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12.การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ โครงการ”ท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิท 

เรืองเสนอใหม่ 

เสนอโดย สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เสนอขอใหช่้วยเหลือเยยีวยาและฟืนฟเูศรษฐกิจจากภยัโรค COVID-19 

1. ชะรอการจดัเก็บภาษีทีดินและสิงปลกูสร้างออกไปอีก 1 ปี 

2. ซือสินคา้จากผูผ้ลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) 

3. นาํค่าใชจ่้ายทีเกิดจากการป้องกนัโรคโควิด-19 ของผูป้ระกอบการไปหกัค่าใชจ่้ายได ้3 เท่า 

4. ผูป้ระกอบการนาํค่าใชจ่้ายในการจา้งงานในช่วงโควิด-19 ไปหกัค่าใชจ่้าย 3 เท่า เป็นเวลา 3 เดือน 

5. ขอใหย้กเวน้การเลือกเก็บค่าตามเกณฑก์ารใชก้ระแสไฟฟ้าขนัตาํ (Demand Charge) จนถึงสินปี 2563 โดย 

    คิดเฉพาะค่าไฟฟ้าทีใชต้ามจริง 

6. ปรับลดค่าไฟฟ้าลงจากเดิมลดลงให ้3% เป็นลดลง 5% ทวัประเทศ 

7. ปรับปรุงเรืองคุณภาพนาํประปาใหมี้คุณภาพ (ปัจจุบนัมีค่าคลอไรดสู์ง) 

8. เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนสถานประกอบการทียงัประกอบกิจการอยู่ในฐานค่าแรง 15,000 บาท ให้รัฐบาล 

สนบัสนุน 8,000 บาท 

เสนอโดย หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1.เสนอใหก้ารไฟฟ้าคืนเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  6  เรืองอนืๆ   

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าเชิญชวนสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1. ขอเชิญชวน โหลด TCC-CONNECT  เพือรับสิทธิประโยชนต่์างๆ มากมาย เช่น ร้านอาหาร โรงแรมทีพกัของ

หอการคา้แต่ละจงัหวดัทวัประเทศทีเขา้ร่วมรายการ 

2. ขอเชิญชวน Download Application หมอชนะเพือจะเก็บขอ้มลูตาํแหน่งของบุคล โดยผูใ้ชง้านใชว้ิธีการสแกน 

QR Code เพือเช็คอินตามสถานทีต่าง  ๆโดยแอปหมอชนะ จะบ่งบอกสถานะค่าสีของผูใ้ชง้านว่าในระดบัเสียงสีใด และมี

การปฏิบติัตนอยา่งไร 

3 ขอเชิญชวนสมาชิก “หอการคา้” ร่วมโหลด Google Hangouts Meet เพือใชใ้นการประชุมผา่นระบบ Video Conference 



20 
 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ)  กล่าวว่า คุณวฒันา  รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราขอเรียนเชิญคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทุกท่าน ให้เกียรติร่วมฟังเทศนาและสวด

พระอภิธรรมศพคุณแม่ลาํยง รัตนวงศ ์ในคืนวนัเสาร์ที 6 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาวดัเกาะชนั อาํเภอบา้นโพธิ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และเรียนเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณแม่ลาํยง รัตนวงศ ์มารดาคุณวฒันา 

รัตนวงศ ์ในวนัอาทิตยที์ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น ณ เมรุวดัเกาะชนั ต.ท่าพลบั อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (ทีปรึกษา) กล่าวว่า อยากฝากผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการความมนัคง ช่วย

ติดตามเรืองโครงการเรืองรถบรรทุกสีขาว รถบรรทุกนาํหนักเกิน  เกิดความไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ กบัคนที

ทาํถกูกฎหมาย  มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจเป็นอยา่งมาก  ทีผา่นมาจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นจงัหวดัตน้แบบทีไดรั้บ

การยอมรับ ภายใตก้ารบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทีทาํงานร่วมกนั 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าโครงการเรืองรถบรรทุกสีขาวถือว่าเป็นโครงการทีดี ซึงชมรม

รถบรรทุกสีขาวจงัหวดัฉะเชิงเทรามีอยูแ่ลว้  และเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการรถบรรทุกโดยตรงคงตอ้งร่วมกนัใชช่้องทางของ

ชมรมรถบรรทุก เป็น การประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ในการแกปั้ญหา ภายในชมรมรถบรรทุกสีขาว ให้เกิด

ประสิทธิภาพในการดาํเนินโครงการต่อไป 

มตทิีประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 

 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 
 


