
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 6/2562 

วนัพฤหัสบดทีี  18 กรกฏาคม 2562 

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

 

ผู้เข้าประชุม    

 1.นายวฒันา  รัตนวงศ ์       ประธานกิตติมศกัดิ 

 2.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 3.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข       ทีปรึกษา 

 4.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ทีปรึกษา 

 5.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ       ประธาน 

 6.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 7.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 8.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

9.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม        รองประธาน 

 10.นางวรนิต กตญาณ        เลขาธิการ 

 11.นายสมชัญ ์ ยงศิริ        เหรัญญิก 

 12.นายธานินทร์  เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 13.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 14.นายเฉลิง   จูจาํรัส        กรรมการ 

 14.นายสุนทร กระตุกฤกษ ์       กรรมการ 

 15.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       กรรมการ 

 16.นายวิชาญ   สจัจาพิทกัษก์ุล       กรรมการ 

 17.นายชชัวาล   แซ่ตงั        กรรมการ 

 18.นางสาวเพราพิลาส  พุทธา       ประธาน YEC 

 19.นางสาวธวิยา  สุดใจ        เลขาธิการ YEC 

 20.นางสาวกลัยาพร  วฒันจึงโรจน ์      สมาชิก 
 

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบักาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทราจดัโครงการบริจาคโลหิตเนืองในโอกาส 



85 ปีหอการคา้ไทยในวนัพฤหสัที 18 กรกฎาคม 2562 เวลาศนูย ์8.30 - 12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ ชนั 2 หลงั

โบสถใ์หม่ วดัโสธรวรารามวรวิหารจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยไดรั้บบริจาคโลหิต จาํนวน 224 

คน ไดรั้บโลหิตจาํนวน 100,800 ซีซี 

18 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น  สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) ขอรับฟังความ

คิดเห็นขอ้เสนอแนะโครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

19 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติศกัดิ ร่วมเดินทางเยยีมเยยีนหอการคา้ 

จงัหวดัชลบุรีและการเขา้ร่วมกิจกรรม TCC Outing 2019 ของเจา้หนา้ทีหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย ณ จงัหวดัชลบุรี 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สมพิศ (สิว) ทองถาวร มารดา 

ส.อ.ธนะสิทธิ อริยฐานมานนท ์สมาชิกหอการคา้ และเป็นมารดาภรรยาของ นายวนิชยโ์สวนะปรีชา สมาชิก

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัศุกร์ที 19 กรกฎาคม 2562 เริมสวดเวลา 20.00 น. ณ วดัจุกกระเฌอ ต.คลองจุก

กระเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายอุดร ศรีสาลีกุลรัตน์ พีชายคุณอุทยั 

ศรีสาลีกุลรัตน์ ทีปรึกษาหอการคา้ ในวนัจนัทร์ที 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ ศาลาหอระฆงั วดัหวัสวน ต 

เสมด็ใต ้อ. บางคลา้ จ  ฉะเชิงเทรา 

9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน  และคณะกรรมการหอการคา้ฯ

ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิครังที 2 / 2562   ณ หอ้งประชุมโรงแรมแกรนดไ์ด

มอนดจ์งัหวดับนัเตียเมียนเจยประเทศกมัพชูา 

13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 -16.30 น. นายวฒันารัตน์วงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ยทุธศาสตร์กลุ่มพืชเศรษฐกิจหลกัพ.ศ. 2562 -2563 และประชุมคณะกรรมการฯ ครังที1/ 2562 ณ หอ้งประชุมIDE

ชนั 1 อาคาร1 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยกรุงเทพมหานคร 

14 สิงหาคม 2562 นายวฒันารัตนวงค ์ ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทยครังที   

5 /2562  ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยา หอการคา้ไทย 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังาน

สมัมนา ในวนัองัคารที 20 สิงหาคม 2562 ณ หอ้งทบัทิม โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา หวัขอ้ 

"เงินทอง เรืองใหญ่ บริหารอยา่งไรใหล้งตวั"โดยทีมงานวทิยากรมืออาชีพ สนบัสนุนจาก บมจ.ไทยซมัซุงประกนั



ชีวิต  ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนาจะไดรั้บความรู้ในเรืองต่างๆ อาทิ -นิติบุคคล รับมือกบัภาษีอยา่งไร-การบริหารจดัการ 

"งบการเงิน" -จ่าย"เงินปันผล"อยา่งไรใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด  -บริหารรายจ่ายอยา่งไรใหไ้ดก้าํไรและไม่มีผลร้าย

ทางภาษี    -Keyman Insurance กลยทุธส์าํคญัทีตอ้งทาํใหถ้กูตอ้ง-Risk Based Audit System (RBA) -รู้ทนัระบบ

ตรวจสอบและการจดัเก็บภาษีล่าสุด                                                                                                                                        

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.  นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

สมโภชพระธาตุเจดียเ์ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวดัชิร

เกลา้เจา้อยูห่วั เนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดับาง

ปรงธรรมโชติการาม ตาํบลบางพระ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 3 / 2562  ณ หอ้งประชุม

ศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 - 9.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจประธานนายอาทร ผดุงเจริญ รอง

ประธาน นางวรนิตกตญาณเลขาธิการ นายพงศธ์ร เผา่บรรจงกรรมการร่วมประชุมโครงการพฒันาระบบราชการ

เพือรองรับยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ตามหลกัเกณฑคุ์ณภาพการบริการจดัการภาครัฐ (PMQA)และเกณฑก์าร

ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 (สภากาแฟ) ณโครงการชล

ประธานฉะเชิงเทรา ต บา้นโพธิอ บา้นโพธิ จฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.30 น. นายยทุธนา  มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงาน

ความกา้วหนา้ฉบบัทีหนึงโครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุม 401 ชนั 4อาคาร สนข. 

24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายยทุธนามาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงานความกา้วหนา้

ฉบบัที 1 โครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเพือ

รองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกณหอ้งประชุม 401 ชนั 4 อาคารสนข.กรุงเทพมหานครฯ 

25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 ถึง 16.00 น.นายสมควร  ศรีชยั ประชาสมัพนัธ ์ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติระดบัจงัหวดัครังที 1 / 2562   ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธชนั 3 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



25 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานการพฒันา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐครังที 4 / 2562   ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ

ประจาํเดือนกรกฎาคม 2562   ณ หอ้งประชุมมรุพงศสิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการ

ตกลงกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/ 2562 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 2 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มนัคงแลว้ความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 6/ 2562  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น.นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงาน

บริหารจดัการขอ้มลู และการขอใหป้ระโยชน์จากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  ระดบัจงัหวดั ณ ห้องประชุม

วิชิตสงคราม ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมสมัมนาเพือสร้างความเขา้ใจ

เกียวกบั EEC ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการภาคเอกชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ของสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้งราชพฤกษ ์บี โรงแรมซนัไรส์ ลากนูโฮเทลแอนด ์กอลฟ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วม

ร่วมกิจกรรมเนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัประจาํปีพุทธศกัราช 2562 ณ 

ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม ร่วมการดาํเนินโครงการตามแผนงานบูรณา

การต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจงัหวดั ณ หอ้งเพทาย โรงแรมแก

รนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

31 กรกฎาคม 2562 -09.00 น. 12.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมปฐมนิเทศโครงการ 

สมัมนาครังที1โครงการงานสาํรวจและออกแบบปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข34ช่วง

จุดตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 –จุดตดัทางเลียงเมืองชลบุรีส่วนที 2 ณหอ้งอาคารสมัมนาศนูยฝึ์กอบรมบางปะ

กงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาํเภอบางปะกงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวม

ชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1 / 2562  เพือพิจารณาใหค้วามเห็นเกียวกบัร่างผงัเมืองรวม 

ณ  หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธร  รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 4 / 2562  ณ หอ้ง

ประชุมนามตณัฑิกุลสาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 -16.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมประชุมเพือหารือ

แนวทางการศึกษาการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา- ตาํบลเขาหินซอ้นตอน

ตาํบลเมืองเก่าอาํเภอพนมสารคาม ( กม.100 + 000 –กม. 105 + 500) ณหอ้งประชุมทีว่าการอาํเภอพนมสารคาม

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมานสัตนังาม  รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพือพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการคา้ภาคตะวนัออกครังที 1 /2562  ณ หอ้งประชุม

ชนั 2 อาคารสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกภายในวทิยาลยัเทคนิคระยองจงัหวดัระยอง 

2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูย์

ปฏิบติัการเฝ้าระวงัและควบคุมโรคอหิวาตแ์อฟริกาใตสุ้กรจงัหวดัฉะเชิงเทราณหอ้งประชุมสาํนกังานประศุสตัว์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3-4 สิงหาคม 2562 นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบติัการพิธีการศุลกากรเพือ

การนาํเขา้และส่งออกของหอการคา้กลุ่มภาคตะวนัออกณโรงแรมเมาท์เท่นบีชพทัยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  

6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมนสั  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทาํงาน

พฒันาการศึกษาเอกชนจดังานมหกรรมการศึกษาเอกชนในพืนทีเขต พฒันาพิเศษภาคตะวนั เพือร่วมวางแผนการ

ดาํเนินงาน ณ โรงแรมฟิร์ส แปซิฟิคแอนด ์คอนเวนชนั พทัยา จงัหวดัชลบุรี 

6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพรชยั  ธรรมจรูญผูจ้ดัการหอการคา้ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 4 / 2562  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลู

อาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 สิงหาคม 2562 เวลา 0.900 -12.00 น. นายณรงคศ์กัดิแกว้เมืองเพชร  ทีปรึกษา ร่วมการสมัมนาปฐมนิเทศ

โครงการสาํรวจและออกแบบปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจุดตดัทางหลวง

พิเศษหมายเลข 9  จุดตดัทางเลียงเมืองชลบุรีส่วนที 1 ณหอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางเสาธงชนั 3

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางเสาธงอ.บางเสาธงจ.สมุทรปราการ 



7 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 3/2562  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลาง

ฉะเชิงเทรา 

9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 -12.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมประชุมปฐมนิเทศ

โครงการ(สมัมนาครังที 1) โครงการสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนบัสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวนัออก สาย

ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ดา้นใต)้  ส่วนที 1 และส่วนที 2   ณหอ้งประชุมนครเนืองเขตโรงแรมซนัธาราเวล

เนสรีสอร์ทแอนโฮเทล อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 

12 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมพิธีถวายเครืองราชสกัการะ และพิธีจุด

เทียนถวายพระพรชยัมงคล เนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงประจาํปีพุทธศกัราช 2562 ณ หนา้ศาลาจตุัรมุข ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการการสรรหาบุคคล

ซึงสมควรเป็นผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจงัหวดัวา่ดว้ย ราคาสินคา้และบริการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้ง

ประชุมศุภกิจวิเลขาการ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดบั

จงัหวดัจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2 / 2562   ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 - 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ 

ร่วมประชุมโครงการพฒันาระบบราชการเพือรองรับยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ(PMQA) และเกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ 

PMQA 4.0 (สภากาแฟ)ณ สมัมนาบางปะกงปาร์คมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15-16 สิงหาคม 2562 นายประโยชน์โสรัจจิกิจ ประธาน ร่วมสมัมนาเชิงปฏิบติัการในการขบัเคลือนการบูร

ณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพือสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคภาคกลางและภาค

ตะวนัออกณโรงแรมเอสดีอเวนิวปินเกลา้ถนนพระบรมราชธานี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดักรุงเทพฯ 

19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 นายจิตรกรเผดจ็ศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม

ประเมินความกา้วหนา้ผลการดาํเนินงานรอบ 6 เดือนของโครงการภายใตโ้ครงการยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่ม

งานวิจยัเพือการวิจยัเชิงพืนทีแบบบูรณาการกรณีศึกษาการสร้างมลูค่าเพิมจากมะม่วงอยา่งยงัยนื  ณ หอ้งเจา้เสวยชนั 

4  อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 



20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 -12.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม   รองประธาน ร่วมเวทีถอดบทเรียนเพือ

ขบัเคลือนแนวทางการพฒันาทีอยูอ่าศยัจงัหวดัฉะเชิงเทราณหอ้งประชุมศนูยอ์าเซียนชนั 1  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอนืๆ 

25 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ 

ร่วมงานพิธีสถาปนาและฉลองคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ปี 2562 - 2563 ณ หอ้งโชคอนนัต ์

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายวสนัตว์โรกร กรรรมการ ร่วมเยยีมชมศนูยเ์รียนรู้นวตักรรม

เกษตรเพืออนาคตKUBOTA Farm บริษทัสยามคูโบตา้คอปเปอร์เรชนัจาํกดั ณ KUBOTA Farmอาํเภอบา้นบึง

จงัหวดัชลบุรี 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 5/2562 

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าขณะนีทางหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จะไม่มีการใช้

รายงานการประชุมเป็นรูปเล่ม เหมือทีผา่นมา จะใชส้แกนบาร์โคช้ เพือลดการใชก้ระดาษ และประหยดัค่าใชจ่้าย 

รายงานการประชุมจะส่งให้สมาชิกหอการคา้ฯ ทางกลุ่มไลน์หอการคา้ฯ และอยู่ในเว๊ปไซด์ หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3 เรืองเพอืพจิารณา 

3.1 กาํหนดการเป็นเจ้าภาพจดัประชุมหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิครังที 2/2562 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้) กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพา

สุวรรณภูมิ ครังที 2/2562 ซึงประกอบดว้ย หอการคา้จงัหวดัสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแกว้ 

โดยในการประชุมครังที 2/2562 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพจดั ในวนัที 9 สิงหาคม 2562   ณ โรงแรมแกรนด

ไดมอนด ์จงัหวดับณัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพชูา การเป็นเจา้ภาพ คือหอการคา้ฉะเชิงเทรา เตรียมของทีระลึกไปมอบให้

ประธานหอการคา้จงัหวดัต่าง  ๆและประธานหอการคา้กลุ่ม จาํนวน 5 ชิน เรืองค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม อาหารและ

สถานที นายวริทธิชนวีร์  อศัวเหม ประธานหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ เป็นคนรับชอบ  

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณ

ภูมิครังนี ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพ อยากใหค้ณะกรรมการหอการคา้ ไปกนัหลาย ๆท่าน เพือมีลู

ทางในการขยาย หรือต่อยอดธุรกิจต่อไป 

มตทิีประชุม รับทราบ 



 

3.2 การจดังานงานเลยีงขอบคุณ นายวฒันา รัตนวงศ์ อดีตประธานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (รองประธาน)  กล่าวว่า สืบเนืองจากทีประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มี

มติเห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดงานเลียงเพือเป็นการขอบคุณให้กับคุณวฒันา รัตนวงศ ์อดีตประธานหอการค้าจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ทีดาํรงตาํแหน่งประธาน มาถึง 5 วาระ เป็นเวลา 10 ปี และไดเ้สียสละทงักาํลงักาย กาํลงัทรัพย ์ในการสร้างสรรค์

ผลงานต่างๆ ไวใ้ห้กับหอการค้าเป็นอย่างมาก จึงขอนําเข้าวาระเพือพิจารณาวนั เวลา สถานทีและรูปแบบการจัดงานใน

เบืองตน้เพือใหฝ่้ายเลขานุการไปดาํเนินการจดัเตรียมงานต่อไป 

นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า  ไดด้าํรงตาํแหน่งประธานหอการคา้ มา 5 วาระ เป็นเวลา 10 ปี มีผลงานต่างๆ

มากมาย จนไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอดเยยีมและ ผูว้่าสาํเภาทองมาหลายปีติดกนั ตอ้งขอขอบคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้

ทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือ และสนบัสนุนกิจกรรมหอการคา้ทีผา่นมา การจดังานไม่อยากให้เสียค่าใชจ่้ายมาก ใชว้นัทีประชุม

ประจาํเดือนของหอการคา้ก็ได ้ประชุมเสร็จก็กินเลียงต่อเลย ประชุมของหอการคา้วนัพฤหัสบดีที 3 ของเดือน เดือนนีตรงกบั

วนัที 15 สิงหาคม 2562  ตรงกบัวนัสาร์ทจีน เลือนไปเป็นวนัที 16 สิงหาคม 2562 สถานทีเป็นสวนอาหารเกา้มณีก็ไดป้ระหยดั

ค่าใชจ่้าย 
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3.3 การสรรหาผู้แทนภาคธุรกจิเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายพรชัย  ธรรมจรูญ (ผูจ้ ัดการหอการค้าฯ) กล่าวว่าด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า ด้วยระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดั ได้กาํหนดให้จังหวดัทุกจังหวดัยกเวน้กรุงเทพมหานครมี

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดั ประกอบดว้ย ผูต้รวจราชการสาํนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผูแ้ทนภาคประชา

สงัคม ผูแ้ทนสมาชิกสภาทอ้งถิน และผูแ้ทนภาคธุรกิจเอกชนในจงัหวดั (หอการคา้จงัหวดั สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั และ

สมาคมการคา้) เป็นกรรมการ โดยมีอาํนาจหน้าทีในการสอดส่องและเสนอแนะแนวทางการปฏิบติัภารกิจของหน่วยงาน

ของรัฐและเจ้าหน้าทีของรัฐในจังหวดัให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ซึง

คณะกรรมการชุดเดิมจะหมดวาระในวนัที 27 กนัยายน 2562 และจะตอ้งดาํเนินการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จงัหวดัแทนชุดทีหมดวาระลงภายในหกสิบวนั ผูแ้ทนหอการคา้ทีเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดัทีผ่านมา คือนาย

พลูศกัดิ ตนัสิทธิพนัธ ์นายมนสั ตนังาม 2 ท่านนีไดด้าํรงตาํแหน่งมาครบ 2 วาระแลว้ จึงตอ้งเปลียนคนใหม่  

ดงันันในส่วนของคณะกรรมการทีมาจากผูแ้ทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวดั (หอการค้าจังหวดั สภา

อุตสาหกรรมจงัหวดั และสมาคมการคา้)จงัหวดัฉะเชิงเทราจึงให้ภาคธุรกิจเอกชนในจงัหวดัฉะเชิงเทราดงักล่าว

ดาํเนินการประชุมเพือคดัเลือกกนัเองให้ไดผู้แ้ทนหอการคา้ 5 คน สภาอุตสาหกรรม 5 คน โดยมีคุณสมบติัตอ้งมี

คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบ ขอ้ 15คือ 

(1) เป็นสมาชิกหอการคา้จงัหวดั สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั หรือสมาคมการคา้มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึงปีนบั

ถึงวนัแจง้รายชือไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดั 

(2) มีสญัชาติไทย 

(3) มีอายไุม่ตาํกว่ายสิีบหา้ปีบริบูรณ์ในวนัสมคัรเขา้รับการสรรหา 



(4) มีภูมิลาํเนาหรือมีชืออยู่ในทะเบียนบา้นตามกฎหมายว่าดว้ยทะเบียนราษฏรในเขตอาํเภอมาแลว้เป็น

เวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าหนึงปีนบัถึงวนัสมคัรเขา้รับการสรรหา 

(5) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 

(7) ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่พน้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหา้ปีหรือเป็น

โทษสาํหรับความผดิทีไดท้าํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน กรรมการหรือผูด้าํรง

ตาํแหน่งซึงรับผดิชอบบริหารพรรคการเมือง ทีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ทีในพรรคการเมือง 

(9) ไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาทีหน่วยงานของรัฐในจงัหวดันันเป็น

คู่สัญญา หรือในกิจการทีกระทาํให้แก่หน่วยงานของรัฐในจังหวดันัน หรือทีหน่วยงานของรัฐใน

จงัหวดันนัจะกระทาํ 

องคก์ารส่งชือ เขา้รับการคดัเลือกเป็นผูแ้ทนของหอการคา้จงัหวดัและสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั จาํนวน

องค์กรละ 5 ราย ภายในวนัที 23 กรกฎาคม 2562 เพือให้จงัหวดัดาํเนินการสรรหาให้ไดผู้แ้ทนภาคธุรกิจเอกชน

ต่อไป (ผูด้าํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่มีสิทธิสมคัรอีก) 

เมือส่งชือไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา แลว้ ผูว้่าราชการจงัหวดัจะจดัประชุมผูแ้ทนภาคธุรกิจ

เอกชนตามทีองค์กรส่งไป เพือให้ผูแ้ทนภาคธุรกิจเอกชนทีเขา้ร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเลือกกันเองให้ได้

กรรมการผูแ้ทนภาคธุรกิจเอกชนตามทีกาํหนด 

อตัรา ก.ธ.จ.ของจังหวดัฉะเชิงเทรา คืออยู่ในหลกัเกณฑ์ สิบเอ็ดอาํเภอแต่ไม่เกินสิบห้าอาํเภอ ให้มี

กรรมการจาํนวนสิบหกคน ประกอบดว้ยประธาน และผูแ้ทนภาคประชาสังคมเกา้คน ผูแ้ทนสมาชิกสภาทอ้งถิน

สามคนและผูแ้ทนภาคธุรกิจเอกชนสามคนเป็นกรรมการ 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าหอการค้ามีสิทธิเสนอชือได ้5 คน ขอเสนอ 1.นายวสันต ์ 

วโกร 2.นายวิชาญ สัจจพิทักษ์กุล 3.นายชัชวาล  แซ่ตัง 4.นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร 5.ผูแ้ทน

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ใน 5 ท่าน ทีหอการคา้เสนอชือไป ตอ้งไปเลือกผูแ้ทนหอการคา้ 1 – 2 ท่านเพือเป็น

ผูแ้ทนภาคธุรกิจเอกชน 3 ท่าน เป็นกรรมการ ส่วนของสภาอุตสาหกรรม 1 ท่าน 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.4 แนวทางการเพมิสมาชิกและสิทธิประโยชน์ การเป็นสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 นางวรนิตกตญาณ (เลขาธิการ) กล่าวว่า ดว้ยนโยบายการบริหารงานของหอการคา้ไทย ตอ้งการใหมี้การขยาย

เครือข่ายของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหก้วา้งขวางมากยงิขึน โดยการรณรงคก์ารเพิมสมาชิกหอการคา้จงัหวดัให้มาก

ยงิขึน ซึงหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปัจจุบนั มีสมาชิกสามญัทงัสิน จาํนวน 283 ท่านการสมคัรจะมีค่าธรรมเนียมแรก

เขา้ 1,000 บาท ค่าบาํรุงปีละ 1,000 บาท จึงนาํมาเพือขอความร่วมมือในการหาแนวทางในการเพิมสมาชิกหอการคา้ รวมถึง

การมอบสิทธิประโยชน์กบัสมาชิกหอการคา้ เช่น 



(1) การทาํบตัรประจาํตวัสมาชิก  

(2) การมอบส่วนลดในการใชบ้ริการสินคา้ หรือร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ ทงัในกลุ่มธุรกิจของ

สมาชิกดว้ยกนั และกบัสถานบริการต่างๆ  

(3) การออกหนงัสือรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ C/O 

(4) การไดรั้บสิทธิการทาํบตัรเอเปควีซ่า  

(5) การมีส่วนร่วมในการบริหารองคก์ร 

(6) การไดรั้บความช่วยเหลือจากหอการคา้ในการผลกัดนัปัญหาต่างๆ ในการประกอบธุรกิจของสมาชิก 

ต่อภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

(7) การไดรั้บข่าวสารต่างๆ ทีเป็นประโยชนจ์ากหอการคา้จงัหวดัส่งใหใ้นรูปแบบต่างๆ 

(8) การไดเ้ขา้ร่วมประชุมแนะนาํตวัต่อการประชุมคณะกรรมการ และการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญั

สมาชิก 

(9) การไดเ้ขา้ร่วมการอบรมสมัมนาใหค้วามรู้ในดา้นต่างๆ  โดยการจดัของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เองและภาคี

เครือข่าย 

(10) การใชสิ้ทธิการเป็นสมาชิกไปใชใ้นเชิงธุรกิจต่างๆ 

(11) การไดรั้บสิทธิพิเศษในการนาํสินคา้ของสมาชิกมาร่วมกิจกรรมงานแสดงสินคา้ต่างๆ ในราคาพิเศษ 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าว่า  ทีผา่นมาทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหค้วามร่วมมือกบั

ภาครัฐ ช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการทาํงานของจงัหวดัฉะเชิงเทรามาโดยตลอด ช่วยผลกัดนัแกไ้ขปัญหาต่างๆร่วมกบั

จงัหวดั หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นองคก์รภาคเอกชนทีตอ้งใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมภาครัฐเช่นปัญหาที

สมาชิกหอการคา้ฯ ร้องเรียนมา ถา้เป็นเรืองใหญ่ เราก็ช่วยเสนอแนะใหก้บัทางจงัหวดัเพือแกไ้ขปัญหาใหส้มาชิก

ต่อไปเราจะตอ้งมีการพฒันาองคก์รหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหเ้ขม้แข็งก่อนโดยการเพิมสมาชิก อยากให้

คณะกรรมการหอการคา้ช่วยกนัหาสมาชิกใหม่ๆเขา้มา กรรมการ1 คน หาสมาชิกใหไ้ด ้3 คน ตงัเป้าไว ้3 เดือน เรา

ก็จะมีสมาชิกเพิมเป็น 100 คน  ใหผู้ป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ช่วยหาดว้ย ทีผา่นมาหอการคา้เก็บเงินค่าอาหาร

กรรมการหอการคา้วาระละ3,000 บาท  แต่ปีบริหารนี ยงัไม่ไดเ้ก็บเงินค่าอาหารกรรมการ เพราะอยากจะตงัเป้าหา

สมาชิกเพิม ก่อนแต่ถา้ไม่ไดต้ามเป้าหมายทีตงัไว ้อาจจะตอ้งรบกวนเก็บค่าอาหารกรรมการ เหมือนเดิม  และเรือง

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเราอยากใหมี้การเชือมโยง ต่อยอดธุรกิจกนั ใหก้ารช่วยเหลือเกือกลูธุรกิจซึงกนัและกนั 

เช่นไปใชบ้ริการโรงพยาบาลก็มีส่วนลดในการเป็นสมาชิกหอการคา้ไปกินอาหารร้านอาหารต่างๆทีเป็นสมาชิก

ดว้ยกนักไ็ดรั้บส่วนลดเรืองอาหาร  อยากใหส้มาชิกทุกคนทีมีผลิตภณัฑ ์มีธุรกิจอะไร ใหช่้วยส่งขอ้มลูรายละเอียด

ผลิตภณัฑ ์หรือธุรกิจเพือจะลงประชาสมัพนัธ ์ทางเพจหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือจะไดเ้ป็นการ

ประชาสมัพนัธธุ์รกิจของสมาชิก จะไดมี้การเชือมโยงต่อยอดธุรกิจกนัไดต่้อไป   



มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 4 เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

4.1 สรุปการจดักจิกรรมเดินวงิสมาธิวสิาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจาํปี 2562 

นายจิตรกร  เผดจ็ศึก (ประธาน) กล่าวสรุปกิจกรรมเดิน-วิงสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ประจาํปี 2562 รายรับได้

จากการจาํหน่ายเสือ และจากผูส้นบัสนุนการจดักิจกรรม รวมรายรับ 329,120.00 บาท รวบรายจ่าย 201,840.00 น. 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 127,280.00 บาท  

มตทิีประชุม รับทราบ  

4.2 การจดักจิกรรมกอล์ฟการกุศล ครังที 3 

นายพรชยั ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ)   กล่าวว่า จากการประชุมครังทีแลว้ ทีประชุมเห็นชอบจดักิจกรรม

แข่งขนักอลฟ์การกุศล ครังที 3 และทีประชุมมีมติเห็นชอบให ้นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธานหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นประธานจดักิจกรรมแข่งขนักอลฟ์ในเบืองตน้ไดมี้การกาํหนดทีมแข่งขนัเป็น 2 ประเภท คือทีมทวัไป 4 

ท่าน ทีมละ 25,000 บาท และทีม VIP 4 ท่าน 35,000 บาท เป้าหมายทงัสิน 40-45 ทีม กาํหนดการจดักิจกรรมกอลฟ์

เชือมการกุศล ครังที 3ในวนัศุกร์ที 9 กนัยายน 2562 ณ สนามรอยลัเลคไซด ์กอลฟ์คลบั จะไดแ้ต่งตงัคณะทาํงาน 

และกาํหนดรายละเอียดของการจดักิจกรรมต่อไป  

นายบุญทอง เตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่าการจดักิจกรรมกอลฟ์การกุศล เป็นครังที 3 แลว้   

การจดักอลฟ์ เป็นเรืองของการทีตอ้งตกแรงซึงกนัและกนั และตอ้งใชแ้รงกนั กรรมการหอการคา้แต่ละคนกไ็ม่ตี

กอลฟ์   อยากใหท้างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา พิจารณา เรืองการจดักิจกรรมใดใดก็ตาม ไม่อยากใหร้บกวนและ

ทาํใหส้มาชิกเดือดร้อนมากเพราะทุกคนเขา้มาเป็นสมาชิกหอการคา้ก็เสียสละทงัเงินและเวลาอยูแ่ลว้ 

นายอาทรผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า การจดักิจกรรมแข็งขนักอลฟ์เป็นกิจกรรมเพือหารายไดไ้วใ้ช้

จ่ายในการบริหารงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา อยากใหก้รรมการหอการคา้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัไป

ช่วยกนัหาทีมมามากกว่า ไม่จาํเป็นตอ้งเสียเงินเอง ถา้กรรมการคนไหนไม่ไดตี้กอลฟ์ ไปหาขายคู่คา้ของเรา ทีทาํ

ธุรกิจ มีผลประโยชน์ ร่วมกนั ไปขอทีมมา  และทางหอการคา้มาใชห้นีภายหลงัคณะกรรมการคนไหนหาทีหาที

ไม่ไดก้็จะรบกวนช่วยเป็นเงินสนบัสนุนในการจดังานในครังนีรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย ไวใ้ชใ้นการบริหารงานของ

หอการคา้และเพือทาํการกุศลส่วนหนึง 

นายจิตรกรเผดจ็ศึก  (รองประธาน) กล่าวว่า อยากใหก้รรมการทุกคนร่วมมือร่วมใจกนั ช่วยกนัสนบัสนุน 

กิจกรรมต่างๆ ขอหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีจดัขึน องคก์รจะขบัเคลือนไปไดต้อ้งมีเงินในการบริหารงานเพราะ

หอการคา้ตอ้งมีค่าใชจ่้ายประจาํทุกเดือนและมีส่วนสนบัสนุนการกุศลองคก์รอืนๆ ทีขอสนบัสนุนมา หรือกิจกรรม

ร่วมกบัจงัหวดัฉะเชิงเทราทีทางหอการคา้ตอ้งคอยสนบัสนุนตลอดเวลาทีผา่นมา เพราะองคก์รเราเป็นองค์



ภาคเอกชนทีตอ้งทาํงานร่วมกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ถา้คณะกรรมการหอการคา้ร่วมมือร่วมใจกนัทุกกิจกรรมของ

หอการคา้รับรองประสบความสาํเร็จแน่นอนและขบัเคลือนไปไดอ้ยา่งสง่างาม 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

4.3 การจดักจิกรรมหอการค้าแฟร์ ครังที 11  

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ) กล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการมีมติให้จดังานหอการคา้แฟร์ 

ครังที 11 เห็นชอบให้ นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ฝ่ายการคา้การลงทุน เป็น

ประธาน 

จดังานหอการคา้แฟร์ ครังที 11 เบืองตน้จะกาํหนดจดัในช่วยปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึงเป็นห่วงเวลาที

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานหอการคา้แฟร์ เป็นประจาํทุกๆ ปี รูปแบบการจดังาน เบืองตน้ประธานจดังาน

เสนอใชค้อนเซฟปลากะพงยกัษ ์กบัอาหารปลอดภยั เพือเป็นการสร้างจุดเด่นของการจดังาน และเป็นการดึงดูดให้กบัผู ้

ซือผูข้ายและนกัท่องเทียวมาเทียวงานมากขึน  ในส่วนของสถานทีจดังาน ทีประชุมไดเ้ห็นควรให้ไปลองจดัตามพืนที

นอกเขต อาํเภอเมือง โดยทีมีการประสานไว ้จะเป็นที บริเวณโรงสีแสงไทย บางปะกง อยู่ตลาดบูรพา ซึงเป็นแหล่ง

ชุมชนโดยคุณไพศาล วนิชจกัรวงศ ์ไดอ้นุญาตเขา้ใชไ้ด ้ส่วนอีกทีหนึงคือพืนทีตลาดนดันินจา ของคุณตนั เยืองกบั

มหาวิทยาลยัศรีปทุม ซึงคุณชยัรัตน์ โสธรนพบุตร เสนอมา โดยจะมีการนัดหมายเขา้ไปดูพืนทีในวนัศุกร์ที 2

สิงหาคม 2562 นี  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

4.4 การจดัสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก หัวข้อ “เงินทองเรืองใหญ่ บริหารอย่างไรให้ลงตวั” 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ) กล่าวว่า จากการประชุมครังทีแลว้ ไดมี้การเห็นชอบใหมี้การจดั 

ใหค้วามรู้แก่สมาชิก ในหวัขอ้ “เงินทองเรืองใหญ่ บริหารอยา่งไรใหล้งตวั” ในเรืองต่างๆ อาทิ  

-      นิติบุคคล รับมือกบัภาษีอยา่งไร 

- การบริหารจดัการ “งบการเงิน” 

- จ่าย “เงินปันผล” อยา่งไรใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 

- บริหารรายจ่ายอยา่งไรใหไ้ดก้าํไรและไม่มีผลร้ายทางภาษี 

- รู้ทนัระบบตรวจสอบและการจดัเก็บภาษีล่าสุด  

โดยจะเชิญวทิยากรทีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในดา้นการเงินมาเป็นวิทยากรจากบริษทั ไทย

ซมัซุง ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ซึงโครงการดงักล่าวเป็น CSR ของบริษทั ทีจะบริการอยูแ่ลว้ เบืองตน้ได้

กาํหนดจดัในวนัที 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ .เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป้าหมายร่วมสมัมนา 

50 ท่าน ไม่เสียค่าใชจ่้ายในการร่วมสมัมนา 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 



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

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้) ฯ จากมติทีประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ครังที 5/2562 เมือวนัพฤหสับดีที 20 มิถุนายน 2562 มีมตินาํเสนอเขา้สู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา และหอการคา้กลุ่ม

เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ และหอการคา้ไทย โดยขณะนีไดท้าํเรืองเสนอผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือพิจารณา

บรรจุไวใ้นวาระการประชุม กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงจะจดัขึนในเดือนกรกฎาคม 2562 นี ส่วนวนั เวลา สถานที

ทางจงัหวดัจะแจง้มาใหท้ราบอีกครังหนึง ประเด็นนาํเสนอประกอบดว้ย 

เรืองขอตดิตามความคบืหน้า 

เรืองที 1.การรณรงคว์ินยัจราจร (ในเรืองการใชค้วามเร็ว , การสวมหมวกกนัน๊อก , ช่องทางเดินรถบรรทุก) 

เรืองท ี2.การป้องกนัสารพิษสู่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเรืองของกากอุตสาหกรรมซึงเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม  

เรืองที 3.โครงการรถบรรทุกสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

เรืองเสนอใหม่ 

เรืองที 1.ปัญหาแรงงานต่างดา้ว 

เรืองที 2.การจดัตงัศนูย ์EEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

เรืองที 3.การทาํบตัรสมาร์ทการ์ดใหก้บัริษทั เพือใชแ้สดงตวัตนของบริษทัแทนการใชเ้อกสารในการ 

ดาํเนินธุรกรรมต่างๆ(นาํเสนอสู่หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพา และหอการคา้ไทย ดว้ย) 

เรืองที 4.โครงการสูบนาํคืนถินเพือความมนัคงต่อการพฒันา 

เรืองที 5.โครงการแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เรืองที 6.โครงการผลิตนาํประปาใหมี้คุณภาพดืมไดจ้ากก๊อก 
 

นายประโยชน์  สัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า เมือวนัที 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จดัใหค้วามรู้สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเรืองการพฒันาพืนทีเพือการพาณิชยที์สอดรับกบัพระราชบญัญติัการผงั

เมือง พ.ศ.2562 (ประกาศใช ้24 พ.ค.2562) โดยเรียนเชิญนายเฉลิมพล ต.สุวรรณ โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พร้อมทีมงานมาให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจและไดแ้ลกเปลียนข้อคิดเห็นต่อการ พฒันาพืนทีเพือการพาณิชย ์เศรษฐกิจ 

การคา้การลงทุนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมจากสภาอุตสาหกรรม

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ชมรมโรงสีข้าวจงัหวดัฉะเชิงเทรา และผูป้ระกอบการทีสนใจ โดยไดมี้การสรุปให้หอการคา้จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ร่วมกบัสภาอุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา ทาํหนังสือเสนอการปรับปรุงแกไ้ขผงัเมืองเพือประโยชน์ในเชิง

พาณิชย ์เสนอต่อผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  เลขา EEC  กรมโยธาธิการและผงัเมือง และทุกช่องทางทีสามารถผลกัดนัได ้

อาทิ สส. สว. หอการคา้ไทย หอการคา้กลุ่ม เป็นต้น และการนาํเสนอเรืองต้องอาศยัสือมวลชนในการเผยแพร่การเรียบร้อง  

เพือใหเ้กิดพลงัในการนาํเสนอแกไ้ขปรับปรุงผงัเมือง ซึงประเด็นในวนันนัมีการเสนอในเรือง 

1) พืนทีสีเขียวและสีเขียวลายขอให้กาํหนดห้ามทําอุตสาหกรรมใหม่ทีจะก่อผลกระทบกับสิงแวดลอ้ม แต่

อุตสาหกรรมทีนอกเหนือสามารถทาํไดโ้ดยไม่กระทบกบัสิงแวดลอ้ม 



2) ขอให้ปลดล๊อกกบัโรงงานทีมีอยู่เดิมให้สามารถขยายกิจการได ้ส่วนอุตสาหกรรมทีส่งผลกบัสิงแวดลอ้ม 16 

ชนิดใหผ้ลดัดนัไปตงัอยูใ่นนิ คมอุตสาหกรรม 

3) ขอใหอ้นุญาตโรงงานอุตสาหกรรมทีตงัอยูเ่ดิมนอกนิคม สามารถลงเครืองจกัรไดเ้พือเป็นการเพิมกาํลงัการผลิต 

4) การส่งเสริมโครงการทีสามารถพฒันาพืนทีโดยดึงศกัยภาพของพืนทีมาใช ้เช่น อาํเภอสนามชัยเขตสามารถ

พฒันาพืนทีเป็นเหมือนฟาร์มโชคชยั 

5) ขอใหโ้รงงานทีตงันอกนิคมอุตสาหกรรมอยูเ่ดิมใหส้ามารถทาํการผลิตสินคา้อืนทีอยู่ในประเภทเดียวกนัได ้แต่

ปัจจุบนัยงัไม่อนุญาตเนืองจากติดเงือนไขในวงเลบ็ในพระราชบญัญติัผงัเมืองรวมทีห้ามไว ้ทงั  ๆทีเป็นสินคา้ที

ต่อยอดจากทีผลิตอยูเ่ดิม 

6) ขอใหพิ้จารณาพืนทีสีผงัเมืองใหอุ้ตสาหกรรมไปไดก้บัเกษตรกรรม 

7) ขอใหอุ้ตสาหกรรมบางประเภทเช่น การขุดดิน สามารถขุดไดใ้นพืนทีสีเขียว ถา้อนุญาตให้ขุดไดใ้นพืนทีสีม่วง

จะทาํใหผู้ป้ระกอบการขุดดินตอ้งแบบรับกบัตน้ทุนทีดินทีสูงมาก 

และจะมีการนัดพูดคุยเพือหารือทาํความเข้าใจร่วมกันอีกครังหนึงโดยจะเรียนเชิญหน่วยงานทีเกียวข้อง 3 

หน่วยมาร่วมใหข้อ้มลู ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมจงัหวดั  โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั และ ทีดินจงัหวดั 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  6 เรืองนําเสนอของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 นางสาวเพราพิลาส พุทธธา(ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC)กล่าวว่าเรืองงานสานสมัพนัธภ์าค

ตะวนัออกที YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพจดังาน ถือว่าประสบความสาํเร็จทงัผูค้นทีมาร่วมงานตาม

เป้าหมายทีตงัไว ้ เรืองงบประมาณค่าใชจ่้ายในการจดังาน ทีประหยดัทุกอยา่งแต่รูปแบบงานออกมาไดข้นาดนีYEC 

แต่ละจงัหวดัทีมาร่วม มีการตอบรับทีดี กล่าวว่าYEC จงัหวดัฉะเชิงเทราจดังานไดดี้มากต่อไปเราจะมีงานสาน

สมัพนัธภ์าคกลางจดัทีจงัหวดัราชบุรีและประธาน YECจะมีการอบรม หลกัสูตรผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ หวัใจ

พอเพียง รุ่นที 5 จดัอบรบระหว่างวนัที 9-13 กนัยายน 2562 ณ หอ้งเดอะ บอลรูม โรงแรมแกรนด ์ไซน่า เยาวราช 

กรุงเทพ ฯ  และเรืองการหอสมาชิก ทาง YECมีเป้าหมายการหาสมาชิกเพิมอยา่งชดัเจนคือสมาชิก 1 คนตอ้งแนะนาํ

หาสมาชิก เพิม 2 คน การมาเป็นสมาชิก ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC เขา้มาแลว้ไดอ้ะไร ไดเ้พือน ไดค้อนเน็กชนั 

กบัสมาชิก YEC จงัหวดัต่างๆได ้ต่อยอดธุรกิจและ เชือมโยงธุรกิจซึงกนัและกนัเช่นเราไปมีประชุมเรากจ็ะไปใช้

ร้านอาหารของสมาชิกYECดว้ยกนัเราจะซือของขวญั ของฝากไปใหก้บัใคร ในเทศกาลต่างๆ เรากไ็ปซือร้านคา้

สมาชิกYEC ของเรา นีคือการช่วยเหลือเกือกลูธุรกิจซึงกนัและกนัเราตอ้งทาํใหทุ้กคนอยากจะเขา้มาเป็น สมาชิก

YEC ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เราตอ้งประชาสมัพนัธอ์งคก์รของเราใหเ้ป็นทีรู้จกัของบุคคลทวัไป ทาํใหส้มาชิก

ทราบว่าเขา้มาอยูY่EC แลว้ไดสิ้ทธิประโยชน์ อะไรบา้ง 



 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ขอชมเชย ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จดังานไดดี้มาก อลกัาร 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  7 เรืองสรุปรายรับ-รายจ่าย เดือนมกราคม – มถุินายน 2562 

นายสมชัญย์งศิริ (เหรัญญิก)กล่าวรายงานฐานะทางการเงินสรุปรายรับ-รายจ่าย เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

มตทิีประชุม รับรอง  
 

วาระที  8  เรืองอนืๆ  (ถ้าม)ี 

 นายพรชัย  ธรรมจรูญ (ผู้จดัการหอการฯ) กล่าวว่าการจดัใหค้วามรู้แก่สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใน

เรืองต่างๆ ทีเป็นเรืองใกลต้วัและเกิดประโยชน ์

ทีจดัแล้ว คอื 

เชิญพลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาให้ความรู้เรืองในเรืองเกียวกบัระเบียบและแนวทางปฏิบติัทีถูกตอ้งต่อ

การจดัเก็บนาํมนัเชือเพลิงและปริมาณการใชใ้นสถานประกอบการ และการพาณิชยเ์พือการคา้ในสาขาอาชีพต่างๆ 

รวมถึงเชือเพลิงอืนๆ ทีตอ้งควบคุเมือวนัที 26 มิถุนายน  2562 ณ สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

เชิญโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาให้ความรู้เรืองเรืองการพฒันาพืนทีเพือการพาณิชยที์สอดรับ

กบัพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2562 (ประกาศใช ้24 พ.ค.2562)เมือวนัที 10 กรกฎาคม 2562ณ สาํนักงานหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ทีจะกาํหนดจดั คอื 

เชิญอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาใหค้วามรู้เรือง รง.4 

เชิญประกนัสงัคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาใหค้วามรู้ในเรืองการทาํประกนัตนของแรงงานต่างดา้ว 

เชิญสรรพากรพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาใหค้วามรู้ในเรืองภาษีอากร 

เชิญพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มาใหค้วามรู้ในเรืองการจดทะเบียนธุรกิจออนไลน ์

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (รองประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบักาชาดจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

จดัโครงการบริจาคโลหิตเนืองในโอกาส85 ปีหอการคา้ไทยในวนัพฤหสัที 18 กรกฎาคม 2562 เวลาศนูย ์8.30 - 

12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ ชนั 2 หลงัโบสถใ์หม่ วดัโสธรวรารามวรวิหารจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา โดยไดรั้บบริจาคโลหิต จาํนวน 224 คน ไดรั้บโลหิตจาํนวน 100,800 ซีซี ตอ้งขอขอคุณ นายพงษศ์กัดิ 



เสริมศกัดิศศิธร รองประธานหอการคา้ มอบเสือ จาํนวน 60 ตวั ในนาม บริษทั เฮอร์เทจฮอนดา้ ออโตโบบิล จาํกดั 

ในการจบัรางวลั สาํหรับ ผูร่้วมบริจาคโลหิตในครังนี 

ประโยชน์ โสรัจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ขอเชิญคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และผูป้ระกอบการทีสนใจ ร่วมสัมมนาเพือสร้างความเขา้ใจเกียวกบั EEC ให้แก่ผูป้ระกอบการภาคเอกชนใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ของสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ในวนัเสาร์ที 27 กรกฎาคม 

2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ หอ้งราชพฤกษ ์บี โรงแรมซนัไรส์ ลากูนโฮเทลแอนด์ กอลฟ์ จงัหวดัฉะเชิงเทราจะ

ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัเรืองผงัเมือง และผงั EEC ขึน มาช่วยกนันาํเสนอประเด็นปัญหา และผลกระทบ

ต่างๆ ทีไดรั้บต่อธุรกิจและกิจการของท่าน ในวนัที 27 กรกฎาคม 2562 เพือให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ การ

พฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวดั

ฉะเชิงเทรา และสมาคมอสงัหาริมทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ขอเสนอให้แกไ้ขหรือปรับปรุงกฎหมายผงัเมืองฯ เพือ

จะไดส่้งเสริมการคา้ การลงทุน การพฒันาพืนที ใหมี้ความถกูตอ้ง เหมาะสม และเป็นธรรม กบัสภาพพืนทีปัจจุบนั

อยา่งแทจ้ริง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ จงัหวดั ทอ้งถิน และประชาชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เรืองที

หอการคา้ฯ เสนอใหแ้กไ้ขหรือปรับปรุงกฎหมายผงัเมืองฯขอใหคุ้ณณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษาหอการคา้ฯ 

เป็นผูใ้หข้อ้มลูต่างๆ 

นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (ปรึกษา) กล่าวว่าตามทีรัฐบาลไดมี้การกาํหนดเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC)  เพือรองรับการขบัเคลือนเศรษฐกิจอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยในระยะแรกดาํเนินการนาํร่องในพืนที 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ

ระยอง นนัซึงในส่วนของการพฒันาพืนทีจงัหวดัเพือรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ในส่วนของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ตามผงัเมืองรวมชุมชนต่าง  ๆทีประกาศใชอ้ยู่ในปัจจุบนั  ยงัเป็นอุปสรรคที์ส่งผลต่อการพฒันาความเจริญเติบโต ทงัในดา้น

การคา้การลงทุนต่าง  ๆทงัการพฒันาทีอยูอ่าศยั การพฒันาเพือการพาณิชย ์การต่อยอดการผลิตของอุตสาหกรรมต่าง  ๆ

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีต่อเนืองกบัอุตสาหกรรมเดิม , อุตสาหกรรม SME , อุตสาหกรรมบริการต่าง  ๆ ไม่เป็นไปตาม

ศกัยภาพของพืนทีและสอดคลอ้งกบัการพฒันาไปสู่ EECดงันนั เพือใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ การพฒันาเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และยทุธศาสตร์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตลอดจนแกไ้ขปัญหาอุปสรรคจากขอ้

กฎหมายผงัเมืองต่างๆ เพือจะไดส่้งเสริมการคา้ การลงทุน การพฒันาพืนที ใหมี้ความถกูตอ้ง เหมาะสม และเป็น

ธรรม กบัสภาพพืนทีปัจจุบนัอยา่งแทจ้ริง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ จงัหวดั ทอ้งถิน และประชาชน

ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา และสมาคม

อสงัหาริมทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ขอเสนอใหแ้กไ้ขหรือปรับปรุงกฎหมายผงัเมืองฯ ดงันี 



1.เห็นควรเปลียนแนบทา้ยประกาศผงัเมืองจาก Positive List เป็น Negative List โดยหา้มตงัโรงงานตาม

บญัชีแนบทา้ยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที 3 (พ.ศ.2542) เรือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการ

ดาํเนินงาน เช่น เคมีชีวภาพ ปิโตรเคมี เป็นตน้ ยกเวน้โรงงานทีอยูใ่น 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC ทีส่งเสริม 

 2.การขยายโรงงาน ใหส้ามารถขยายไดใ้นพืนทีทีดินของตนเองทีมีกรรมสิทธิ หรือสิทธิครอบครอง ก่อน

วนัประกาศผงัเมืองฯ ทงันีใหร้วมถึงทีดินทีไม่ติดต่อเป็นแปลงเดียวกนั จากถนน ลาํราง หรือคลองตามธรรมชาติ 

3. การใชป้ระโยชน์บนทีดินริมถนนทางหลวงแผน่ดินสายหลกั ขอใหมี้การกาํหนดระยะเวน้ร่น  

สาํหรับอาคารเพือการพาณิชย ์แทนการหา้ม เช่น ระยะห่างตามกฎหมายทางหลวง 6 เมตร เป็น 12-16-20 เมตร หรือ

อาจกาํหนดใหถ้นนเส้นทางนัน เป็นทางคู่ขนาน และช่องทางด่วนเพือแบ่งแยกชุมชน ออกจากรถยนต์ทีเดินทาง

ระหว่างเมืองส่วนถนนสายรอง ทีไม่ไดเ้ป็นถนนสายหลกัสาํหรับเดินทางระหว่างเมือง ขอแกไ้ขให้พฒันาเพือการ

พาณิชยไ์ด ้ตามความสอดคลอ้งเหมาะสมในแต่ละพืนที 

4. ระยะเวน้ร่นแม่นาํบางปะกง และลาํคลองต่างๆ(ตามรายชือเดิม) ขอให้แกไ้ขเป็นไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

สาํหรับกิจการว่าดว้ย โรงงาน ส่วนการพฒันาดา้นอืนๆ เช่น ทีอยูอ่าศยั โรงแรม หรือเพือการพาณิชย ์ขอให้มีความ

สอดคลอ้งเหมาะสม กบัพืนทีปัจจุบนันนัๆ 

5.ขอแกไ้ขปรับปรุงประกาศแนบทา้ยกระทรวง ทีไม่มีความสอดคลอ้งเหมาะสม หรือเป็นไปไม่ได ้ในการ

ใชป้ระโยชน์บนทีดิน เพือส่งเสริมให้เกิดการพฒันาทงัทีอยู่อาศยั การพาณิชย ์และอุตสาหกรรมต่างๆ  ขอ้จาํกัด 

ขอ้กาํหนด หรือขอ้หา้มต่างๆนนั ตอ้งมีความสอดคลอ้งเหมาะสม กบัศกัยภาพของพืนที ณ.ปัจจุบนั โดยยึดโยงกบั

โครงสร้างพืนฐาน ระบบการคมนาคมขนส่ง ทีมีอยูใ่นปัจจุบนั และมีขึนในอนาคต เช่น การขุดดิน ทีมีกฎหมายอืน

กาํกบัดูแล และควบคุม (พ.ร.บ.ขุดดิน/ถมดิน และพ.ร.บ.โรงงาน) 

 6.พืนทีอนุรักษเ์กษตรกรรม (สีเขียวลายขาว) ขอแกไ้ขใหโ้รงงานสาํหรับแปรรูปการเกษตร หรือเกียวขอ้ง

กบัการเกษตร และไม่ส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม สามารถทาํได ้

 7. พืนทีเกษตรกรรม (สีเขียว) แกไ้ขใหส้ามารถ สร้างโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานได ้

โดยยกเวน้โรงงานอุตสาหกรรมทีมีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม 16 ชนิด เท่านนั 

 8. ขอแกไ้ข ใหโ้รงงานอุตสาหกรรมทีมีอยู ่สามารถแกไ้ขเปลียนแปลง ประเภทของกิจการได ้เพือให้

ถกูตอ้งเหมาะสมกบัสภาพของธุรกิจ กิจการ ความเปลียนแปลง และการแข่งขนัในอนาคต เช่นยานยนตไ์ฟฟ้า และ

อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค เป็นตน้ 

 9.ขอใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมทีมีอยู่เดิม สามารถเปลียนประเภท รง.4 ได ้และสามารถเปลียน/โอนผูถื้อ

ครอบครองได ้เพือการสานต่อธุรกิจต่อไปได ้

 10. ขอแกไ้ข การพฒันาทีอยูอ่าศยั เช่น บา้นเดียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ บา้นแถว ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย ์จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา นอกจากการเติบโตจะขยายตวัไปจากเมือง จากอาํเภอต่างๆแลว้  ยงัขยาย และพฒันาไปตามแนวถนนสายสาํคัญ  ๆทีมี

พืนทีใกลเ้คียงกรุงเทพมหานครอีกดว้ย เช่น ถนน 304 สุวินทวงค ์และถนน ฉ.ช.3001 (เทพราช-ลาดกระบงั) 

11.ขอแกไ้ข ใหพ้ฒันาทีอยูอ่าศยัต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การเดินทาง/ขนส่งทางราง (รถไฟ)  



ตามพืนทีรอบสถานีรถไฟทางคู่ต่าง  ๆเช่น สถานีคลองอุดมชลจร สถานีคลองเปรง สถานีบางพระ และสถานีบางเตย เป็นตน้ 

 12.ผงัสีเหลืองขอใหส้ามารถใชพื้นทีเพือการจดัสรรทีอยูอ่าศยัขนาด 18 ตารางวาขึนไปได ้

 13.ผงัสีม่วงจุดใหส้ามารถใชป้ระโยชน์เป็นผงัแบบ mixed use ซึงสามารถใชพื้นทีเพือการจดัสรรทีอยูอ่าศยั

ร่วมกบัพืนทีเพืออุตสาหกรรมได ้

 14.ผงัสีสม้ให้สามารถก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

 15.ผงัสีเขียวสามารถทาํเป็นพืนทีเชิงท่องเทียว และทาํเป็นรีสอร์ทหรือธุรกิจทีส่งเสริมการท่องเทียวได ้

ทางหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา และสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ขอเสนอใหแ้กไ้ขหรือปรับปรุงกฎหมายผงัเมืองฯ ดงันี 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 

 

 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


