
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 5/2562 

วนัพฤหัสบดี ที  20 มิถุนายน  2562 

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

 

ผู้เข้าประชุม    

 1.นางทศันีย ์ เต่ารัง  สรรพากรพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 2.นายศกัดิศิลป์  กลนัขยนั สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 3.นายพลูลาภ อุไรงาม  เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 4.นายฉตัรชยั สงัขเ์จริญ  ผจก.สาขา ฉช.ธ พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 5.พ.ท.บุญยงิ  เพ่งจินดา (แทน) รอง.ผอ.กอรมน.จว.ฉช    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 6.พ.อ.ชายแดน เกาะแกว้    (แทน) ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบที 11   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 7.อาจารยว์ชัราภรณ์สิงห์สาํอาง (แทน) อธิการบดีมหาวิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 8.นายอนุรักษณ์  หนูทอง (แทน) ผอ.แขวงการทางหลวงจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 9.นางสาวธนญัญา จิตร์มนั  (แทน) อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ

 10.นายพิสิษฐ ์ ภกัดีบาง (แทน) ผอ.สนง.พฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 11.พญ.รุจิรัตน์  บุญลิขิต    (แทน)  ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 12.นางพิลาสลกัษณ์  สิทธิสมาน (แทน) ปฎิรูปทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 13.นายภทัรวีร์  สุขสม (แทน) ทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 14.นายพิชยั   อธิเกียรติ (แทน) สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 15.นางสุลยั  ศรีพนัธุโ์ทร (แทน) ผอ.ท่องเทียวแห่งประเทศไทย สนง.ฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 16.นายวฒันา  รัตนวงศ ์       ประธานกิตติมศกัดิ 

 17.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 18.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ       ประธาน 

 19.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 20.นายกิตติ   ตรงไตรรัตน์       รองประธาน 

 21.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 22.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

23.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        รองประธาน 

24.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       รองประธาน 

 25.นางวรนิต กตญาณ        เลขาธิการ 

 26.นางสาวเกสรี  สิมะรัตนมงคล       ปฏิคม 



 27.นายธานินทร์  เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 28.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 29.นางสาวสิริรักษ ์อติชาติธานินทร์      กรรมการ 

 30.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       กรรมการ 

 31.นายวิชาญ  สจัจาพิทกัษก์ุล       กรรมการ 

 32.นายชชัวาล  แซ่ตงั        กรรมการ 

 33.นางสาวอภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร      กรรมการ 

 34.นางสาวเพราพิลาส  พุทธธา       ประธาน YEC 

 35.นางสาวธวิยา  สุดใจ        เลขาธิการ YEC 

 36.นางสาวกลัยาพร  วฒันจึงโรจน ์      สมาชิก 
 

ผู้ร่วมประชุม 

 1.น.ส.สุชนิตย ์ พานรัตตินนท ์       สมาชิกใหม่ 

 2.MR.LIN YONG MAN        สมาชิกใหม่ 
 

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้ชิญ พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาใหค้วามรู้สมาชิกหอการคา้จงัหวดั 

ฉะเชิงเทราในเรืองเกียวกบัระเบียบและแนวทางปฏิบติัทีถกูตอ้งต่อการจดัเก็บนาํมนัเชือเพลิงและปริมาณการใชใ้น

สถานประกอบการ และการพาณิชยเ์พือการคา้ในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงเชือเพลิงอืนๆ ทีตอ้งควบคุม เพือให้เกิด

ความเขา้ใจทีถกูตอ้งและปฏิบติัใหถ้กูตอ้ง ซึงถา้ไม่ปฏิบติัอย่างถูกตอ้งจะมีโทษทางกฎหมาย กาํหนดจดัขึนในวนั

พุธที 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

4-6 กรกฎาคม 2562 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมอบรมหลกัสูตร 

ผูบ้ริหารระดบัสูงหอการคา้จงัหวดั (สาํหรับประธานและเลขาธิการทีดาํรงตาํแหน่งเป็นสมยัแรก) ประจาํปี 2562 

ณโรงแรมเซ็นจูรีปาร์คกรุงเทพมหานคร 

6 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมพิธีเปิดโครงการสานสัมพนัธ์

ภาคตะวนัออกYECESTครังที 4 ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่YECหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดงาน     

ณโรงแรมซนัธารา เวลเนสรีสอร์ทฉะเชิงเทรา 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการคา้ร่วมให้ขอ้มูลภาพรวมเศรษฐกิจในจงัหวดัทิศทางการพฒันา

เศรษฐกิจจงัหวดัธุรกิจทีมีสภาพในการแข่งขนัเติบโตมีโอกาสลงทุนในปัจจุบนัและอนาคตรวมไปถึงนโยบายต่างๆ



ของภาครัฐทีจะส่งผลกระทบกบัธุรกิจ กบัผูแ้ทนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในวนัจนัทร์ที 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 

10.30 น ณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดัให้ความรู้สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเรืองการพฒันาพืนทีเพือ

การพาณิชยที์สอดรับกบัพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2562 (ประกาศใช ้24 พ.ค.2562) ผูเ้ขา้ร่วมจะไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ

และไดแ้ลกเปลียนขอ้คิดเห็นต่อการ พฒันาพืนทีเพือการพาณิชย ์เศรษฐกิจ การคา้การลงทุนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดั

ขึนในวนัพุธที 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยเรียนเชิญนายเฉลิมพล 

ต.สุวรรณ โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมทีมงานมาใหข้อ้มลู 

10 กรกฎาคม 2562เวลา9.30 -12.00 น. นายวฒันารัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการคา้ไทยครังที 2 / 2562 ณห้องประชุมสภาอาคาร 24 ชนั 15 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยกรุงเทพมหานคร 

 10 กรกฎาคม 2562เวลา12.00 -15.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้

ไทยครังที 4/2562   ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยกรุงเทพมหานคร 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 3 / 2562 ณหอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

โครงการ ครังที 2 โครงการจดัทาํแผนแม่บทพฒันาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก ( EEC)ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมร่วมกลุ่มย่อยเพือ

บูรณาการจดัทาํโมเดลธุรกิจ  ( Business Model ) ของพืนทีเป้าหมายการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา(พืนทีเป้าหมายตาํบลแปลงยาว และตาํบลหัวสําโรง อาํเภอแปลงยาว).ณ ห้องประชุมสํานักงาน

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 25มิถุนายน2562  เวลา14.00 น.นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมการประชุมเพือรับฟังความ

คิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนผงัการใชป้ระโยชน์ในทีดินเขตพฒันาพิเศษ ภาคตะวนัออก (ฉบบัปรับปรุง) ณ ห้องราชพฤษ ์

โรงแรมซนัไรส์ ลากลู โฮเทลแอนด ์กอลฟ์ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 



26 มิถุนายน2562  เวลา 14.00 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมพิธีเปิดงานงานมหกรรมของดี

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2019 ครังที 3โดยจดัขึนระหว่างวนัที 26 -30 มิถุนายน 2562  ณศนูยก์ารคา้เจ.เจ.มอลลเ์ขตจตุจกัร

กรุงเทพมหานคร 

27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

รักษาความมนัคงแลว้ความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 6/2562  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.  นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการ

ตกลงกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/ 2562 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 2 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นาย พงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

รักษาความมนัคงแลว้ความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 6/2562  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางวรนิตกตญาณ ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํเดือนมิถุนายน 

2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการและขบัเคลือน

โครงการ 1 จงัหวดั 1สวนเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที1 / 2562 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 -12.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนือง

ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา้

เจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ ห้องประชุมอาคารบุคลากรชัน 1 อาคารราชนครินทร์

มหาวทิยาลยัราชครินทร์ตาํบลหนา้เมืองอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 กรกฎคม2562 เวลา 09.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพิทกัษศ์าสน

สถานประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2562 ณหอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมรับประทานอาหารกลางวนัพร้อม

หารือแลกเปลียนความคิดเห็นแก่ผูว้่าการและผูบ้ริหารธนาคารแห่งประเทศไทยณห้องเลียงรับรอง 2 ชนั2 อาคาร 1 

ธปท.(สาํนกังานใหญ่) กรุงเทพมหานคร 



4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 -12.00 น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการครังที 2

งานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพฒันาพืนทีอาํเภอเมืองจังหวัด

ฉะเชิงเทราเพือรับรองการขยายตวัของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายจอมพงษ์ชูทบัทิมรองประธานร่วมพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความ

ร่วมมือว่าดว้ยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในดา้นการศึกษาการบาํบดัแกไ้ขฟืนฟอูาชีพสาํหรับเด็กและเยาวชนและ

การกาํกับติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนสําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กรกฎาคม2562 เวลา 09.00 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธรรองประธานร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสตัวร่์วม

ใจกาํจดัภยัโรคพิษสุนขับา้เพือเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย ์ ดร.สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควฒันวรขตัติย

ราชนารีประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ภายใตโ้ครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระ

ปณิธานฯ ณสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมจดัทาํโครงการตามแผนงาน

บูรณาการพฒันาพืนทีระดบัภาคภาคตะวนัออกในส่วนของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพงษ์ศกัดิเสริมศกัดิศศิธรรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

อาํนวยการและขบัเคลือนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา

พิเศษจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2 / 2562  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 กรกฎาคม 2562 เวลา08.30 -16.30 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธรรองประธานร่วมประชุมเตรียมความ

พร้อมในการประกวดผลงานจงัหวดัชมรมTo be number oneระดบัประเทศณหอ้งประชุมพุทธโสธรชนั 2สาํนกังาน

สาธารณะสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 กรกฎา 2562เวลา08.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมเป็นพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐ

และเอกชนปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐประจําปี

งบประมาณ 2562 ณหอ้งปากนาํเจา้โลโ้รงแรมทีวินเทจบางคลา้ อาํเภอบางคลา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

- กจิกรรมอนืๆ 



 27 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. - 18.00 น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

และทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที4/ 2562 ณหอ้งไพลินโรงแรมแกรนด์

รอยลัพลาซ่าอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าเมือวนัที 12 มิถุนายน 2562 ไปประชุมรับฟังสภาพปัญหาการ

แอบอา้งแหล่งกาํเนิดสินคา้ ของหอการคา้ไทย จดัขึน เพือหอการคา้จงัหวดัทีออกหนงัสือรับรองกาํเนิดสินคา้ตอ้งดู

อยา่งรอบคอบและรัดกุมก่อนจะเซ็นใบแหล่งกาํเนิดสินคา้ อาจจะเกิดเรืองเสียหายได ้เพราะตอนนีมีปัญหาสงคราม

การคา้ระหว่างประเทศจีนกบัสหรัฐอเมริกาและในวนัที 3กรกฎาคม 2562 ร่วมรับประทานอาหารกลางวนัพร้อม

หารือแลกเปลียนความคิดเห็นแก่ผูว้่าการและผูบ้ริหารธนาคารแห่งประเทศไทยทีปรึกษาและคณะกรรมการ

หอการคา้มีเรืองอะไรทีจะนาํเสนอประเด็นปัญหาเรืองเศรษฐกิจใหแ้จง้มาไดที้สาํนักงานหอการคา้ เพราะจะไดใ้ห้

ผูดู้แลดา้นเศรษฐกิจของประเทศไดรั้บรู้เรืองต่างๆทีเป็นประเด็นและปัญหาทีเกิดขึนปัจจุบนั 

นายอาทรผดุงเจริญ  (รองประธาน) กล่าวว่าหน่วยงานราชการและภาคเอกชนตงัมาใหค้วามร่วมมือกนั 

นาํเสนอในเรืองทีเกิดขึนเพราะบางครังภาคเอกชนไดรั้บเรืองมาก็ตอ้งส่งต่อใหท้างภาคราชการแต่ละหน่วยงานที

เกียวขอ้งไปประสานงานและดาํเนินการต่อไปเพือเป็นการส่งเสริมและพฒันาประเทศไปดว้ยกนัภาครัฐและเอกชน 

นางทศันีย ์ เต่ารัง (สรรพากรพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าขณะนีทางหน่วยงานสรรพากรไดมี้

หน่วยงานจดัตงัหน่วยงานSME เพือไวใ้หค้วามรู้ขอ้มลูข่าวสารเรืองSME ใหก้บัผูป้ระกอบการมารับคาํปรึกษาและ

ปัญหาต่างๆไดที้สรรพากรกรพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทราหรือจะจดัประชุมเพือมาใหค้วามรู้ทางดา้นภาษี SMEก็ได ้ให้

ทาํหนงัสือเชิญมาจากหน่วยงานทางสรรพากรพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรายนิดีมาใหข้อ้มลูแต่อยากจะใหแ้บ่งกลุ่มเช่น

บุคคลธรรมดานิติบุคคลและSMEและใหร้วบรวมคาํถามมาก่อนเพือจะรู้ขอ้มลูไดม้านาํเสนอในเวลาอบรมเรา

สามารถจดัเจา้หนา้ทีมาใหข้อ้มลูไดต้ลอด เพือป้องกนัไม่ใหท้าํผดิกฏหมายในเรืองการเสียภาษีทางเราก่อนยนิดีให้

ขอ้มลูทีถกูตอ้ง 

นายบุญทอง เตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่าอยากจะเสนอใหท้างหอการคา้ จดัอบรมเกียวกบั

เรืองภาษีอากรใหก้บัสมาชิกหอการคา้ไดรั้บขอ้มลูข่าวสารทีแทจ้ริงจะไดไ้ม่ไปปฏิบติักนัผดิๆถกูๆ ถือว่าเป็น

ประโยชนก์บัสมาชิกอยา่งมาก 

นางเกสรี สิมะรัตนมงคล (ปฏิคม) กล่าว่า มารักษม์งคลปฏิคมกล่าวว่าอยากเสนอใหท้างสรรพากรพืนทีมี

การใหค้วามรู้ชาวต่างชาติ ทีเขา้มาทาํในธุรกิจในประเทศไทยดว้ยดว้ยเพราะคนต่างชาติทีเขา้มาทาํงานในประเทศ

ไทยไม่รู้เรืองภาษีเคา้จะไดรู้้และเขา้ใจทาํไดถ้กูตอ้ง 



อาจารยว์ชัราภรณ์สิงห์สาํอาง (แทน) อธิการบดีมหาวิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์กล่าวว่า ทางมหาลยัราชภฎัราช

นครินทร์ก็มีหลกัสูตรอบรมเกียวกบัเรืองบญัชีและภาษีอากรใหค้วามรู้กบัผูที้สนใจและมีการอบรมภาษาองักฤษ

ภาษาจีนภาษาญีปุ่น  ถา้ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราสนใจ จะร่วมกบัทางราชภฎั ในการจดัอบรมหลกัสูตรต่างๆ

ก็ยนิดี สามารถสอบถามรายละเอียดและนาํเสนอได ้

พ.อ.ชายแดนเกาะแกว้  (แทน) ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบที กล่าวว่าทางกระทรวงกลาโหมไดมี้นโยบายขยาย

หน่วยเพิมขึนโดยจะเพิมขึนอีก 3 กองทพัโดยทีเป็นทีของกองทพับกอยูที่อาํเภอเกาะจนัทร์เพราะทางบางเขนก็ไดย้บุ

ค่ายไปแลว้จะมารวมกนัอยูที่นีทีเดียว 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าทางกองพลทหารราบที11 แจง้มากถื็อว่าเป็นสิงสาํคญั ต่อการ

ดาํรงชีวิตของคนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะมีคนเขา้มาอยูใ่นจงัหวดัของเราเพิมขึนอีกหลายพนัคนก็จะมีผลกระทบใน

ทุกๆดา้นไม่ว่าจะเรืองเศรษฐกิจเรืองอาอาหารการกิน เรืองทีอยูอ่าศยั เรืองการจราจรสิงพวกนีคือเราตอ้งรู้เพือจะได้

รู้จกัการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
  

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2562 

 มตทิีประชุม รับรอง 
  

วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

3.1 การจดักจิกรรมหอการค้าแฟร์ ครังที  

นายประโยชน์โสรัจจกิจ  (ประธาน) กล่าวว่าปีนีหอการคา้แฟร์ครังที 11 มีมติในทีประชุมกลุ่มยอ่ยว่าจะไปจดั

กนัทีอาํเภอบางปะกงเพราะเป็น ศนูยร์วมของชุมชน ความเจริญต่างๆ ใกลช้ลบุรีกรุงเทพสมุทรปราการ เป็น. ศนูยร์วม

คนจาํนวนมากและคนจงัหวดัฉะเชิงเทราก็ขบัรถไปไม่ไกลมาก  น่าจะดึงดูดคนไดม้ากกว่าการจดังานอาจเปลียน

รูปแบบใหม่  อยากจะให้สมาชิกหอการคา้ทีมีผลิตภณัฑไ์ปร่วมออกบูธจาํหน่ายสินคา้จะไดเ้ป็นทีรู้จกัของสาธารณะ

ชนมากขึนปกติทีผา่นมาหอการคา้จะจดังานหอการคา้เกษตรแฟร์  และงานหอการคา้แฟร์  ปี หนึง 2 ครังแต่ในวาระการ

บริหารนีจะจดัหอการคา้แฟร์แค่ครังเดียวแต่จะเป็นมีสินคา้เกษตรสินคา้อุตสาหกรรม สินคา้ OTOP  สินคา้ชุมชน มี

สินคา้ทุกอยา่ง เป็นภาพรวมทงัหมดในงาน  รูปแบบของงานขอประชุมกลุ่มยอ่ยก่อนแลว้จะมาแจง้ใหท้ราบประชุม

ทราบในครังต่อไป กาํหนดจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที 11 ทีประชุมมีมติเสนอ  นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รอง

ประธานฝ่ายการคา้การลงทุน เป็นประธานจดังานเบืองตน้จะกาํหนดจดัในช่วยปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึงเป็น

ห่วงเวลาทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานหอการคา้แฟร์ เป็นประจาํทุกๆ ปี  



นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่าอยากเสนอการจดังาน โดยใชค้อนเซฟปลากะพงยกัษ ์กบั

อาหารปลอดภยั เพือเป็นการสร้างจุดเด่นของการจดังาน และเป็นการดึงดูดใหก้บัผูซื้อผูข้ายและนกัท่องเทียวมาเทียว

งานมากขึน   ในส่วนของสถานทีจดังาน ทีประชุมไดเ้ห็นควรใหไ้ปลองจดัตามพืนทีนอกเขต อาํเภอเมืองบา้ง   

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่าหอการคา้เป็นองคก์รภาคเอกชนทีตอ้งหารายไดเ้ลียงตวัเองไม่มี

เงินทุนจากภาครัฐหอการคา้จึงตอ้งจดักิจกรรมเพือหารายไดไ้วบ้ริหารงานในองคก์ร การบริหารงานในหอการคา้ เช่น

การอบรมสมัมนาใหค้วามรู้แก่สมาชิกในดา้นภาษีดา้นพลงังานดา้นประกนัสงัคมดา้นผงัเมือง ดา้นอุตสาหกรรม  การจดั

อบรมสมัมนา ต่างๆก็ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ และการใหค้วามร่วมมือกบัทางจงัหวดัในส่วนงานต่างๆทีขอ

สนบัสนุนมาจากหอการคา้ ก็มาจากรายไดที้เราจดักิจกรรมต่างๆเอาไวใ้ชง้านในการบริหารงาน ในวาระการบริหารงานนี

เราจะจดักิจกรรมหารายไดห้ลกั ๆ 3 กิจกรรม  1. งานหอการคา้แฟร์  2.การจดักอลฟ์ 3. การจดัวิง การจดักิจกรรมเหล่านี 

นอกเหนือจากหารายได ้ก็เพือเป็นผลงานของหอการคา้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทราและเป็นผลงานที

จะรายงานหอการคา้ไทย ทีผา่นมาหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอดเยยีมติดกนัมาหลายปีจึงขอ

ความร่วมมือจากกรรมการสมาชิกและหวัหนา้ส่วนราชการใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมต่าง  ๆทีหอการคา้จะจดัขึนดว้ย 

ต่อไปหอการคา้จะมีขอ้มลูข่าวสารการจดักิจกรรมต่างๆการจดัอบรม สมัมนาทางวิชาการใหก้บัสมาชิกไดรั้บทราบทุก

3 เดือนจะไดเ้ป็นประโยชน์กบัสมาชิก 

นางเพลาพิลาส พุทธา (ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC) กล่าวว่าอยากจะเสนอเรืองการจัดงาน

หอการคา้แฟร์ ครังที 11 ทีกาํลงัจะเกิดขึนอยากจะให้คณะกรรมการหอการคา้ฯ ทีเป็นคณะทาํงานไปร่วมศึกษาดู

งานการจดังานหอการคา้แฟร์ของจงัหวดัขอนแก่นในระหว่างวนัที 28 มิถุนายน- 7 กรกฎาคม 2562 เพราะYECเคย

ไปดูงานทีจงัหวดัเชียงใหม่มาแลว้เมือปีทีแลว้รูปแบบการจดังานเป็นรูปแบบใหม่เอาจุดเด่น ขอ้ดีของเคา้มาใชก้บั

จงัหวดัเรา  เพือพฒันา เปลียนแปลงรูปแบบการจดังานของเรา เพือจะไดเ้กิดการเปลียนแปลงภาพลกัษณ์ใหม่ๆ เพือ

และการต่อยอดต่อไปได ้

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวเรืองการไปดูงานหอการคา้แฟร์ ทีถือว่าเป็นเรืองทีดีมาก  ถา้

กรรมการหอการคา้ ไม่สะดวกไป อยากมากมายใหท้างคณะกรรมการYECทีจะไปดูงานหอการคา้แฟร์ทีขอนแก่น 

ไปแลว้ช่วยกลบัมานาํเสนอในทีประชุมเดือนหนา้ถึงรูปแบบการจดังานหอการคา้แฟร์อยากจะใหค้าํแนะนาํหรือ

ขอ้เสนอแนะอยา่งไรก็ยนิดีรับฟัง 

นายอาทรผดุงเจริญ  (รองประธาน)  กล่าวว่า อยากเสนอใหท้างผูป้ระกอบการรุ่นใหม่YEC หอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  มาช่วยเป็นคณะทาํงานในการจดังานหอการคา้แฟร์ครังที 11 เพราะเห็นวา่ YECมีความคิดริเริม 

สร้างสรรค ์มีไอเดียใหม่ ๆ เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ จึงอยากใหม้าช่วยกนันาํเสนอคิดรูปแบบการจดังานหอการคา้แฟร์

ใหป้ระสบความสาํเร็จ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 



 3.2 การจดักจิกรรมบริจาคโลหิต ในโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ประจาํปี 2562 

 นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ) กล่าวว่าการจดักิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นกิจกรรมกรรมที

หอการคา้ไทย ไดร้ณรงคใ์หมี้การจดัทุกหอการคา้ทวัประเทศ มาอยา่งต่อเนือง เพือเป็นการฉลองครบรอบ 85 ปี 

หอการคา้ไทย โดยเป้าจะรวบรวมโลหิตจากผูบ้ริจาคผา่นหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศใหไ้ด8้5,000 ยนิูต มอบใหก้บั

สภากาชาด โดยใชร้หสับริจาคในโครงการ OJ0414 การจดักิจกรรมดงักล่าวนีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดมี้การจดั

มาแลว้ครังหนึงโดยร่วมกบักาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงมีการจดักิจกรรมทุกวนัพุธที 3 ของเดือน โดยขอกาํหนดจดั

ครังต่อไปในวนัพฤหสับดีที 18กรกฏาคม 2562 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา เป็นการร่วมจดัโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร (รองประธาน) กล่าววา่ ทางบริษทั ฮอนดา้ เฮอริเทจฮอนดา้ ออโตโบบิล จาํกดั 

ขอสนบัสนุนการจดักิจกรรมบริจาคโลหิต โดยแจกของทีระลึกเป็นเสือ จาํนวน  ตวั 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 4   เรืองเพอืพิจารณา 

4.1 การจดักจิกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพนัธ์ ครังที 3/2562 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้)กล่าวว่า การจดักิจกรรมแข่งขนักอลฟ์เชือมความสมัพนัธข์อง 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะจดัเป็นกิจกรรมประจาํทุกปีโดยมีการจดัมาแลว้ 2 ครัง  

ครังที 1 จดัเมือวนัที 9 มิถุนายน 60 ณ สนามกอลฟ์บางปะกงริเวอร์ไซด ์ 

ครังที 2 จดัเมือวนัที 25 ตุลาคม 61 ณ สนามกอลฟ์บางปะกงริเวอร์ไซด ์ 

ครังที 3 ขอนาํเขา้ทีประชุมเพือพิจารณาการจดั ในช่วงเดือน สิงหาคม หรือ กนัยายน 2562  

โดยเมือทีประชุมรับหลกัการจดัแลว้ ก็จะดาํเนินการจดัตงัคณะทาํงานเพือจดัเตรียมงานต่อไป 

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่าหอการคา้เป็นองคก์รภาคเอกชนทีตอ้งหารายไดเ้ลียงตวัเองไม่มี

เงินทุนจากภาครัฐหอการคา้จึงตอ้งจดักิจกรรมเพือหารายไดไ้วบ้ริหารงานในองคก์ร การบริหารงานในหอการคา้ เช่น

การอบรมสมัมนาใหค้วามรู้แก่สมาชิกในดา้นภาษีดา้นพลงังานดา้นประกนัสงัคมดา้นผงัเมือง ดา้นอุตสาหกรรม  การจดั

อบรมสมัมนา ต่างๆก็ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ และการใหค้วามร่วมมือกบัทางจงัหวดัในส่วนงานต่างๆทีขอ

สนบัสนุนมาจากหอการคา้ ก็มาจากรายไดที้เราจดักิจกรรมต่างๆเอาไวใ้ชง้านในการบริหารงาน ในวาระการบริหารงานนี

เราจะจดักิจกรรมหารายไดห้ลกั ๆ 3 กิจกรรม  1. งานหอการคา้แฟร์  2.การจดักอลฟ์ 3. การจดัวิง การจดักิจกรรมเหล่านี 

นอกเหนือจากหารายได ้ก็เพือเป็นผลงานของหอการคา้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทราและเป็นผลงานที

จะรายงานหอการคา้ไทย ทีผา่นมาหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอดเยยีมติดกนัมาหลายปีจึงขอ

ความร่วมมือจากกรรมการสมาชิกและหวัหนา้ส่วนราชการใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมต่าง  ๆทีหอการคา้จะจดัขึนดว้ย 

ต่อไปหอการคา้จะมีขอ้มลูข่าวสารการจดักิจกรรมต่างๆการจดัอบรม สมัมนาทางวิชาการใหก้บัสมาชิกไดรั้บทราบทุก

3 เดือนจะไดเ้ป็นประโยชน์กบัสมาชิก 



 

นายประโยชน์โสรัจจกิจ (ประธาน)  กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นองคก์รภาคเอกชนของจงัหวดั

ฉะเชิงเทราคณะกรรมการบริหารชุดนีตงัใจ ทาํงานร่วมกบัจงัหวดัเพือขบัเคลือนพฒันาเศรษฐกิจไปดว้ยกนั

หอการคา้จงัหวดัเชิงเทรามีรายจ่ายอยูเ่ดือนละประมาณ 80,000.01 บาทปีก็ใชเ้งินประมาณ 1,000,000 กว่าบาทซึง

หอการคา้จงัหวดัเก็บค่าบาํรุงสมาชิกคนละ 1000 บาทต่อปีสมาชิกมีแค่ 300 กว่าคน ค่าบาํรุงสมาชิกไม่เพียงพอกบั

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานเพราะฉะนนัหอการคา้จึงตอ้งจดักิจกรรมเพือหารายไดอ้ยา่งอืน เพือใหพ้อในการใชจ่้าย

บริหารงานในปีบริหารทีผา่นมาหอการคา้ก็ใหค้วามร่วมมือกบัทุกภาคส่วนภาครัฐและภาคเอกชนดว้ยกนัเป็ยอยา่งดี 

อยากฝากคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้เวลาทีจดักิจกรรมอะไรขอใหก้ารสนบัสนุนดว้ยเพราะเรืองเงินเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการบริหารงาน 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

4.2 การจดัสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก หัวข้อ “เงินทองเรืองใหญ่ บริหารอย่างไรให้ลงตวั” 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้)กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอเสนอการจดัสมัมนาให ้

ความรู้แก่สมาชิก ในหวัขอ้ “เงินทองเรืองใหญ่ บริหารอยา่งไรใหล้งตวั” ซึงเป็นเรืองไม่รู้ทีคุณจะรู้ สาํหรับ

ผูป้ระกอบการในรูปนิติบุคคล ในเรืองต่างๆ อาทิ  

 -      นิติบุคคล รับมือกบัภาษีอยา่งไร 

- การบริหารจดัการ “งบการเงิน” 

- จ่าย “เงินปันผล” อยา่งไรใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 

- บริหารรายจ่ายอยา่งไรใหไ้ดก้าํไรและไม่มีผลร้ายทางภาษี 

- รู้ทนัระบบตรวจสอบและการจดัเก็บภาษีล่าสุด  

รูปแบบการจดัเป็นการสมัมนาใหค้วามรู้ กบัสมาชิกและผูป้ระกอบการ โดยไม่มีค่าใชจ่้าย โดยเชิญวิทยากรทีมี 

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในดา้นการเงินมาเป็นวิทยากรจากบริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) ซึงโครงการดงักล่าวเป็น CSR ของบริษทั ทีจะบริการอยูแ่ลว้ จดัประมาณเดือนสิงหาคม 2562 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 
 

วาระที  5  เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช. / หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

 นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้)กล่าวว่า หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ประกอบดว้ย 

หอการคา้จงัหวดัสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแกว้ โดยจะมีการประชุมร่วมกนั 2 

เดือน/ ครัง ณ โรงแรมแกรนดไ์ดมอน จงัหวดับนัเตียนเมียนเจย ประเทศกมัพชูา โดยครังทีผา่นมา คือครังที 1/2562 

จดัไปเมือวนัที 18 พฤษภาคม 2562  

 โดยการประชุมครังที 2/2562 กาํหนดจะจดัในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม หรือ ตน้เดือนสิงหาคม 2562 ซึง

ทางหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพา โดยคุณตรรภพ ประธานหอการคา้จงัหวดันครนายก ไดเ้สนอว่าน่าจะจดัในวนัเสาร์ 



ซึงจะเป็นวนัทีน่าจะสะดวก และบางท่านอาจจะอยูพ่กัคา้งคืนในวนัอาทิตยต่์อเลยก็จะไดไ้ม่เสียงานเนืองจากเป็น

วนัหยดุ ดงันนัไดข้อใหท้างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงจะเป็นเจา้ภาพจดักาํหนดวนัและแจง้ใหฝ่้ายเลขา

หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพา รับทราบเพือจะไดท้าํหนงัสือเชิญประชุมต่อไป  

ส่วนการประชุม กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เท่าทีสอบถามไปยงักลุ่มงานยทุธศาตร์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ยงั

ไม่ไดก้าํหนดวนัประชุม แต่หากมีเรืองเสนอเขา้ ก็ใหท้าํหนงัสือเสนอเรืองบรรจุวาระการประชุมไปก่อน 

นายประโยชน์โสรัจจกิจ (ประธาน)  กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรามีนโยบายของคณะกรรมการ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราอยากเสนอเรืองฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยูแ่หล่งอาหารปลอดภยัแหล่งอาหารปลอดภยั

ไม่ใช่มองเฉพาะพืชผกัอยา่งเดียวไม่ไดต้อ้งมองไปถึงประมงปศุสตัวด์ูอีกดว้ยอาหารปลอดภยัเป็นความสาํคญัของ

ชีวิตประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภยั ของโลกแต่ทาํไมคนไทยเป็นมะเร็งมากทีสุดปัญหาอาจเจอจากการ

บริโภคอาหารจุดเด่นของจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตอาหารของประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรและการ

ประมงมากมายถา้เราทาํทาํแบนผลิตอาหารมาตรฐานอาหารปลอดภยัไดจ้ะเป็นการขบัเคลือนดา้นเกษตรหรือดา้น

ธุรกิจภาพรวมของจงัหวดัเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยูอ่ยา่งยงัยนืได ้

นโยบายของคณะกรรมการบริหารชุดนีถือว่าเป็นภารกิจทีหอการคา้ตอ้งทาํงานร่วมกบัเกษตรประมงปศุ

สตัวแ์ละสาธารณะสุขเรืองอาหารปลอดภยัซึงเรืองนีทางหอการคา้จะนาํเสนอเขา้สู่วาระการประชุมกรอ.จงัหวดั

เพือใหผู้บ้ริหารงานของจงัหวดัฉะเชิงเทราไดรั้บทราบจะไดเ้ป็นนโยบายเป็นแนวทางในการทาํงานร่วมกนักบั

ภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป 

นายอาทรผดุงเจริญขอเสนอปัญหาเรืองจงัหวดัฉะเชิงเทราไม่มีแหล่งนาํดิบเพราะประปาบา้นเราได้

สมัปทานของภาคเอกชนเอาไปดาํเนินการมาสญัญาปี 2567 ถา้ประปาภูมิภาคยงัไม่มีการพฒันาใหดี้ขึนอยากให้

จงัหวดัฉะเชิงเทราใชน้าํประปาจากนครหลวง ปัจจุบนัเรียนใหท้ราบการประปานครหลวงมาจ่อท่อนาํประปาถึง

ตลาดเทพราชแลว้หลายปีพร้อมทีจะต่อท่อนาํทีสะอาดใหก้บัจงัหวดัฉะเชิงเทราในเมือจงัหวดัฉะเชิงเทราไม่มีนาํ

คุณภาพทีดีใหบ้ริการกบัประชาชน บริหารจดัการใหน้าํสะอาดไม่ได ้ทาํไมไม่ซือนาํจากการประปานครหลวงมาใช้

ราคาก็ถกูกว่าและนาํประปาของนครหลวงไม่มีวนัหมดเพราะไดน้าํมาจากเขือนศรีนครินทร์จงัหวดักาญจนบุรีเรือง

นีไดใ้หข้อ้มลูว่ากบัหอการคา้ไทยไปแลว้เพือใหช่้วยผลกัดนัและแกปั้ญหานาํประปาไม่สะอาดและไม่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการ 

อยากใหที้ปรึกษาหวัหนา้ส่วนราชการทีมีเรืองจะนาํเสนอเขา้สู่กรอ.จงัหวดั สามารถเสนอผา่นหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทราได ้ทางหอการคา้จะไดไ้ปช่วยนาํเสนอในส่วนทีเกียวขอ้งและช่วยกนัผลกัดนัดนัเขา้หอกลุ่ม

เบญจบูรพาสุวรรณภูมิและหอการคา้ไทยนาํเสนอปัญหาต่างๆต่อไป 

นายบุญทองเตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทราจะเป็นเมืองน่าอยูไ่ด ้ตอ้งทาํให้

สาธารณูปโภคต่างๆเช่นประปาไฟฟ้าของจงัหวดัถา้พฒันาใหมี้คุณภาพดีก่อน 

นายประโยชน์โสรัจจกิจ (ประธาน)  กล่าวว่า เรืองนาํประปา อยากใหน้าํประปาของจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็น

นาํประปาทีมีคุณภาพและปริมาณควบคู่กนัไปอยากใหน้าํประปาดืมไดจ้ากก๊อกเหมือนนครหลวงทีกรุงเทพเพราะ

จะประหยดัเรืองค่าใชจ่้ายและช่วยลดขยะ ลดภาวะโลกร้อนซึงเป็นนโยบายของหอการคา้ทีจะผลกัดนัดนัต่อไป 



นายจิตรกรเผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าหอการคา้กาํลงัดาํเนินการอยู่หลายเรืองวนันีเพิงคุยกบัทางผูว้่า

ราชการจงัหวดัเรืองกญัชาอยากให้ดาํเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและยินดีส่งเสริมให้การสนับสนุนทุกอย่าง

และไดไ้ปปรึกษา กบัทางมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ เพือดาํเนินการให้ถูกตอ้ง ถา้กฎหมายเปิดให้กญัชาไม่

ผดิกฎหมายเมือไหร่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจะร่วมกบัทางมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ เพือศึกษาความ

เป็นไปได ้ ถา้กญัชาถกูกฎหมายเมือไหร่ ก็จะเริมดาํเนินการ ทาํบนัทึกขอ้ตกลง( MOU) กบัทางมหาวิทยาลยัราชภฎั

ราชนครินทร์ ต่อไปเพราะไดศึ้กษามาแลว้กญัชามีประโยชน์กบัผูที้เจ็บป่วยอย่างมาก รักษาไดห้ลาย 40 โรค ถา้ทาํ

ไดจ้ะช่วยชีวิตผูป่้วยไดเ้ป็นจาํนวนมาก ทางคุณหลินซึงเป็นสมาชิกใหม่หอการคา้ฯ ก็ยินดีให้การสนับสนุนติดต่อ

นาํเขา้มุง้จากเมืองจีนมาใหใ้นราคาตน้ทุนจากเคยซืออยูเ่ดิมราคา50,000 กว่าคุณหลินนาํเขา้มาเหลือแค่ 20,000 กว่า

บาทก็ประหยดัตน้ทุนไปไดเ้ยอะ เรืองกญัชาทาํให้ถูกตอ้งตามกฎหมายได ้จะเป็นพืชเศรษฐกิจ ทาํรายไดใ้ห้กับ

เกษตร 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรากาํลงัผลกัดนั เรืองท่าเรือทีวดัท่าอิฐ ขณะนีไดง้บประมาณมาจากจงัหวดัส่วน

หนึง กาํลงัทาํถา้เรือทีวดัท่าอิฐตอนนีกาํลงัดาํเนินการออกแบบให้เหมาะสมกบัถา้ท่านาํวดัท่าอิฐกาํลงัปรับพืนทีอยู่

ต่อไปจะทาํทาํแพเพือใหค้นมาลงเรือทีท่านาํวดัท่าอิฐไปยงัหลวงพ่อโสธรเพือแกปั้ญหารถติดและทางวดัท่าอิฐจะทาํ

ตลาดแลนดม์าร์คเพือส่งเสริมเรืองการท่องเทียวและวิสาหกิจชุมชนเรืองการคดัแยกขยะหอการคา้ของเราก็กาํลงั

ดาํเนินการอยู่ตอนนีทางตาํบลบางพระไดท้าํการคดัแยกขยะแลว้ และเรืองทางดา้นการศึกษาแกไ้ขปัญหาความ

ยากจนมีการประสานงานไปทางโรงเรียนวดัท่าเกวียนใหน้กัเรียนทงัหมดทาํบญัชีครัวเรือนในครอบครัวของตวัเอง 

3,000 กว่าคนจะไดรู้้รายรับรายจ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือนหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราพยายามจะผลกัดนัให้

จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู่ให้มากทีสุดส่วนไหนทีเราทาํไดเ้ราก็พยายามอย่างเต็มที แต่ขอความร่วมมือกบั

ส่วนราชการทีเกียวข้องให้ความร่วมมือ กับทางหอการค้าด้วย เพือจะได้ขับเคลือนไปด้วยกันทังภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

พญ.รุจิรัตน์  บุญลิขิต    (แทน)  ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร กล่าวว่า ทุกวนันีโรงพยาบาลช่วยส่งเสริมให้ความรู้

เรืองสุขภาพและสิงแวดลอ้มอยูแ่ลว้และเรืองการมีสุขภาพทีดี ปลอดโรค ประกอบไปดว้ยหลายปัจจยั เรืองการกิน

อาหารการออกกาํลงักายและสิงแวดลอ้มลอ้มความเป็นอยูที่ดีเราตอ้งทาํให้ครบวงจรถึงจะแกปั้ญหาไดถ้า้อยากให้

จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยูส่่วนทางเรืองโรงพยาบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอทีจะขยายสถานทีและกาํลงัคน

ในการพฒันาโรงพยาบาลให้ดียิงขึนกว่านี ตอ้งรองบประมาณมา แลว้ค่อยพฒันากนัไปเรือยๆ  ทางวดัสมานก็มี

สร้างโรงพยาบาลเพือรองรับดูแลผูสู้งอายผุูป่้วยระยะพกัฟืนและผูป่้วยโรคไต 

นายพลูลาภ อุไรงาม  (เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าเรืองสินคา้เกษตรปลอดภยัซึงเป็น

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทีตอ้งดาํเนินเดินการอยู่และอีกนโยบายหนึงคือความมนัคงทางอาหาร

ทางกรมฯ กาํลงัผลกัดนั  2 เรืองนีอยู่เพือรองรับEEC ผูค้นทีจะเขา้มาอยู่อาศยัในจงัหวดัฉะเชิงเทราทีเพิมมากขึน 

เรืองอาหารและทีอยูอ่าศยัถือว่าเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินชีวิตเราตอ้งมีความเป็นอยู่ทีปลอดภยัทางจงัหวดัก็ได้

ผลกัดันให้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของประเทศจงัหวดัฉะเชิงเทรามีอาหารทีส่งออก

มากมายเราถึงจะทาํใหเ้ป็นแหล่งอาหารปลอดภยัของโลกต่อไป 



นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าจงัหวดัฉะเชิงเทรามีภาพรวมทางเศรษฐกิจGDP เป็นอนัดบั

หนึงของประเทศคนในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทราทาํอาชีพเกียวกบัเรืองการเกษตร 70%มีโรงงานอุตสากรรม 30% 

สดัส่วนไม่เท่ากนัรายไดที้ไดจ้ากสินคา้เกษตรละ 30%ของภาคเกษตร  หอการคา้จึงอยากจะผลกัดนัและส่งเสริม

ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน เรืองสินคา้เกษตรเป็นรายไดข้องคนในจงัหวดัฉะเชิงเทราเราจึงอยากจะสร้างแบ

รนดข์องจงัหวดัฉะเชิงเทราใหเ้ป็นอาหารปลอดภยัสร้างมาตรฐาน ใหไ้ดคุ้ณภาพตามหลกัเกณฑที์กาํหนดเราตอ้งให้

ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนทังภาครัฐ และภาคเอกชน  ถา้จังหวดัฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู่คนในจังหวัด

ฉะเชิงเทราตอ้งอยูอ่ยา่งมีความสุขกินอาหารดีทีอยูป่ลอดภยั 

นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่าอยากเสนอให้สรุปประเด็นปัญหา เขา้สู่ประชุมกรอ.

จงัหวดั 1.  เรืองการจดัตงัศนูยE์EC จงัหวดัฉะเชิงเทราอยากใหมี้หน่วยงานทีเป็นเจา้ภาพในการจดัตงัศูนยE์EC ของ

จังหวดัฉะเชิงเทราเพือจะได้พูดคุยเป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันข้อกาํหนดไวอ้ย่างชัดเจนว่าเราจะ

ดาํเนินการต่อไปอยา่งไรเอาหน่วยงานทีเกียวขอ้งทุกหน่วยงานมาทาํงาน ร่วมกนัทุกวนันีเราต่างคนต่างทาํ ต่างคน

ต่างพูด เรายงัไม่รู้เลยว่าEEC เป็นอย่างไรจะไปในทิศทางไหนใครต้องทาํอะไรบา้งถา้เราต่างคนต่างทาํก็จะไม่

ประสบความสาํเร็จเพราะไม่มีพลงัในการขบัเคลือน แต่ถา้เราร่วมกนัทาํ จะมีพลงัขับเคลือนพาไปสู่ความสาํเร็จ

มากกว่า2. เรืองการทาํบตัรสมาร์ทการ์ดใหก้บับริษทัเพือใชแ้สดงตวัตนของบริษทัแทนการใชเ้อกสารในการดาํเนิน

ธุรกรรมต่างๆอยากให้เรืองนีทางหอการค้าฉะเชิงเทราได้นําเสนอหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิและ

หอการคา้ไทยเพราะทุกวนันีผูป้ระกอบการเวลาจะไป ติดต่อธนาคาร หรือติดต่อหน่วยงานราชการ จะขอหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนบริษทั เพือรับรองว่าบริษทันียงัมีตวัตนอยูจ่ริงผูป้ระกอบการก็ตอ้งไปขอทีสาํนักงานพาณิชย์

จงัหวดัเอกสารนีจะอยูไ่ดแ้ค่ 3 เดือนเพราะถา้ตอ้งใชก้็ตอ้งไปขอใหม่เป็นการสินเปลืองเวลาและค่าใชจ่้ายอยากให้

ช่วยกนัลดเรืองเอกสารประกอบการใชใ้บอนุญาตและรับรองบริษัทเพราะสมยันียุค 4.0 แลว้ตอนนีเสียบบตัร

ประชาชนไปก็สามารถรับรู้ขอ้มลูว่าบุคคลนีเป็นใครเป็นเจา้ของบริษทัอะไรไม่ตอ้งใชเ้อกสารต่างๆและอยากเสนอ

ใหท้างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทาํรายงานการประชุมเป็นการแสกนบาร์โคด้ไม่ตอ้งใชเ้อกสารเป็นรูปเล่มแลว้

เพือจะไดล้ดกระดาษประหยดัเวลาประหยดัเงิน เป็นการลดค่าใชจ่้ายของหอการคา้ฯ ใหล้องปรับเปลียนด ูเพราะใน

หน่วยงานราชการก็ไดท้าํทุกหน่วยแลว้ 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  6  เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นางสาวเพลาพิลาส พุทธา (ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวมีเรือง

แจง้ใหที้ประชุมทราบ 2 เรือง   เรืองที 1 ผู ้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรม แชร์

นิตีคอนเสิร์ต DAENDORFHINE เมือวนัที 6 มิถุนายน 2562  ณโรงเบียร์แปดริว วตัถุประสงคก์ารจดังานเพือจดัซือ

เครืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอตัโนมติัให้แก่สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทราการจัดงานประสบ

ความสาํเร็จ จาํหน่ายโต๊ะหมดตามเป้าทีตงัไว ้และมีการจาํหน่ายเสือของDAENDORFHINEรายไดส้บทบทุนจดัซือ



เครืองกระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้าเรืองที 2ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YECหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพจดังาน 

สานสัมพนัธ์ภาคตะวนัออกYECESTครังที 4  ในวนัที 6-7  กรกฎาคม 2562 ขอเชิญประธานและคณะกรรมการ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมพิธีเปิดโครงการสานสมัพนัธภ์าคตะวนัออกYECESTครังที 4ในวนัที  6กรกฎาคม 

2562เวลา 13.30ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทราณโรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท

ฉะเชิงเทราการจดังานสารสมัพนัธภ์าคตะวนัออก  เป้าหมาย 120 คน ผูร่้วมกิจกรรม วตัถุประสงค์การจดังานเพือ

สานสมัพนัธก์นัระหว่างผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ดว้ยกนัและเพือส่งเสริมการท่องเทียวของจงัหวดัฉะเชิงเทรา วนัที 7 

กรกฏาคม 2562  จะพาYECภาคตะวนัออกไปไหวส้ักการะบูชาอุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน ทีมีชือเสียงขอพร

ทางดา้นธุรกิจให้สัมฤทธิผล และสถานทีท่องเทียวนี ยงัไม่ค่อยมีการประชาสัมพนัธ์เท่าไหร่และพาไปท่องเทียว

ตลาดบา้นใหม่ 100 ปี ในกิจกรรมวนัที 6 กรกฎาคม 2562 จะมีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม เวิร์คช็อป จะมีการจดัฐานทงัหมด5 

ฐาน เป็นการศึกษา เรียนรู้เป็นนวตักรรมของดีของจงัหวดั ฉะเชิงเทราสู่โลกอนาคตซึงเป็นการต่อยอดธุรกิจ มีฐาน 

มะม่วงแปรรูปวรพรขนมเปียะตงัเซ่งจวัขนมจากร้านริน  ขนมนมบา้นอุ๋มและเบียร์พลาสเราอยากให้ผูป้ระกอบการ

รุ่นใหม่YECมารับรู้มาเห็นในสิงทีเรากาํลงัจะสือสารให้เห็นถึงนวตักรรมแบบใหม่ซึงสามารถจะต่อยอดในธุรกิจ

ต่อไปไดง้านภาคกลางคืนจะเป็นยคุอวกาศ  ปัจจุบนันี เป็นยุค 4.0 ในการจดังานของYECจะไม่มีการแจกเอกสาร

ใดๆ เรารับสมคัรทางออนไลนท์งัหมด การลงทะเบียนก็เป็นการสแกนบาร์โคด้สแกนเขา้ไปจะรู้เลยว่านกัธุรกิจคนนี

ทาํอะไรอยูที่ไหนซึงจะไดต่้อยอดในการจดัสานสมัพนัธค์รังที5 ต่อไปไดเ้ลย 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวขอชมเชยผูป้ระกอบการรุ่นใหม่YEC หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราเป็นนกัธุรกิจรุ่นใหม่ทีมีศกัยภาพสูงมีความเขม้แข็งมีความสามคัคีร่วมมือร่วมใจกนัในการเป็นเจา้ภาพ

จดังานสานสมัพนัธภ์าคตะวนัออกYECESTครังที 4ถา้มีปัญหาหรืออยากใหท้างหอการคา้ช่วยประสานงานให ้หรือ

ขอรับการสนบัสนุนอะไร ทางคณะกรรมการหอการคา้ฯ กส็ามารถแจง้มาไดห้อการคา้จงัหวดัเชิงเทรายนิดีใหก้าร

สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือ 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

วาระที 7  เรืองอืนๆ   

อาจารยว์ชัราภรณ์สิงห์สาํอาง (แทน) อธิการบดีมหาวิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์กล่าวว่าดว้ยในวนัอาทิตยที์ 30 

มิถุนายน 2562 จะมีการสอบวดัความรู้ความสามารถทวัไป (สอบ ก.พ. ภาค ก) ของสาํนกังาน ก.พ. ณ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา มีผูเ้ขา้สอบ 19,986 คน ช่วงเชา้ เวลา 9.00 - 11.40 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.00 - 16.40 น. โดยมีสนาม

สอบ 5 แห่ง โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ2 

วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ประกอบกบัทุกวนัอาทิตย ์จะมีนกัท่องเทียว



เดินทางมาท่องเทียว หรือมาไหวห้ลวงพ่อโสธร เป็นจาํนวนมาก จึงอาจส่งผลใหก้ารจราจรติดขดัทุกเสน้ทาง จึงขอ

ความร่วมมือนกัท่องเทียวและประชาชนชาวฉะเชิงเทรา ควรหลีกเลียงการใชเ้สน้ทาง บริเวณสนามสอบทงั 5 แห่ง 

ในวนัดงักล่าว หรือวางแผนการเดินทางล่วงหนา้ เพือลดปัญหาการติดขดัดา้นการจราจร โดยเฉพาะช่วงเวลา 8.00 – 

9.00 น. เวลา 11.40 – 14.00 น. และ เวลา 16.40 – 18.00 น. และในวนัที30มิถุนายน ไดจ้ดัเดินรถทางเดียวบนถนน

เทพคุณากร  จากแยกเทศบาล 2 ถึงวงเวียนหลงัค่ายศรีโสธรตงัแต่เวลา 06.00 - 17.00 น.ทงันี จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้

จดัตงักองอาํนวยการร่วมเพืออาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้สอบและประชาชน ณ สถานีตาํรวจอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

โทร 038 - 511115  หรือ  191 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าประชาสมัพนัธ ์เรืองการใหค้วามรู้กบัสมาชิกหอการคา้ เรือง

ที  

1 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดเ้ชิญ พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาใหค้วามรู้สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ในเรืองเกียวกบัระเบียบและแนวทางปฏิบัติทีถูกตอ้งต่อการจัดเก็บนาํมนัเชือเพลิงและปริมาณการใชใ้นสถาน

ประกอบการ และการพาณิชยเ์พือการคา้ในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงเชือเพลิงอืนๆ ทีตอ้งควบคุม เพือให้เกิดความ

เขา้ใจทีถกูตอ้งและปฏิบติัใหถ้กูตอ้ง ซึงถา้ไม่ปฏิบติัอยา่งถกูตอ้งจะมีโทษทางกฎหมาย กาํหนดจดัขึนในวนัพุธที 26 

มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราขอเชิญชวน

สมาชิกทีสนใจมาร่วมรับฟัง เรืองที 2หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดัใหค้วามรู้สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ในเรืองการพฒันาพืนทีเพือการพาณิชยที์สอดรับกบัพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2562 (ประกาศใช ้24 พ.ค.2562) ผูเ้ขา้ร่วม

จะไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและไดแ้ลกเปลียนขอ้คิดเห็นต่อการ พฒันาพืนทีเพือการพาณิชย ์เศรษฐกิจ การคา้การลงทุนใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจัดขึนในวนัพุธที 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจังหวดั

ฉะเชิงเทรา โดยเรียนเชิญนายเฉลิมพล ต.สุวรรณ โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมทีมงานมาให้ขอ้มูลขอเชิญ

ชวนสมาชิกทีสนใจมาร่วมรับฟัง 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


