
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /  

วนัศุกร์ที  เมษายน  

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต. หน้าเมอืง อ. เมอืง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 2.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 3.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 4. นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 .นายสุทิน พรวงศท์อง       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 .นายสมพงษ ์    นาํศรีเจริญสุข       ทีปรึกษา 

 .นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 8.นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์       รองประธาน 

 .นางบุญมี   ศรีสุข        รองประธาน 

 10.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 11.นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 

 .นายสมควร    ศรีชยั        รองประธาน 

 13.นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 .นายไชยา สิทธิเจริญพร       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 16.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 .นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 18.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 .นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 .นายบณัฑิต นอ้ยเจริญ       ประชาสมัพนัธ ์

 .นายชยัรัตน์ ตนัคงคารัตน์       กรรมการ 

 .นางสาวภาวริน นอ้ยใจบุญ       กรรมการ 

 .นางสาวเกสรี   สิมะรัตนมงคล       กรรมการ 

 .นายวสนัต ์ วรโกร        กรรมการ 

 25.นายธานินทร์  เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 .นายพงษศ์กัดิ  เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 .นายเฉลิง จูจาํรัส        กรรมการ 
  



 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายกฤต สมมาศเดชสกุล          ผูจ้ดัการบรรษทัประกนัสินเชืออุตสาหกรรม   

                                                                            ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (บสย.)  สาํนกังานสาขาชลบุรี   
   

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เวลา .  น. 
 

วาระที  เรืองแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานแถลงข่าวการจดังานเดิน-วิงวสิาขะ พุทธบูชา ถือศีลหา้ ลดละอบายมุข  

ประจาํปี  ในวนัองัคารที  พฤษภาคม  เวลา . - .  น.  ณ หอ้งประชุมอาคารสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จดังานแถลงข่าวการจดัเทศกาลกินปลากะพงยกัษ์ ของดีเมืองแปดริว ในวนัจันทร์ที  

พฤษภาคม  ณ  โรงเบียร์แปดริว ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  กาํหนดจดังานร่วมกิจกรรมเดิน-วิงวิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข 

ประจาํปี  ในวนัพุธที  พฤษภาคม  เวลา . - .  น. ณ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 11 พฤษภาคม  เวลา10.00-12.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจงัหวดัและพฒันา

เศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที /  ณ หอ้งสมัมนา อาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยั หอการคา้ไทย  

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั บรรษทัประกนัสินเชืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (บสย.)  

จัดงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน จังหวดัฉะเชิงเทรา เสวนาพิเศษ ขอสินเชืออย่างไร...ให้ได้เงิน ในวนัที  

พฤษภาคม  เวลา . - .  น.ณ โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 เมษายน  เวลา .   น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ  

ประจาํเดือนเมษายน  ณ หอ้งประชุมศรีสยาม ชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

 เมษายน  เวลา .   น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

ณ หอ้งประชุมบางปะกง สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต   

 4 พฤษภาคม  เวลา 09.30 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารกองทุน

พฒันาเอสเอม็อีตามแนวประชารัฐจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 8 พฤษภาคม  เวลา 09.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมนัคงและความ

สงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 9 พฤษภาคม  เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม การติดตามผลความกา้วหน้าการดาํเนินงานการ

ขบัเคลือนการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ กลุ่มทาํนาํพริก บา้นบางเรือน ม.  ต.บางกะไห อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  



 11 พฤษภาคม  เวลา13.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกาํกบั

ดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

13 พฤษภาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมเกียรติพิธี เปิด ตลาดตอ้งชม  

ตลาดเก่าคลองสวน  ปี ณ บริเวณตลาดเก่าคลองเก่าคลองสวน  ปี  ต.เทพราช อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา  

 15 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วม

ประชุมเพือเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปเพือยกระดบัความสมัพนัธ ์กบัเมืองเมาะละแหม่ง สาธารณแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ ณ หอ้งประชุมศุภกิจวิเลขาการศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 15 พฤษภาคม  เวลา . - .  น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานขบัเคลือน

การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมโครงการส่งนําและ

บาํรุงรักษาพระองคไ์ชยานุชิต ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

16 พฤษภาคม  เวลา13.00 น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน 

ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ค.สป.) ครังที 

/  ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

 กจิกรรมอนืๆ 

  27 เมษายน  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการและทีปรึกษา 

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ณ โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา  

 พฤษภาคม  เวลา  .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ นาย 

มนสั  ตนังาม รองประธาน ใหส้มัภาษณ์ร่วมกบัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต โครงการวิจยั เรือง พืนทีโครงการระเบียง

เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ในมิติการเมือง กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤษภาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการ 

กิตติมศกัดิ นายมนัส  ตั นงาม รองประธาน  ร่วมงาน สินเชือ SMEs Transformation loan กองทุนพฒันาเอสเอ็มอีตามแนว

ประชารัฐ เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย ณ โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา  

 นายกฤต สมมาศเดชสกุล (ผูจ้ดัการบรรษทัประกนัสินเชืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (บสย.)  สาํนักงาน

สาขาชลบุรี)  กล่าวว่า บรรษทัประกนัสินเชืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (บสย.)  ร่วมกบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

กาํหนดจดังาน มหกรรมเขา้ถึงแหล่งเงินทุน จงัหวดัฉะเชิงเทรา เสวนาพิเศษ ขอสินเชืออย่างไร...ให้ไดเ้งิน  ในวนัที  พฤษภาคม 

 เวลา . - .  น. ณ โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง         จ.ฉะเชิงเทรา วตัถุประสงค์เพือสร้างโอกาสให้กับ



ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน จากสถาบนัการเงินไดม้ากขึน และเสริมสร้างความเขม้แข็งในการดาํเนินธุรกิจ ขอเรียน

เชิญคณะกรรมการ สมาชิกหอการคา้ฯ และผูป้ระกอบการ และผูที้สนใจ เขา้ร่วมงานดงักล่าว โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใด  ๆทงัสิน 

 นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่าขอแชร์ประสบการณ์ อารีบาบาคือ คนทีสร้างเว๊ปไซด์ขึนมา แลว้ให้

คนอืนเขา้ไปขายสินคา้  อารีบาบา มีกิจการอยูก่วางโจ ประเทศจีน ผมไดไ้ปดูงานมาแลว้ เป็นคลงัสินคา้ เนือทีไม่ถึง  ไร่ ซึงไว้

เก็บสินค้า เพือกระจายสินค้า เป็นบริษทัลูกของอารีบาบา ถา้เราสั งของไปในเว๊ปไซด์ของอารีบาบา จะมีคนส่งสินค้าให้เรา  

รัฐบาลจึงแสดงศกัยภาพ โดยทีมีอารีบาบา เป็นช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ ให้ สินคา้ทีสั งผ่านอารีบาบา จะตอ้งเสียภาษี % ปกติ

เสีย  %  ถา้ใครซือผ่านช่องทางนีจะไดสิ้นคา้ราคาถูก  คนสามารถซือผ่านช่องทางนีไดไ้มเกิน ,  บาท ต่อปี มรเงือนไข 

โดยสินคา้ทีเขา้ไป ตอ้งจาํหน่ายใหห้มดภายใน  วนั สนใจช่องทางการจาํหน่ายสามารถสอบถามรายละเอียดได ้ผมคิดว่า อารีบา

บา จะทาํแบบนีในประเทศไทย  จะนาํสินคา้มาจากทวัโลก เขา้มาจาํหน่าย อารีบาบาเป็นเจา้ของเว๊ปไซด์ ทีผ่านช่องทางให้คนเขา้

ไปซือขายแลกเปลียนสินคา้ ทงัหลาย อารีบาบาไม่ไดเ้รียกร้องเงินจากเรา ผมทาํธุรกิจกบัอารีบาบา มาเป็น  ปี ไม่เสียค่าใชจ่้าย

เลย  การสมคัรเป็นสมาชิกฟรี ช่องทางที อารีบาบาจะไดเ้งิน คือ การเป็นซพัพายเออร์ จะเสียค่าใชจ่้าย ,  บาท  จะนาํสินคา้ไป

จาํหน่าย  และมีการประมลูกนัใครใหร้าคามากกว่ากนั สินคา้ก็จะอยูห่นา้แรกของเวป๊ไซด ์  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   

มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

.   การจดักจิกรรมแข่งขันกอล์ฟ การกุศล 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ)  กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดัแข่งขนักอลฟ์การกุศล ชิงถว้ยเกียรติยศ 

นายพินิจ  จารุสมบติั อดีตรองนายกรับมนตรี ในวนัศุกร์ที  มิถุนายน  ( SHOT GUN START) เวลา .  น. ณ สนามบางปะกง ริเวอร์

ไซด ์คนัทรีคลบั ต.แสนภูดาษ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา  ประเภททีมกิตติมศกัดิ (  คน) ,  บาท โดยนายพินิจ  จารุสมบติั อดีตรอง

นายกรับมนตรี ช่วยสนบัสนุนทีม VIP  จาํนวน  ทีม  และจะมีการจาํหน่ายประเภททีมทวัไป (  คน) ,  บาท  เป้าหมายจาํนวน  ทีม 

อยากขอความร่วมมือ ใหร้องประธานหอการคา้ช่วยสนบัสนุนอยา่งนอ้ย ท่านละ  ทีม และทีเหลือ ประธานหอการคา้ ประธานจดังาน และ

กรรมการกลุ่มเป้าหมายของหอการคา้ช่วยกนัหาทีม ใหค้รบ ตามทีตงัเป้าไว ้ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 3.2 การจดักจิกรรมเดิน-วงิสมาธวิสิาขะพุทธบูชา ถือศีล  ลดละอบายมุข ปี  

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ)  กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดังานแถลงข่าวการจดังาน 

เดิน-วิงสมาธิวิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลหา้ ลดละอบายมุข ประจาํปี ในวนัองัคารที  พฤษภาคม  เวลา . - .  น. ณ หอ้ง

ประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และเชิญร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมเดิน-วิงสมาธิวิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลหา้ ลดละ

อบายมุข ประจาํปี  ในวนัพุธที  พฤษภาคม  เวลา . - .  น. ณ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



 นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีหนา้ที ส่งเสริมการคา้ พฒันาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่า

ชีวิต คือภารกิจหอการคา้ แต่กรรมการหอการคา้ ก็ตอ้งมีสุขภาพดีดว้ย การออกกาํลงักายเป็นสิงทีดี และควรปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอ  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.3 การจดังานเทศกาลกนิปลากะพงยกัษ์ ของดีเมอืงแปดริว 

นางวรนิต  กตญาณ (รองประธาน) กล่าวว่า หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับ การท่องเทียวแห่งประเทศไทย 

สาํนักงานฉะเชิงเทรา สมาคมผูป้ระกอบการคา้อาหารจังหวดัฉะเชิงเทรา สาํนักงานปะมง จังหวดัฉะเชิงเทรา โรงเบียร์แปดริ ว 

บริษทั ศิริคุณซีฟดูส์ จาํกดั บริษทั ไทยยเูนียนฟีดมิลล ์จาํกดั และกลุ่มผูเ้ลียงปลากะพงยกัษ์ กาํหนดจดัเทศกาลกินปลากะพงยกัษ ์

ของดีเมืองแปดริว ระหว่างวนัที  พฤษภาคม -  มิถุนายน  โดยมีวตัถุประสงค์การจดังานเพือเป็นการโปรโมทให้ปลา

กะพงเป็นเอกลกัษ์ ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เนืองจากเกษตรกรเลียงปลากะพง มีจาํนวนมาก แต่ไม่ไดรั้บความนิยมเหมือนสินคา้  

OTOP อืน  ๆจึงตอ้งการยกระดบัปลากะพงให้เป็นสินคา้ประจาํจงัหวดั เพือให้ทุกคนไดรู้้จกัเมือพูดถึงปลากะพงยกัษ์ตอ้งนึกถึง

ปลากะพงของจงัหวดัฉะเชิงเทรา   จุดเด่น ปลากะพงยกัษ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีขนาดใหญ่ มีเนือแน่น เนือหวาน มีโอเมกา้สูง 

และอร่อยทีสุด  เป็นปลากะพงทีเลียงในนํากร่อย หรือนําจืด ซึงแตกต่างจากปลากะพงยกัษ์ของจังหวัดอืนๆ สามารถหา

รับประทานไดต้ลอดทงัปี   จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการหอการคา้ ฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจดัเทศกาลกินปลากะพงยกัษ์ ของดี

เมืองแปดริว ในวนัจนัทร์ที  พฤษภาคม  ณ  โรงเบียร์แปดริว ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที    เรืองเพอืพจิารณา  

 4.1 การจดังานหอการค้าเกษตรแฟร์ ครังที  

 นางบุญมี ศรีสุข  (รองประธาน) กล่าวว่าอยากขอความคิดเห็นทีประชุมว่า ปีนี หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะ

จดังานหอการคา้เกษตรแฟร์ ครังที   และเดือนตุลาคม  จะจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที  ทีประชุมเห็นว่าเราควร

จะจดังาน  งานนีในปีเดียวเลยหรือเปล่า เพราะ  สสส จะตงังบประมาณเพือสนบัสนุนการจดังานของหอการคา้จงัหวดั 

ไวปี้ละ  ครัง และการขอสนับสนุนจากคณะกรรมการหอการคา้ทีผ่านมา งาน หอการคา้เกษตรแฟร์ เราไม่ไดข้อ

สนบัสนุนจากกรรมการหอการคา้ เราขอรับการสนบังานหอการคา้แฟร์ เท่านนั จึงเรียนปรึกษาในทีประชุมก่อน 

 นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า การจัดงานหอการคา้เกษตรแฟร์ เห็นด้วยว่าควรจัดงาน เพือ

ช่วยเหลือ และส่งเสริม สินคา้เกษตร  ใหมี้ช่องทางการจาํหน่าย ซึงตรงกบัภารกิจของหอการคา้ 

 นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวในส่วนตวัเห็นควรจดัไดท้งั  งาน งานเกษตรแฟร์ ก็จดัเพือช่วยเหลือ

เกษตรกร ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ก็ไม่ตอ้งขอสนบัสนุนจากคณะกรรมการหอการคา้ ไม่ตอ้งของบประมาณ จาก สสส 

จดัจาํหน่ายบูธขายสินคา้  ใหมี้รายไดไ้วใ้ชบ้ริหารจดัการ ใหพ้อกบัค่าใชจ่้ายในการจดังาน   ส่วนงานหอการคา้แฟร์ที

เราเคยจดัเป็นประจาํทุกปี ซึงปีนีเป็นปีที  แลว้ ก็จดัไปตามทีกาํหนดไว ้ของบประมาณจาก  สสส ขอสนับสนุนจาก

กรรมการหอการคา้ เหมือนเดิม เพือใหมี้รายได ้หลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้ ไวใ้ชจ่้ายในการบริหารงานของหอการคา้ต่อไป 

 นางบุญมี ศรีสุข  (รองประธาน) กล่าวว่า ถา้มติทีประชุมเห็นชอบแบบนี ก็จะดาํเนินการไปติดต่อเรืองสถานที 

จดังาน และกาํหนดวนัเวลา ทีเหมาะสมในการจดังานต่อไป 



 มตทิีประชุม เห็นชอบและแต่งตงัให้คุณบุญม ี ศรีสุข เป็นประธานจดังานหอการค้าเกษตรแฟร์ ครังที  

 4.2 การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที  

 นางบุญมี ศรีสุข  (รองประธาน) กล่าวว่าทีผา่นมาการจดังานหอการคา้แฟร์  ตอ้งจดัก่อนงานหลวงพ่อพุทธ    

โสธร ปีนี งานหลวงพ่อพุทธโสธร กาํหนดจดังาน  ตุลาคม -  พฤศจิกายน   วนัลอยกระทง วนัที   พฤศจิกายน 

    และปีนี จะมีงานถวายพระเพลิง ระหว่างวนัที -  ตุลาคม  อยากหารือว่าหอการคา้แฟร์ครังที  จะจดั

ช่วงไหนดี ถึงจะเหมาะสม   สถานที หนา้ศาลากลางจะไดเ้หมือนเดิมหรือเปล่า  ตอ้งนดัพดูคุยกบัท่านนายกเทศมนตรี

เมืองฉะเชิงเทรา เรืองขออนุญาตใชส้ถานที จดังาน 

มตทิีประชุม รับทราบ และแต่งตงัให้คุณบุญม ี ศรีสุข เป็นประธานจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที  
  

วาระท ี   เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า กรรมการและสมาชิกท่านใด มีเรืองจะนาํเสนอเขา้หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพา

สุวรรณภูมิ ใหน้าํเสนอผ่านทางหอการคา้ได ้จะมีการประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ในวนัที  พฤษภาคม        

ณ โรงแรมแกรนด ์ไดมอน  ประเทศกมัพชูา มีการประชุมกรอ.กลุ่มจงัหวดัไป  จงัหวดัสระแกว้พูดถึงเรือง การเปิดด่านชายแดนมี      

 ด่าน ด่านโรงเกลือ จงัหวดัสระแกว้ และด่านบา้นป่าไร่ จงัหวดัตราด  ทางโรงเกลือจะเปิดอีก  ด่าน  เป็นด่านคนเดิน และจะมี 

อีกด่านใหร้ถไฟ จากอรัญประเทศ สามารถขา้มฝัง ไปทางกมัพชูาเรียบร้อยแลว้ ทงั  ฝั ง เชือมต่อกนัแลว้  ในส่วนของคนเดิน ผ่าน

ด่าน จะมีข้อกาํหนด และข้อตกลงกันอย่างไร ต้องรอ เปิดใช้ ปี    จังหวดัสมุทรปราการ พูดถึงเรือง การขยายเมืองของ

สมุทรปราการ รถไฟฟ้าบางนาตราด จังหวดัฉะเชิงเทรา พูดถึงเรือง การจดังานหอการคา้แฟร์ ต่าง  ๆและงานแข่งขนักีฬากลุ่ม

จงัหวดั และความเคลือนไหวของกลุ่มจงัหวดั 

 นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าอยากเสนอเรืองชา้งอ่างฤาไน  เชือก เดินขา้มถนนไปจงัหวดัปราจีนบุรี 

อยากใหห้อการคา้กลุ่ม ทาํเรือง เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ตอ้งแกไ้ขปัญหาเรืองของชา้ง ในอ่างฤาไน มี

ประมาณ  เชือก ใหมี้อาหารเพียงพอ ต่อความตอ้งการของชา้ง  จะไดไ้ม่ออกไปรบกวนภาคเกษตรกร  ตอ้งใหท้างหอการคา้ไทยช่วย

ขบัเคลือน การแกปั้ญหาเรืองนีดว้ย 

 นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า ปัญหาเรืองชา้ง มลูนิธิป่ารอยต่อ  จงัหวดั การแกปั้ญหาคือการปลกูหญา้เลนเบียร์  

แต่กลบัปลกูไม่ได ้เพราะเป็นพืชต่างถิน ชา้งไม่มีอาหารกิน ก็ตอ้งออกมาหาอาหารขา้งนอกกิน  มีวิธีการแกไ้ขปัญหา อีกวิธีคือการ

ปลกูพืชเร่งด่วน การใชพื้นทีโล่ง  ๆของป่า  ใหช้าวบา้นเขา้ไปปลกู ออ้ย ปลกูมนัสาํปะหลงั  ใหช้า้งกินเป็นอาหาร  เขตรักษาพนัธ ์ทาํ

อะไรยากมาก ถา้เป็นเขตอุทยานพอได ้ ตอ้งมีการนาํเสนอ เรืองนีเขา้หอการคา้กลุ่ม  เรืองการปลูกพืช ไวเ้ป็นอาหารสาํหรับชา้ง อีก

เรือง การปันจกัรยาน ขึนเขาใหญ่ ซึงเป็นเขตพืนทีติดต่อ จงัหวดัปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา  และนครราชสีมา เส้นทางขึนเขา

ใหญ่ นกัปันจกัรยานนิยมปันขึน ปันลง เป็นจาํนวนมาก  แต่เสน้ทางปันจกัยาน ดูน่ากลวั กลวัว่าจะเกิดอนัตราย หรือการสูญเสีย เกิด

ขึนกบันกัปันได ้อยากเสนอใหห้อการกลุ่ม ปรับเสน้ทางขึนเขาใหญ่ ระหว่างด่านเก็บเงิน ถึงจุดประชาสมัพนัธ ์

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  6  เรืองประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  (AEC)  



 นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน ) กล่าวว่า อยากขอมติในทีประชุม วาระเรืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(AEC)  อยากใหต้ดัออก แลว้มาเพิม ในยทุธศาสตร์จงัหวดั (EEC)  

 นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร (รองประธานกล่าวว่า เมือ หลายปีก่อน มีโครงการ รู้ รับ และรุกระหว่างจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และ ประเทศเพือนบา้น เช่น เวียดนาม จีน พม่า และลาว ไดมี้การไปดูงาน และไปลงนามความร่วมมือ 

(MOU) ระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทรา กบัประเทศเพือนบา้น จึงมีวาระ เรืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) เพือจะได้

ติดตามเรืองราวต่างๆ ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา แต่เห็นดว้ยกบัการเปลียน (AEC) เป็น (EEC) มาแทนวาระนี 

 มตทิีประชุม รับทราบ  ให้ตดัวาระเรืองประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  (AEC) ออกเป็นวาระระเบียงเศรษฐกจิ

พเิศษ ภาคตะวนัออก (EEC)  
 

วาระที    เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายมนัส  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่ายุทธศาสตร์ ของ EEC กาํหนดให้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีทิศทางของการพฒันา

เรือง เป็นเมืองพกัอาศยัทีทนัสมยั เป็นมาตรฐานโลก รองรับการขยายตวัของกรุงเทพฯ และ  EEC  ตามการกาํหนดจุดทีตงั  เมือง

ใหม่ ไดแ้ก่ . เมืองใหม่ฉะเชิงเทรา จะเป็นพืนทีรอยต่อระหว่างเมืองฉะเชิงเทรา กบัชลบุรี .เมือใหม่ระยอง จะอยู่เลยจากตวัเมือง

ระยองและใกลก้บับา้นค่าย .เมืองใหม่พทัยา เป็นพืนทีเดียวกบัทีการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) กาํหนดพืนทีไวแ้ลว้ .

เมืองใหม่ อู่ตะเภา อยูห่่างจากสนามบินอู่ตะเภา ประมาณ  กิโลเมตร  ทงั  เมืองใหม่นีน่าจะรองรับประชากรในพืนทีทีจะเพิมขึน 

 เท่าใน  ปี เนืองจากจะมีแหล่งงานและคนเขา้มาอยู่อาศยัจาํนวนมาก หลงัมีการลงทุนใหม่ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล พืนที

กาํหนดเป็นเมืองใหม่ ภายในจะประกอบไปดว้ย มหาวิทยาลยั โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล ศูนยก์ารแพทย ์แหล่งท่องเทียว

คุณภาพ มีความเป็นศนูยก์ลางดา้นเศรษฐกิจ ระดบัภูมิภาค กองทุนเพือพฒันาชุมชนและสิงแวดลอ้มทีดี 

 นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า ระเบียงเศรษฐกิจ EEC แยกเป็น  ประเด็น เป็นเมืองน่าอยู่ จะให้

ภาคเอกชน มาเป็นผูล้งทุน เพือทุนแรงรัฐบาล แต่ก่อนทีเราจะเป็นเมืองน่าอยู่ เรืองการคมนาคมตอ้งพร้อมก่อน เราตอ้งมา

ช่วยกันผลกัดันโครงสร้างพืนฐานให้จบก่อน  เรืองการลงทุนไวที้หลงั  ทีจะมีการลงทุนทังในจังหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

ระยอง ตามแผนปฏิบติัการ EEC ไดแ้ก่  โครงการหลกัคือ .ทางอากาศ สนามบินอู่ตะเภา .ทางราง รถไฟความเร็วสูง กทม.-

พทัยา –ระยอง และรถไฟ รางคู่ ฉช.-คลองสิบเกา้-แก่งคอย  .ทางเรือ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด เขต  และท่าเรือ

พาณิชยส์ตัหีบ ท่าเรือแหลมฉบงั ระยะที  และท่าเรือมาบตะพุดระยะที   .การลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า .ทาง

ถนนสายหลกั คือ กรุงเทพ –ชลบุรี-พทัยามาบตาพุด  โครงการหลายๆ โครงการยงัไม่ผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) เลย  ทุก

โครงการตอ้งให ้ผา่นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงจะดาํเนินการได ้

 นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (กรรมการ) กล่าวว่านกัลงทุนของจงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํลงัมองการลงทุนกนัอยู่จะไปทาง

ไหน เพราะการเจริญเติบโตมาจากทางสุวรรณภูมิหมด ถนนหลายๆสายถูกพฒันา ปรับปรุงซ่อมแซม ให้ใชง้านไดดี้ สิงทีมองการ

เดินทางของชาวจังหวดัฉะเชิงเทรา ต้องใช้ระบบราง รถไฟความเร็วสูง จากสุวรรณภูมิ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สิงทีชาวจังหวดั

ฉะเชิงเทรา จะได้รับประโยชน์คือ รถไฟสายสีแดง รถไฟสายบางซือ หัวหมาก ทีกาํลงัก่อสร้างอยู่ ทางภาคตะวนัออกเรามี 

หวัหมาก-ฉะเชิงเทรา ใชแ้นวทางเดิม จากระบบรถไฟรางคู่ เป็นระบบรถไฟฟ้า จะมีการพฒันาทุกสถานี คนจงัหวดัฉะเชิงเทราจะ

ไดป้ระโยชน์ สิงทีพฒันาจากกรุงเทพ พฒันาแบบกระจดักระจาย หลายเส้นทาง หลงัจากสุวรรณภูมิเกิดขึน ถนนจากมีนบุรี ถึง

ฉะเชิงเทรา น่าจะได ้  ช่องทางจราจร ถนนสายคลองสวน เป็นเป็นด่านช่างชวัคราว  กาํลงัขอให้เป็นด่านช่างถาวร ถนนสายบางนาํ



เปรียว  ฉะเชิงเทรา องครั์กษ ์จะใหมี้ด่านช่างถาวร ถนนบางนาํเปรียวเป็นถนนทีเสียหายมาก ทีผ่านมา เพราะรถบรรทุกใชเ้ส้นทาง

นีเป็นจาํนวนมาก ถา้ถนนเสน้นีแลว้เสร็จ ปริมาณการขนส่งสินคา้ จะมีปริมาณมากขึนอีก สรุปเรืองการเจริญเติบโตของเมืองน่า

อยู ่น่าจะพฒันา อาํเภอเมืองก่อน  

 นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า น่าจะมีการทาํเอกสารสรุป เรือง EEC  เรือง ระบบรถไฟรางคู่ เรืองเมืองน่าอยู ่

คณะกรรมหอการคา้ฯจะไดรู้้ขอ้มูลทีเหมือนๆกนั แต่ปัจจุบนันี รู้เป็นบางคน  การทาํเอกสารแน่นอนและชดัเจน  จะมีขอ้มูลที 

ถกูตอ้ง จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะพฒันาอย่างไร จะทาํอย่างไรให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าจะมีการประชุมเพือระดมความคิด ในการจดัทาํ

เอกสาร หาขอ้มลูทีถกูตอ้ง อยากใหร้วบรวมเอกสาร เรือง EEC โดยแยกแต่ละดา้น ใหช้ดัเจน ประชาชนจะไดรั้บขอ้มลูทีถกูตอ้ง 

 นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า ขอสรุปประเด็นเมืองใหม่ เราจะเรียก เมืองใหม่ เมืองน่าอยู่ ศูนยร์าชการ เมือง

อจัฉริยะ ก็ไดห้มด เป็นเมืองสมาทซิตี  ตอ้งสร้างเมืองขึนมา  เมือง เป็นเมืองใหม่ เพือเป็นการรองรับความเจริญเกิดขึน เมืองใหม่

ประกอบไปดว้ย ทีอยูอ่าศยั สวนสาธารณะ โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล สาธารณูปโภค อยู่ในเมืองนันทงัหมด ใชจ้กัยาน หรือ

เดิน ในการใชชี้วิตประจาํวนั  ภายในระยะเวลา  ปี ความเจริญกา้วหน้า ตอ้งมากกว่านีแน่นอน คนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ้งรับรู้

ขอ้มลู ข่าวสาร ความเคลือนไหวทีจะเกิดขึนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยหอการคา้ฯ น่าจะมีบทบาทสาํคญั   ตอ้งมีภาคเอกชน หรือ

นักลงทุน เขา้มาลงทุนทาํธุรกิจในเมืองใหม่   นักธุรกิจ นักลงทุนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  อาจจะมีศกัยภาพไม่เพียงพอ  เราก็ตอ้ง

ชกัชวนนักลงทุนทีอืน เข้ามาร่วมลงทุน เรืองการศึกษาให้มุ่งเน้นในเรืองเทคโนโลยี สมยัใหม่ สืออุตสาหกรรมเป็นหลกั เช่น

หุ่นยนต์ การบิน เกษตรนวัตกรรมใหม่ พฒันาไปเป็น เกษตร .   ดร.คณิต มีการแถล่งข่าว ฝากสือมวลชน ให้ไปช่วย

ประชาสัมพนัธ์ ให้ประชาชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทราบว่าจะมีเมืองน่าอยู่เกิดขึน ช่วยประชาสัมพนัธ์ ในเรือง ชาวจังหวดั

ฉะเชิงเทรา จะไดรั้บประโยชน์อยา่งไร ผลกระทบอย่างไร หอการคา้ฯ ตอ้งมาพูดคุยกนัโครงสร้างพืนฐานต่าง  ๆทีของบประมาณ

ไป กาํลงัดาํเนินการไปตามขันตอนนัน  ๆอยู่แลว้ แต่ทุกอย่างจะมาผนวกรวมกัน ให้เป็นเมืองน่าอยู่  การดาํรงตาํแหน่งส่วน

ราชการในจงัหวดั ไม่ต่อเนือง มีเป็นวาระ ถึงเวลาก็ตอ้งยา้ยไป การทาํงานต่างๆก็ไม่ต่อเนือง เปลียนวาระที ก็มีการเปลียนนโยบาย 

ถา้มีการทาํงานต่อเนือง อยา่งชดัเจน ไปในทิศทางเดียวกนั การพฒันาต่าง  ๆในจงัหวดัก็จะง่ายขึน  หอการคา้ฯ สภาอุตสาหกรรม 

ตอ้งรวมกลุ่มกนั มาพดูคุยกนั ในการขบัเคลือนเศรษฐกิจและ การพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทราไปในทิศทางเดียวกนั  

นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า เห็นดว้ยเรืองการสรุปเอกสาร ให้ถูกตอ้งและชดัเจน  แต่ไม่ใช่หน้าที

ของหอการคา้ เพราะหอการคา้ไม่ไดเ้ป็นคนกาํหนดนโยบาย หอการคา้ฯ มีหน้าทีรวบรวบ แนวคิด การแนะนาํ เพือเผยแพร่เฉพาะ

ในกลุ่มพวกเรา ใหรั้บทราบขอ้มลู แต่ไม่ควรสรุปกนัเอง คนทีจะสรุปขอ้มูลทีถูกตอ้งและชดัเจน น่าจะเป็น ดร.คณิต เพราะทราบ

ขอมลู ทีถกูตอ้ง จะไดม้าเผยแพร่ ใหพ้วกเราไดรั้บทราบขอ้มูลทีแทจ้ริง  คณะกรรมการนโยบายพฒันา EEC มีเอกสารขอ้มูลหรือ

ยงั ถา้ยงัไม่มีเอกสารทีจะมานาํเสนอได ้ภาพก็ยงัไม่ชดัเจน ต่างคนต่างพูดกนัไป เขา้ใจกนัไปคนละอย่าง พูดถึงเรืองเมืองใหม่ คือ

เมืองทีเป็นศนูยร์าชการทีตอ้งใชง้บประมาณมาก ในการพฒันาเมือง ฟังชนัของเมืองเป็นเรืองสาํคญั เมืองทีเจริญกา้วหน้า จะเป็น

เมืองการคา้ เมืองอุตสาหกรรม เมืองทางการเงิน เรือง EEC กบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ้งคิดให้มากเพือให้ทิศทางของเมืองใหม่ ไป

ในทางทิศทางเดียวกนั หอการคา้กบัสภาอุตสาหกรรม เป็นภาคเอกชน ตอ้งร่วมมือกนั  

 มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที    เรืองนําเสนอนักธุรกจิรุ่นใหม่ ( YEC)   



 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ มีเรืองแจง้ใหที้ประชุมทราบ นายภานุ  นาํศรีเจริญสุข ประธาน นกั

ธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ไดห้มดวาระลงแลว้ และไดมี้การเลือกตงัประธาน นกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC คนใหม่ คือนายสมชัย ์

ยงศิริ เป็นบุตรชาย ของ นายทรงภพ  ยงศิริ กรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดาํรงตาํแหน่งประธาน นกัธุรกิจรุ่น

ใหม่ YEC ปี บริหาร -  คนต่อไป 

 นายอาทร  ช่วยณรงค ์(รองประธาน) กล่าวว่า งานมหกรรมอาหารอร่อย   ชนเผา่ ไดง้บจากกลุ่มจงัหวดัภาค

กลางตอนกลาง และท่องเทียว มอบหมายใหก้ลุ่มนกัธุรกิจ YEC จงัหวดัสระแกว้ดาํเนินการโดยการจา้งออกาไนทจ์ดั

งาน ระหว่างวนัที -  เมษายน  ณ บริเวณหอนาฬิกา ถนนมิตรสมัพนัธ ์อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ รูปแบบงาน

เป็นแบบถนนคนเดิน นาํ สินคา้มาวางขายตามทางเดินถนนมิตรสมัพนัธ ์ เปิดขาย  โมง ถึง  ทุ่ม ปิดถนนช่วงนนั     

การจดังานถือว่าประสบความสาํเร็จ คนมาเดินเทียวชมงาน และซือสินคา้เป็นจาํนวนมาก  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  9  เรืองอนืๆ   

 นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า อยากเสนอให้ทางหอการคา้และสภาอุตสาหกรรม จดัประชุม

สญัจรร่วมกนั  เพือสร้างความสมัพนัธแ์ละความสามคัคีกนัไว ้ถือเป็นการผกัผอ่นของคณะกรรมการดว้ย อยากเสนอให้จดั

ประชุมสญัจร เดือนกรกฎาคม  

 นางอาภรณ์  วชัระ (รองประธาน) กล่าวว่า จากการทีไปประชุมคณะกรรมการศึกษา มีการจดัทาํแผนการศึกษา ได้

มีการวางโครงการตามทีรัฐบาลตอ้งการ ซึงสรุปไวใ้หแ้ลว้ในการเขา้ร่วมประชุมนันๆ  อยากให้คณะกรรมการหอการคา้ฯ 

ช่วยกนันาํเสนอแนวคิดความคิดเห็น ว่าจะเพิมเติมอะไรบา้ง ไวใ้นไลน์หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะไดช่้วยกันประเมิน

ดูว่าศกัยภาพของจงัหวดัฉะเชิงเทรากบัเรืองการศึกษาไดแ้ค่ไหน  

 นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร (กรรมการ) กล่าวว่าเรือง โครงการรถบรรทุกสีขาวฯ รายงานผลการปฏิบติังาน 

วนัที 19 เมษายน 2560 

1.รถพ่วงแม่-ลูก หมายเลขทะเบียน 84-1133 สป.,1121 สป.ขบัขีโดยนาย นนทชยั แดงดี อายุ 27ปี ชงัได ้74,520 กก.

นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 24,020 กก. คิดเป็น 47.56% ของนาํหนกัรวมสูงสุด  

ถา้คิดความไดเ้ปรียบทางการคา้ นน.รวม 50,500 กก. นน.รถเปล่า 22,000 กก. นน.สุทธิ 28,500 กก. คิดเป็น 84.28% ของการคา้ปกติ 

2.รถกึงพ่วง หมายเลขทะเบียน 82-6111 ฉช.,82-6224 ฉช. ขบัขีโดยนาย โสมชยั จนัทนาม อายุ 45 ปี ชงัได ้60,370 กก. นาํหนัก

เกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 15,370 กก.คิดเป็น 34.15% ของนาํหนกัรวมสูงสุด 

ถา้คิดความไดเ้ปรียบทางการคา้ นน.รวม.45,000 กก.นน.รถเปล่า 18,000กก.นน.สุทธิ 27,000 กก.คิดเป็น 56.92% ของการคา้ปกติ 

3.รถกึงพ่วง หมายเลขทะเบียน 83-8575 กทม.,83-8576 กทม.ขบัขีโดยนาย ไพบูรย ์อยู่นุ่ม อายุ 51 ปี ชงัได ้61,760 กก. 

นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 16,760 กก. คิดเป็น 37.24% ของนาํหนกัรวมสูงสุด 

ถา้คิดความไดเ้ปรียบทางการคา้ นน.รวม 45,000 กก. นน.รถเปล่า 18,000 กก.นน.สุทธิ 27,000 กก. คิดเป็น 62.07% ของการคา้ปกติ 



รถบรรทุกทงั 3 พ่วงนี ถูกเรียกตรวจ และจบักุมไดบ้ริเวณสีแยกคอมเพล็กซ์ ถนน 315 ศุขประยรู ต่อเนืองถนน 365 

เลียงเมืองฉะเชิงเทรา และนาํไปชงัหานาํหนกัทีถกูตอ้งทีด่านชงันาํหนกัถาวรฉะเชิงเทรา (บางไผ่) และนาํส่งพนักงาน

สอบสวน สภ.เมืองฉะเชิงเทราเพือดาํเนินคดีต่อไป  

 วนัที 20 เมษายน 2560  

1.รถบรรทุกสิบลอ้ หมายเลขทะเบียน 82-9111 ฉช. ขบัขีโดยนาย เดช วรอินทร์ อายุ 51 ปี ชงัได ้38,960 กก. นาํหนัก

เกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 13,960 กก. คิดเป็น 55.84% ของนาํหนกัรวมสูงสุด 

ถา้คิดความไดเ้ปรียบทางการคา้ นน.รวม 25,000 กก. นน.รถเปล่า 12,000 กก. นน.สุทธิ 13,000 กก. คิดเป็น 107.38% ของการคา้ปกติ 

หรือบรรทุกไดน้น.สุทธิรวม 26,960 กก. เทียบเท่ารถกึงพ่วง 10 ลอ้ยาง 18 เสน้  

ถกูเรียกตรวจและจบักุมได ้บริเวณสีแยกไผด่าํ ถนน 3481 นาํไปชงัทดสอบทีโรงสีเกรียงชยั โกล้เดน้ท์ไรซ ์และนาํส่ง

พนกังานสอบสวน สภ.บางนาํเปรียวเพือดาํเนินคดีต่อไป 

2.รถกึงพ่วง หมายเลขทะเบียน 83-0804 ฉช.,83-0805 ฉช.ขบัขีโดยนาย โพธิทบั เจิงรัมส์ อายุ 33 ปี ชงัได ้50,100 กก.นาํหนัก

เกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 5,100 กก. คิดเป็น 11.33% ของนาํหนกัรวมสูงสุด 

ถา้คิดความไดเ้ปรียบทางการคา้ นน.รวม 45,000 กก. รถเปล่า 18,000 กก. นน.สุทธิ 27,000 กก.คิดเป็น 18.88% ของการคา้ปกติ 

ถูกเรียกตรวจและจับกุมได้ บริเวณ ถนน ฉ.ช.3005 ไกล้แยกหัวเนิน นําไปชั งทดสอบทีด่านชั งนํา◌้หนักถาวร

ฉะเชิงเทรา (บางไผ)่ และนาํส่งพนกังานสอบสวน สภ.แสนภูดาษเพือดาํเนินคดีต่อไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 

 
 


