
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /  

วนัพฤหัสบดีที  พฤษภาคม  

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต. หน้าเมอืง อ. เมอืง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายชาธิป รุจนเสรี  รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นพ.ปารถนา ประสงคดี์     นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา               ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายมนตรี  เรืองอุไร  อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .พล.ต.ปฐมพล วงพิเดช    (แทน)ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบที    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .ร.ต.ท. มณฑล     ศรีสุข   (แทน) ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .ร.ท.สนัชยั  ผาสิน    (แทน) ผูบ้งัคบัการกองพนัทหารช่างที  รักษาพระองค ์ ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 7.น.ส.อนญัญา ศรีวิลยั        (แทน) ผูอ้าํนวยการแขวงกา รทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายถาวร   เทพสุวรรณ    (แทน) พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายมานพ   ทาจาก      (แทน) เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายปิยวฒัน์  วงศไ์พศาล (แทน) หวัหนา้สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสารณภยั ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายนิกร นิมสาย    (แทน) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาฝีมือแรงงาน  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .พญ.รุจิรัตน์  ปุณยลิขิต  (แทน) ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายเกษม แกว้สนนั   (แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายพิทกัษ ์ อนนัตกิต   (แทน) ผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายรังสรรค ์ เหลาเจริญ  (แทน) ผูอ้าํนวยการ สาํนกังาน คปค.จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายสุนทร     กระตุฤกษ ์ (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .น.ส.วริษฐา รุ่งสะอาด   (แทน) ประธานชมรมธนาคารทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทราทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .น.ส.สุจยั ศรีพนัธ์โทร (แทน) ผอ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สนง.ฉะเชิงเทราทีปรึกษา

กิตติมศกัดิ 

 19.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 20.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 21.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 22.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 23.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 .นายสมพงษ ์    นาํศรีเจริญสุข       ทีปรึกษา 

 25.นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์       รองประธาน 

 26.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 



 27.นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 

 .นายวสนัต ์ ศิรินภรัตน์       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 30.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 .นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 32.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 .นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 .นายบณัฑิต นอ้ยเจริญ       ประชาสมัพนัธ ์

 .นายชยัรัตน์ ตนัคงคารัตน์       กรรมการ 

 .นายสุนทร กระตุกฤกษ ์       กรรมการ 

 .นางสาวเกสรี   สิมะรัตนมงคล       กรรมการ 

 38.นายธานินทร์  เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 .นายพงษศ์กัดิ  เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 .นายเฉลิง จูจาํรัส        กรรมการ 

 .นายสมชัญ ์ ยงศิริ                                 ประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่

YEC 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นางปภาวิน  กุลเสวต        สมาชิกหอการคา้ฯ 

 .น.ส.ผสุชา  อมรรัตนาชยั   ผูช่้วยผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย สาขาฉะเชิงเทรา 
   

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เวลา .  

น. 
 

วาระที  เรืองแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัจงัหวดัอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั บรรษทัประกนัสินเชืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม (บสย.)  

จดังานมหกรรมเขา้ถึงแหล่งเงินทุน จงัหวดัฉะเชิงเทรา เสวนาพิเศษ ขอสินเชืออย่างไร...ให้ได้เงิน ในวนัที  

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

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัท่องเทียวและกีฬา จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จดั กิจกรรมท่องเทียว 

ทางนาํ อนุรักษแ์ม่นาํบางปะกง เส้นทางร้านเอกเขนก- วดัโสธรวรารามวรวิหาร-วดัสมานรัตนาราม-ตลาดนาํบางคลา้ –วดัปา

นาํโจโล-้อุทยานพระพิฆเนศคลองเขือน ในวนัเสาร์ที  พฤษภาคม  ณ  ร้านอาหารเอกเขนก ต.หน้าเมือง     อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 



24  พฤษภาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์ 

  รองประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายชยัรัตน์  ตนัคงคารัตน์ กรรมการ นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการฯ 

ร่วม ประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที2/2560 ณ โรงแรม แกรนดไ์ดมอนด ์ประเทศกมัพชูา  

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มภาคกลางตอนกลาง ( กรอ.กลุ่มจงัหวดั) ครังที /  ณ หอ้งประชุม

เฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

-  มิถุนายน   นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ นายสมชัย ์ ยงศิริ ประธานนัก

ธุรกิจรุ่นใหม่ YEC  ร่วมประชุมใหญ่หอการคา้  ภาค ประจาํปี  ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมหอการคา้เกษตรแฟร์ ครังที  ระหว่างวนัที -  มิถุนายน          

ณ บริเวณมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จดักิจกรรมแข่งขนักอล์ฟการกุศล ในวนัศุกร์ที  มิถุนายน  (SHOT 

GUN START)  เวลา . น. ณ สนามบางปะกง ริเวอร์ไซด ์คนัทรีคลบั ต.แสนภูดาษ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานแถลงข่าว คอนเสิร์ตคลายเครียดเพือการกุศล ใน หัวขอ้ สร้างความฮา     

คืนความสุข สนุกไดกุ้ศล ศิลปินนกัร้องเจา้ของฉายา สาวดอกหญา้ ราชินีลกูทุ่ง ต่าย อรทยั ปะทะ คณะดอกกระโดน    

ฟิเวอร์ ในวนัจนัทร์ที  มิถุนายน  ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 -  มิถุนายน  นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน   นายมนัส  ตนังาม รองประธาน ร่วมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เพือเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประจํา ปี  งบประมาณ  ของ

กระทรวงมหาดไทย    ณ โรงแรม เดอะ รอลลั ริเวอร์บางพลดั กรุงเทพฯ 

  

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

18 พฤษภาคม  เวลา13.30-16.30 น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมตามโครงการรณรงคป้์องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

พฒันาเอสเอม็อี ตามแนวประชารัฐจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

   พฤษภาคม  เวลา .  น. นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษาประธาน ประชุมเพือ 

กาํหนดจดักิจกรรมรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์เนืองในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก (  มิถุนายน) ประจาํปี  ณ ห้อง

ประชุมสุนทรพิพิธชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤษภาคม  เวลา .  - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมการสัมมนาถอดบทเรียน

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคดัแยกขยะทีตน้ทาง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมแกรนด์รอยลั

พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  



  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ  แก้วเมืองเพชร 

กรรมการ ร่วมประชุมกรณีก่อสร้างสถานีตรวจสอบนาํหนกัยานพาหนะ ถนนสาย ฉช.  แยกทางหลวงหมายเลข 

 บ.ลาดกระบงั อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานดา้นการ

บริการบริหารจดัการขยะมลูฝอย จงัหวดัสะอาด ระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ชนั   

  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายจิตกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหาร

ปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   พฤษภาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมพิธีในการเปิดสัมมนาและ

เปิดตัวโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สินค้าเกษตรแปรูปของ SME   เพือเพิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.  ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  พฤษภาคม   เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมประชาคมตาํบลเพือแกไ้ข 

เพิมเติมเปลียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน  ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดี จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาแผนงานประกอบกิจกรรมฆ่าสตัว ์ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา และตรวจประเมิน เพือประกอบการพิจารณา

อนุญาต ตงัโรงฆ่าสตัว ์โรงพกัสตัว ์และการฆ่าสตัว ์ณ หอ้งประชุมสาํนกังานปศุศตัวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา   

  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายณัฏฐ์  กิตติกูล กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

เงือน ไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมนาม 

ตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายมนสั  ตนังาม รองประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสมัพนัธ์

แห่งชาติ ระดบัจงัหวดั ครังที /  ณ ห้องสาํนักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา (หลงัเดิม) 

  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายจิตตกร  เผด็จศึก  รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

พฒันาเอส เอม็ อี ตามแนวประชารัฐจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ฯ หอ้งประชุมสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  พฤษภาคม  เวลา .  น.นายจิตตกร  เผด็จศึก  รองประธาน ร่วมประชุมเพือเตรียมความพร้อมการจดัพิธี

ถวายดอกไมจ้นัทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที /  ประจาํเดือนพฤษภาคม  ณ ห้องประชุมศรีสยาม ชัน  อาคารราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  



 พฤษภาคม  เวลา .  น.นายจิตตกร  เผด็จศึก  รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน      

นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพือพฒันาและแกไ้ข

ปัญหาทางเศรษฐกิจ  จังหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวดั) ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา   

5 มิถุนายน  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม            

ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ณ ห้องประชุมอาคารศาลา

เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 5 มิถุนายน  เวลา .  น.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการแกไ้ขปัญหารถบรรทุก

นาํหนักเกินพิกดั อตัราทีกฎหมายกาํหนดในพืนที จังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 5 มิถุนายน  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมแลงข่าวการจดังาน มหกรรมสินคา้เกษตร

ปลอดภยักลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง ณ บริเวณโรงแรมซนัไรส์ ลากนู ไฮเทล แอนดก์อลฟ์ ต.ทองหลาง อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

 6 มิถุนายน  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มนัคงและความสงบเรียบร้อย จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั  สาธารณะสุข จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 7-8 มิถุนายน   นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นางบุญมี  ศรีสุข  นายมนสั  ตนังาม นางวรนิต  

กตญาณ รองประธาน นายสมชัย ์ ยงศิริ นกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC  ร่วมโครงการยกระดบัการท่องเทียวกลุ่มจงัหวดัภาค

กลางตอนกลาง กิจกรรมจดัการสัมมนา เพือพฒันาตราสัญลกัษณ์ (Brand) และการประชาสัมพนัธ์ การท่องเทียว

ของกลุ่มจงัหวดับูรพาสุวรรณภูมิ ณ โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 7 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิจารณา โครงการ เพือขอรับการ

สนบัสนุนงบประมาณ ตามแผนพฒันาชนบท เชิงพืนที ประยุกต์ ตามแนวพระราชดาํริ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 

/  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั   ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 8 มิถุนายน  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกาํกบั

ดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวดั ครังที /   ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชัน   ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 



 12 -16  มิถุนายน  นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมกิจกรรมรุก และรับ ของจงัหวดัเมาะละแหม่ง 

สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ ของโครงการขับเคลือน ยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก เพือเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ประจาํปี งบประมาณ  ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

12 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการความ

ปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ  หอ้งประชุมอาคารศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 13 มิถุนายน  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมผ่านวีดีทศัน์ทางไกล        

( Video Conference ) ณ หอ้งประชุมศุภกิจวิเลขาการ ชนั   ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา (หลงัเก่า)  

 14 มิถุนายน  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมรวมพลสมาชิก     

TO BE NUMBER ONE ปี  เวลา .  น. ณ ชนั  มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 กจิกรรมอนืๆ 

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดก้าํหนดจดัการแข่งขนัโบวลิ์งกระชบัความสมัพนัธ ์ ครังที        

ในวนัอาทิตยที์  พฤษภาคม  เวลา . - .  น. ณ  Blu-o RHYTHM & เมกา บางนา  ทีมละ ,  บาท  คน                  

( หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุน  ทีม) 

23 พฤษภาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน  ร่วมสมัมนาในงาน นวตักรรมเพิม

ผลผลิตเพือการเกษตรไทย ณ หอ้งราชพฤกษ ์โรงแรมซนัไรส์ ลากนู โอเทล แอนด ์กอลฟ์ อ.บางคลา้  จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

5 มิถุนายน  เวลา 09.30 น.ร่วมงานวนัเกิดองคเ์จา้พ่อหลกัเมือง ฉะเชิงเทรา ประจาํปี  ณ ศาลเจา้

พ่อหลกัเมือง ฉะเชิงเทรา 

  มิถุนายน  เวลา .  - .  น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานนายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายมนัส      

ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมในโครงการ ผูบ้ริหารธนาคารแห่งประเทศไทย   พบผูป้ระกอบการภูมิภาค ร่วมแลกเปลียน

ความคิดเห็นเชิงนโยบายร่วมกบั นายจาตุรงค์ จนัทรังษ์ ผูช่้วยผูว้่าการ สายนโยบายการเงิน และคณะผูบ้ริหาร ธปท.ภายใต้

หัวข้อ ความเห็นต่อการปรับตวัเชิงโครงการสร้างและการเตรียมพร้อมสู่โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC) ณ  หอ้งประชุมชลธี  โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์อท แอนด ์โฮเทล  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 นพ.ปารถนา ประสงค์ดี    (นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าทีทาํให้

คนไทย มีอายุยืน ซึง ปี  คนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีสถิติค่าเฉลีย  ผูช้ายเสียชีวิต อายุประมาณ  ผูห้ญิงเสียชีวิต อายุ

ประมาณ   ดูจากสถิติแลว้ผูห้ญิงอายุยืนกว่าผูช้าย  ผูช้ายมีภาวะอตัราเสียงจากการเสียชีวิตมากกว่าผูห้ญิง ยุทธศาสตร์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปี  อีก  ปีขา้งหน้า จะตอ้งทาํให้คนไทย มีอายุอยู่ถึง  ปี จากสถิติ ปี   คนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

การเสียชีวิตเกิดจากโรคมะเร็ง  จาํนวน    คน โรคหลอดเลือด สมองอุดตนั ตีบ แตก จาํนวน  คน โรคหัวใจขาดเลือด  



คน  เกิดอุบติัจากการขบัมอร์เตอร์ไซด ์โดยไม่สวมหมวกกนัน็อก ไม่ป้องกนัตวัเอง และจากการขบัรถเร็วไม่มี วินัย เรืองการ

ขบัขี  กระทรวงสาธารสุข จดัทาํยุทธศาสตร์ ป้องกนัส่งเสริมสุขภาพและคุม้ครองผูบ้ริโภค เกียวกบัเรืองอาหารการกิน  การ

ดูแลสุขภาพ และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลใหใ้ชบ้ริการใหค้าํแนะนาํเบืองตน้   

 นายถาวร  เทพสุวรรณ (แทน) พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าวประชาสัมพนัธ์ คณะทาํงานขบัเคลือนประสานพลงั

ประชารัฐ การขบัเคลือนเรืองเกษตรแปรรูป และการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เพือส่งเสริมการท่องเทียวทางนาํ  ทีอาํเภอ

ท่าตะเกียบ การร่องแพ คลองสียดั ตอนนีกาํลงัขายโปรแกรมการท่องเทียวอยู่   วนั  คืน       มีรีสอร์ทให้พกั โปรแกรม

ท่องเทียว ช่วงเชา้ ล่องแพ ช่วงบ่ายปันจกัรยาน อยากใหทุ้กหน่วยงานช่วยกนัประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการท่องเทียวทางนาํ 

และเป็นการกระจายรายไดสู่้ชุมชนอยา่งทวัถึง  ตอนนีมีบตัรล่องเรือคายคั กลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ คลองสียดั ท่าตะเกียบ ใน

วนัที  มิถุนายน  รอบเชา้ .  น. บตัรราคา  บาท กรรมการท่านใดสนใจสามารถจองบตัรได ้

นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองการท่องเทียว ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  มีแหล่งท่องเทียวที

ชดัเจนอยูแ่ลว้ ในแต่ละอาํเภอ เรืองการท่องเทียว ทีอาํเภอท่าตะเกียบ ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเทียวใหม่ ทีคนอาจจะยงั

ไม่รู้จกั  คงตอ้งมีการส่งเสริมการท่องเทียว คนทีจะไดป้ระโยชน์ กคื็อคนในชุมชน เรืองอาหารทีพกั และการเช่าเรือ 

ถือว่าเป็นการกระกระจายรายไดสู่้ทอ้งถิน  
 มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

.   การจดักจิกรรมแข่งขันกอล์ฟ การกุศล  

     นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ)   กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดัแข่งขนักอลฟ์การ

กุศล ชิงถว้ยเกียรติยศ นายพินิจ  จารุสมบติั อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในวนัศุกร์ที  มิถุนายน  ( SHOT GUN 

START) เวลา .  น. ณ สนามบางปะกง ริเวอร์ไซด ์คนัทรีคลบั ต.แสนภูดาษ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา  ประเภท

ทีมกิตติมศกัดิ (  คน) ,  บาท โดยนายพินิจ  จารุสมบัติ อดีตรองนายกรับมนตรี ช่วยสนับสนุนทีม VIP  

จาํนวน  ทีม  และจะมีการจาํหน่ายประเภททีมทวัไป (  คน) ,  บาท  เป้าหมายจาํนวน  ทีม     

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 3.2 การจดังานหอการค้าเกษตรแฟร์ ครังที  

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ)   กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดังานหอการคา้เกษตร

แฟร์ครังที  ระหว่างวนัที -  มิถุนายน  ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ การจดังานครังนี วตัถุประสงค์

ช่วยเหลือเกษตรกรใหมี้ช่องทางการจาํหน่าย สู่ผูบ้ริโภค โดยหอการคา้จะจดับูธสาํหรับสินคา้เกษตรไวใ้ห ้สาํหรับ

ขายสินเกษตร เช่น ผกัปลอดสาร มะพร้าว มะนาว ไข่ ขา้ว และตน้ไม ้                                                           



 นายสุนทร  กระตุกฤษ ์(กรรมการ) อยากฝากเรืองบริษทั ประชารัฐ รักษามคัคี ฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพือ

สงัคม) จาํกดั เรืองช่องทางการประชาสมัพนัธ ์บริษทั ฯ  ทีผา่นมา ไดมี้การจดักิจกรรมปันจกัรยาน ทีตลาดนครเนือง

เขต เพือกระจายรายไดสู่้ทอ้งถิน และมีกิจกรรมท่องเทียวทางนาํโดยการ ขบัเจ๊ตสกี ท่องเทียวตามสถานทีต่างๆ เพือ

ประชาสัมพนัธ์สถานทีท่องเทียวทางนาํ ทางหอการคา้จะจดังานหอการคา้เกษตรแฟร์ อยากให้ทางพฒันาชุมชน 

ช่วยแนะนาํสินคา้ ทีจะมาจาํหน่ายในงาน เพือเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร หรือ สินคา้ OTOP ต่างๆ

ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะไดมี้ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ 

      นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ขณะนี ทางคณะทาํงานบริษัท ประชารัฐ รักษามคัคี 

ฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพือสงัคม) จาํกดั ก็กาํลงัช่วยหาตลาดช่องทางการจาํหน่าย ใหก้ลุ่มเกษตรกร เมล่อน ผกัปลอด

สาร เบอร์  สินคา้ OTOP ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะนาํสินคา้มาจาํหน่ายในบริษทัฯ แต่พืนทีทีไปขอใช ้ที อตก. ยงัมี

ปัญหาอยู ่ เรืองสินคา้ OTOP กาํลงัเสนอสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิมเวลารู้ ให้เด็กๆนักเรียน ใช้

โทรศพัท ์ใหเ้ป็นประโยชน์โดยการ ทาํเพจ ขายสินคา้ ขึนมา เพือเป็นช่องทางการจาํหน่าย ในเรืองของการตลาด  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

  3.3 การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที  

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ)   กล่าวว่าการจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที   ตอ้งจดัก่อนงานหลวงพ่อ

พุทธโสธร ปีนี งานหลวงพ่อพุทธโสธร กาํหนดจดังาน  ตุลาคม -  พฤศจิกายน   วนัลอยกระทง วนัที   

พฤศจิกายน     และปีนี จะมีงานถวายพระเพลิง ระหวา่งวนัที -  ตุลาคม   วนัเวลาและสถานที การจดั

งานหอการคา้แฟร์ครังที  คงตอ้งมาประชุมกลุ่มยอ่ยอีกครัง เพือหาวนัเวลาและสถานทีทีเหมาะสม 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
  

วาระที    เรืองเพอืพจิารณา  

- ไม่มเีรืองนําเสนอ 
  

วาระท ี   เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ)   กล่าวว่า ในวนัที   พฤษภาคม   จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (จงัหวดั สระแกว้ นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา)  ครังที /   ณ 

หอ้งประชุม โรงแรมแกรนดไ์ดมอนด ์จงัหวดับนัเตียนเมียนเจย  ประเทศกมัพชูา   

 นายอาทร  ผดุงเจริญ  (รองประธาน)  กล่าวว่า เรืองทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลกัดนั และนาํเสนอเรืองเขา้สู่ กรอ.จ.

ฉะเชิงเทรา ไปแลว้  เรือง การขุดลอกปากแม่นาํบางปะกง   นาํกลดัเซาะ  การดูดนาํกลบัจากเขือนสียดั การขยายถนนสายต่าง  ๆ เรือง

ใดทีเขา้สู่วาระ กรอ จงัหวดัฉะเชิงเทรา แลว้นัน อยากให้กรรมการหอการคา้ฯ ทีไปประชุม กรอ.จงัหวดั  ช่วยติดตามเรืองที

หอการคา้ฯ นาํเสนอไปแลว้ และมาชีแจงใหที้ประชุมทราบถึงความคืบหนา้ในการประชุมคณะกรรมการหอการคา้ฯ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  6  เรืองระเบียงเศรษฐกจิพเิศษ ภาคตะวนัออก (EEC)  



  นายวฒันา  รัตนวงศ ์ (ประธาน) กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ในภาคตะวนัออก 

ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา   ฉะเชิงเทรา ถือว่าโชคดี ไดง้บประมาณลงมาจาํนวนมาก เป็นศนูยก์ระจายสินคา้ โลจิ

สติกส์ ฮปั  เพราะจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยูใ่กลส้นามบินสุวรรณภูมิ  ใกลแ้หลมฉบงั มีรถไฟความเร็วสูง 

 นายมนตรี  เรืองอุไร (อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า  กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมาย

หน่วยงานทีเกียวข้อง เป็นคนดูแลกําหนดยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา เรืองระเบียงเศรษฐกิจ  EEC  

ภาคอุตสาหกรรมทีเกียวข้องกบั EEC   ว่าพืนทีไหนจะเหมาะสมกบัการทาํนิคม  เพือรองรับ  อุตสาหกรรม

เป้าหมาย  ทาํให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมาย ตาม พรบ ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษ กาํหนด โดยมอบหมายให้นิคม

อุตสาหกรรมเป็นคนหาพืนทีและประสานงานกบักระทรวงมหาดไทย โดยโยธาธิการและผงัเมือง เป็นผูก้าํหนดและ

เปลียนสีผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้กระทรวงอุตสาหกรรม จดัตงัโรงงาน แลว้จะเป็น ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ทงัหมดไม่ใช่  อุตสาหกรรมจะตอ้งกาํหนดโดยการนิคมว่าแต่ละจงัหวดั ตาํแหน่งไหน  ภาคอุตสาหกรรม เพียงไม่กี

เปอร์เซ็นตข์องจงัหวดัทีจะเกียวขอ้ง EEC ทางดา้นพืนที เกียวกบัสาธารณูปโภคต่างๆ ใหก้รมโยธาธิการและผงัเมือง 

เป็นคนกาํหนด ว่าจะทาํตรงไหนขยายตรงไหน การเวนคืนทีดิน การทาํประชาพิจารณ์ต่างๆ เป็นความรับผิดชอบ 

ของกระทรวงคมนาคม ทางดา้นโลจิสติกส์ มอบหมายให้ทาง สภาพฒัน์ กับกรมโยธาธิการและผงัเมือง เป็น

ผูด้าํเนินการ ถา้ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา อยากทราบเรืองอะไรใหส้อบถามกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง        

                  นายชาธิป รุจนเสรี (รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา)  กล่าวว่าภายใน  ปีขา้งหน้า จงัหวดัฉะเชิงเทรามีการพฒันา

เปลียนแปลงในทางทีดีขึน อย่างแน่นอน โดยรัฐบาลกาํหนดเป้าหมาย ฉะเชิงเทรา ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  EEC   การ

คมนาคมฉะเชิงเทรา หวัใจสาํคญั EEC ฉะเชิงเทราพฒันาใหเ้ป็นเมืองทีอยูอ่าศยั ชนัดี รองรับการขยายตวัของภาคมหานคร  การ

พฒันาพืนที EEC จงัหวดัชลบุรีพฒันาเมืองชายฝังทะเล ใหเ้ป็นศนูยก์ลางเมืองท่องเทียว ศนูยป์ระชุม/แสดงสินคา้นานาชาติ และ

การบริการดา้นการแพทยร์ะดบัโลก จังหวดัระยอง พฒันาให้เป็นศูนยค์มนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เมืองการศึกษา และ

เทคโนโลยทีีทนัสมยั  สาํหรับงบพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา เน้นการสร้างเส้นทางคมนาคมเพือประโยชน์ในการเชือมต่อพืนที

หลายจงัหวดัภาคตะวนัออกโดยเฉพาะการเดินทางจากจงัหวดัฉะเชิงเทราไปยงักรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง และ สระแกว้ เป็น

ตน้ การพฒันาเสน้ทางคมนาคม หรือโลจิสติกส์ จึงเป็นประโยชน์ ต่อการพฒันาเมืองใหม่และส่งผลต่อภาคอสงัหาริมทรัพยแ์ละ

อุตสาหกรรม  ซึงหลกัสาํคญัของ EEC คือการกระจายตวัของประชากร ใหอ้อกจากพืนที เมืองทีแออดั ในการประชุมหอการคา้

สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในทุกเดือนควรมีวาระ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวนัออก (EEC) ไวทุ้กเดือน เพือพดูคุย 

และติดตามเรืองนี  คิดว่าในอนาคตเราตอ้งดูทิศทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไปในทิศทางไหน ทีสาํคญั ตอ้งเตรียมแผนรองรับ ในการ

เป็นเมืองน่าอยู ่รองรับจากกรุงเทพ ในอนาคต นิคมอุตสาหกรรมจะตอ้งเพิมขึน  ประชากรตอ้งเพิมขึนแน่นอน ทางหอการคา้และ

สภาอุตสาหกรรม ในฐานะเป็นคนจังหวดัฉะเชิงเทรา ต้องช่วยกันจะเสนอความคิดเห็นร่วมกนั ให้ทาํหนังสือถึงจังหวดั

ฉะเชิงเทรา หรือทาํหนังสือถึง ดร. คณิต ผูรั้บผิดชอบโครงการ เรืองนีโดยตรง ท่านต้องเปิดใจรับฟัง  ความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะ จากภาคประชาชน  และภาคเอกชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



     มตทิีประชุม รับทราบ                                                                                                                                                              
 

วาระที    เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายชาธิป รุจนเสรี (รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ในอีก  ปี ปี -   จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะมี

การพฒันาอย่างรวดเร็ว เป็นพืนทีระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวนัออก EEC โดยจังหวดัฉะเชิงเทรา จะเป็นเมืองทีพกั

อาศยั  มีการคมนาคมสะดวกสบาย  มีโรงพยาบาลชนัดี มีระบบโลจิสติกส์ ฮปั ทีสะดวกและรวดเร็ว  มีรถไฟรางคู่ รถไฟ

ความเร็วสูง จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะตอ้งมีการพฒันา สาธารณูปโภค ต่างๆ นาํ ประปา ไฟฟ้า การคมนาคม ขณะนีกาํลงั

แกปั้ญหากนัอยู ่ในทุก เๆรือง  การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ชาติ  ปี  สามารถเปลียนแปลงได ้เพราะโลกมีการเปลียนแปลง

อยา่งรวดเร็ว เราก็ตอ้งมีการเปลียนแปลงและพฒันาตามความเหมาะสม แต่ตอ้งอยูใ่นกรอบแผนยทุธศาสตร์ทีวางไว ้

 มติทิีประชุม รับทราบ 

 

วาระที    เรืองนําเสนอนักธุรกจิรุ่นใหม่ (YEC)  

นายสมชัย ์ ยงศิริ (ประธานนกัธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ) กล่าวแนะนาํตวั นายสมชัย ์ ยงศิริ เป็นประธานนกั

ธุรกิจ 

รุ่นใหม่ (YEC) ปีบริหาร -  เป็นบุตรชายของนายทรงภพ  ยงศิริ กรรมการหอการคา้ฯ  กิจการ ธุรกิจ ทาํ

โรงสียงไพบูลย ์และ หมู่บา้นประชาสุข  ถา้ทางหอการคา้มีอะไร ใหน้กัธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC)  ร่วมกิจกรรมยนิดีให้

ความร่วมมือ และ นกัธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) จะทาํกิจกรรมอะไร  จะมานาํเสนอ และชีแจงใหที้ประชุมทราบ 

  มติทิีประชุม รับทราบ 
 

 

วาระที  9  เรืองอนืๆ  (ถ้าม)ี 

 นางปภาวิน  กุลเศวต  (สมาชิกหอการคา้) กล่าวว่า เป็นผูป้ระกอบการ อพาท์เมน้ฟ้าเมนชนั สืบเนืองจากได้รับ

หนังสือจากอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา เรืองการระเบียบโรงแรมและสถานทีให้เช่าทีพกั ตามพระราชบญัญัติ  แนวปฏิบัติ 

และคาํแนะนาํ ผูป้ระกอบการโรงแรมและขอใบอนุญาต จากการอ่านคู่มือต่าง  ๆอ่านแลว้ เขา้ใจยาก มีขนัตอนรายละเอียดหลาย

อยา่ง ทางเรายนิดีใหค้วามร่วมมืออยูแ่ลว้ เพราะเราตอ้งการพฒันาอพาท์เมน้ท์ ของเราให้สู้คู่แข่งขนัได ้และห้องพกัของเรา มี

ใหบ้ริการ ทงัรายเดือน รายวยั ส่วนใหญ่เป็นพวกพนกังานขายมาเช่าพกั  เราคิดค่าบริการไม่แพง เพือช่วยเหลือกนั เพราะเคา้มา

คา้ขายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  อยากขอใหท้างส่วนราชการทีเกียวขอ้งลดขนัตอน เพือช่วยผูป้ระกอบการบา้ง เพือให้ทนักบัการ

แข่งขนัทีจะเกิดขึน 

 นายชาลี เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า ทีสมาชิกมาร้องเรียนให้ช่วยเหลือคือเรืองของการทาํเอกสารต่าง  ๆ

ใหร้วดเร็วและลดขนัตอนบา้ง เพราะทางอาํเภอมีหนังสือถึงสถานประกอบการเดือนมีนาคม ว่าฟ้าแมนชนั ไม่ไดจ้ดทะเบียน

เป็นโรงแรม ใหบ้ริการเฉพาะรายเดือนเท่านนั เดือนเมษายน สงัใหผู้ป้ระกอบการหยุดรับรายวนั เพราะผิดพระราชบญักฏหมาย

โรงแรม ช่วงทีทาํเอกสารสิทธิ และขอใบอนุญาตตอ้งใชเ้วลา ช่วงนี ทางสถานประกอบการจะขาดรายได ้รายวนัไป เฉพาะราย



เดือน ยงัไม่พอให้ค่าดอกเบียเลย และสาเหตุทีคนมาใช้บริการ ห้องพกั คอนโด อพาท์เมน้ เพราะค่าใชจ่้ายวนัละ  ไม่มี

อาหารเชา้ ถา้เป็นโรงแรม ค่าใชจ่้ายวนัละ ,  กว่าบาท   ทางโรงแรมจึงมีผลกระทบสูง เนืองจากขณะนีการแข่งขนัสูงมาก 

  นายชาธิป รุจนเสรี (รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา)  กล่าวว่าเรืองนีเป็นเรืองทีกระทรวงมหาดไทยสั งมา ใน

การประกอบธุรกิจโรงแรมมีพระราชบัญญัติ ควบคุม  กฏหมายและระเบียบ โรงแรมอยู่แลว้ แต่ยงัมีทีพกัอีกหลายทีที

ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นประเภทโรงแรม  อพาร์ทเมน้ รีสอร์ท คอนโด เหล่านียงัไม่มีใบอนุญาต เพราะไม่มีเอกสารสิทธิ 

ประเภทนีก็ให้เช่าเป็นหลายเดือนไดอ้ย่างเดียว  ถา้สถานประกอบการ ใดขึนป้าย รายวนั  ผิดกฎหมาย ตอ้งถูกดาํเนินคดี   

กระทรวงมหาดไทยตอ้งการควบคุมกาํกบัดูแล ให้ผูป้ระกอบการทีเปิดโรงแรมทีถูกตอ้ง ให้เช่าเป็นรายวนั รายเดือนได ้

เรืองนีมีปัญหามานานแลว้ กาํลงัแกไ้ขปัญหาอยู่ โดยการให้ผูป้ระกอบการไปยืนต่อเจ้าของพืนที คืออาํเภอ เพือขึน

ทะเบียนไว ้ ว่าท่านประกอบธุรกิจอย่างนี เพือทาํให้อยู่ในระบบแลว้อาํเภอจะมีการทาํเอกสารให้ คือใบอนุญาต  ตาม

ขนัตอน แต่ทีมีปัญหา มีหนังสือไปแจ้งแลว้สถานประกอบการ ไม่ไปติดต่อทางอาํเภอ ถา้สถานประกอบการทีไปขึน

ทะเบียนไว ้ภายใน  ปี ใหป้รับปรุงสถานประกอบการ ให้เรียบร้อย ตามกฎหมายของโรงแรมทีกาํหนดไว ้  เพราะมีทีพกั

เกิดขึนมากมาย  ตอ้งมีกฎหมายควบคุมไว ้เพราะมีปัญหาเรืองการรับเด็กนกัเรียน เขา้ใชบ้ริการห้องพกัรายวนั และ มีบางที

มีปัญหาเรืองการโจรกรรม ฆาตกรรม จะไดสื้บสวนไดง่้าย เพราะถา้เป็นโรงแรม จะมีหลกัฐานเอกสารเรืองการเขา้พกั และ

มีเรืองความปลอดภยัต่าง  ๆให ้   

 นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอเรืองความปลอดภยับนทอ้งถนน ลดอุบติัเหตุให้เป็นศนูย ์

ช่วงเทศกาล ปีใหม่ สงกรานต ์ มีอุบติัเหตุบนทอ้งถนนมากมาย เราตอ้งหาวิธีป้องกนั ใหย้งัยนื  โดยการจบัความเร็วสูง  เรา

ตอ้งแกไ้ขทีตน้เหตุ คือการปลกูฝังไม่ใหข้บัรถเร็ว ถา้ขบัรถเร็ว โดนตาํรวจเรียก เขียนใบสงั ก็ควรจะมีการพดูกล่าว

ตกัเตือน และมีการเขา้หอ้งอบรม สงัสอนเรืองการขบัลดเร็ว จะมีผลกระทบอะไรบา้ง ถา้เกิดอุบติัเหตุบนถนน  
 นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า อยากจะนาํเสนอ เรืองการขบัรถชา้ ขบัรถเร็ว มีอุบติัเหตุได้

ทงันนั ขบัรถ  อยูที่ใครขบัรถเป็นไม่เป็นมากกว่า บางทีขบัรถชา้มาก  แต่อยูเ่ลนขวา เห็นดว้ยกบัการปลกูจิตใตส้าํนึก 

ให ้รักษาระเบียบการกฎจราจร ใหมี้นาํใจในการใชร้ถใชถ้นนร่วมกนั ถึงจะช่วยลดอุบติัเหตุได ้ 

 นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า รายงานผลการปฏิบติังานโครงการรถบรรทุกสีขาว 

 วนัที  เมษายน พ.ศ.  จบักุมไดบ้นถนน  สายบางนาํเปรียว-องครักษ์ พืนที สภ.บางนาํเปรียว รถบรรทุกสิบลอ้ 

หมายเลขทะเบียน -  ฉะเชิงเทรา  ขบัขีโดยนาย ภาสกร ใกลชิ้ด อายุ  ปี ชงัได ้ ,240 กก. นาํหนักเกินกว่ากฎหมาย

กาํหนด ,240 กก. คิดเป็น .  % ของนาํหนักรวมสูงสุด   ถา้คิดความไดเ้ปรียบทางการคา้ นาํหนักรวม ,000 กก.รถ

เปล่า ,000 กก.นาํหนกัสุทธิ ,000 กก. คิดเป็น .  % ของการคา้ปกติ 

วนัที  พฤษภาคม พ.ศ.  จบักุมไดบ้นถนน  ถนน ศุขประยรู ใกลส้ะพานคลองนา พืนที สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 

รถกึงพ่วง หมายทะเบียน -  ฉะเชิงเทรา 82-  ฉะเชิงเทรา ขับขีโดยนาย ณัฐวุฒิ อายุ  ปี ชงัได ้ ,270  กก. 

นาํหนักเกินกว่ากฎหมายกาํหนด ,270 กก. คิดเป็น .  % ของนําหนักรวมสูงสุด ถา้คิดความได้เปรียบทางการค้า 

นาํหนกัรวม ,  กก.นาํหนกัรถเปล่า ,000 กก. นาํหนกัสุทธิ ,  กก. คิดเป็น .  % ของการคา้ปกติ ถา้คิดความ

ไดเ้ปรียบทางการคา้ นาํหนกัรวม ,000 กก. นาํหนกัรถเปล่า ,000 กก. นาํหนัก.สุทธิ ,000 กก. คิดเป็น .  % ของ

การคา้ปกติ 



 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


