
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 7/2562 

วนัพฤหัสบดทีี  21  สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ มหาวทิยาลัยราชภฎัราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

 

ผู้เข้าประชุม   

 1.นายพลูลาภ อุไรงาม   เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 2.น.ส.บุญยานุช วรรณยงิ  ผอ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สนง.ฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 3.อ.วชัราภรณ์ สิงห์สาํราญ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 4.นายอนุภทัร   หนูทอง   (แทน) ผอ.แขวงการทางหลวงจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 5.นายพิสิษฐ ์ ภกัดีบาง   (แทน) ผอ.สนงพฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 6.น.ส.วาณี   อ่อนรัศมี   (แทน) พฒันาสงัคมและมนุษจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 7.นางนงนุช คาํมณี (แทน) ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 8.นางสุพตัรา ผวิทอง  (แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 9.น.ส.สุนทรี   เลียสุวรรณ (แทน) ท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 10.นายภทัรวีระ สูญทุกข ์      (แทน) ทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 11.นายสุทธิวุฒิ แท่นทอง     (แทน) ประมงจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 12.นายวฒันา  รัตนวงศ ์       ประธานกิตติมศกัดิ 

 13.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 14.นายสุขุม ตงักงพานิช       ทีปรึกษา 

 15.นายชาลี เจริญสุข        ทีปรึกษา 

 16.นายอุทยั  ศรีสาลีกุลรัตน ์       ทีปรึกษา 

 17.นางบุญมี  ศรีสุข        ทีปรึกษา 

 18.นางอาภรณ์  วชัระ        ทีปรึกษา 

 19.นายเปรมสิทธิ ศิริสิทธิวฒันา       ทีปรึกษา 

 20.นายสุทธิพงศ ์  ชยักิตติติภรณ์       ทีปรึกษา 

 21.นายอธิป วฒันจึงโรจน์       ทีปรึกษา 

 22.นายสมนึก   พิริยะสุขสมบูรณ์      ทีปรึกษา  

 23.นายสมพงษ ์    นาํศรีเจริญสุข       ทีปรึกษา 

 24.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร       ทีปรึกษา 

 25.นายอรรถพล    สิทธิโชคดี       ทีปรึกษา 

 26.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ       ประธาน 



 27.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 28.นายกิตติ ตรงไตรรัตน์       รองประธาน 

 29.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 30.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

31.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        รองประธาน 

32.นายพงษศ์กัดิ  เสริมศกัดิศศิธร       รองประธาน 

33.นางวรนิต กตญาณ        เลขาธิการ 

 34.นายสมชัญ ์ ยงศิริ        เหรัญญิก 

 35.นางขนัคาํ ศรีวรรณ       นายทะเบียน 

 36.นางเกสรี สิมะรัตนมงคล       ปฏิคม  

 37.นายสมควร ศรีชยั        ประชาสมัพนัธ ์

 38.นายธานินทร์  เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 39.นายเฉลิง   จูจาํรัส        กรรมการ 

 40.นายยทุธนา มาตเจือ        กรรมการ 

 41.นางสาวสิริรักษ ์อติชาติธานินทร์      กรรมการ 

42.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       กรรมการ 

 43.นายวิชาญ   สจัจาพิทกัษก์ุล       กรรมการ 

 44.นายชชัวาล   แซ่ตงั        กรรมการ 

 45.นางสาวเพราพิลาส  พุทธา       ประธาน YEC 

 46.นางสาวธวิยา  สุดใจ        เลขาธิการ YEC 

 47.นางสาวกลัยาพร  วฒันจึงโรจน ์      สมาชิก 
 

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

  9 - 13 กนัยายน 2562  นางสาวเพราพิลาส พุทธา ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC เขา้ร่วมโครงการ

อบรมหลกัสูตรผูป้ระกอบการรุ่นใหม่หวัใจพอเพียงรุ่นที 5 โดยกาํหนดจดัการอบรม ณ ห้องเดอะ บอลรูม โรงแรม

แกรนด ์ไชน่า เยาวราช กรุงเทพฯ 

 14 - 15 กนัยายน 2562  นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน นายมนัส ตนังาม นายจิตรกร เผด็จศึก รอง

ประธาน นายวรนิตกตญาณ เลขาธิการ นายอรรถวุฒิ  แกว้ละมลู รองประธาน YEC นายเศรษฐวสัส ตนัสุวรรณรัตน์ 

ฝ่ายทะเบียน YEC  ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออกหอการคา้ไทย   ครังที 2 / 2562 

ระหว่างวนัที ณ โรงแรมเซ็นทารา ซนัไรซ่า เรสซิเดนซแ์อนดส์วีท ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 



  18 กนัยายน 2562  เวลา 8.00-16.00 น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ร่วมสัมมนา เรือง 

“หมดัเด็ดการแข่งขนั....ทีผูป้ระกอบการตอ้งรู้”  ภายใตโ้ครงการเสริมสร้างความรู้ดา้นการแข่งขนัทางการคา้ส่วน

ภูมิภาค ณ  หอ้งนครเนืองเขตโรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โอเทล อาํเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมนสั  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา 

แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดัฉะเชิงเทรา  (กพร.ปจ.ฉช) ครังที 2 / 2562ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียนศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 26สิงหาคม2562  เวลา 09.00- 16.00  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการขบัเคลือนโล

จิสติกส์EEC  ดว้ยเทคโนโลยียุคดิจิตลั ( Digital Drive Towords EECloislies )  ณ ห้อง The Eleganee Room ชนั 2 

โรงแรมอไรส์ ศรีราชา จ.ชลบุรี 

26 สิงหาคม 2562 เวลา  09.30น.  นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน 

และขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.)  ครังที 4 / 2562 ณห้องประชุมสุนทร

พิพิธชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

              27 สิงหาคม2562  เวลา08.30- 16.30  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม รองประธาน ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการ

ขบัเคลือนการพฒันาเศรษฐกิจเชิงพืนฐานภาคตะวนัออกณโรงแรมเดอะไทดรี์สอร์ทบางแสนจงัหวดัชลบุรี 

27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย ์

จงัหวดัฉะเชิงเทราณสาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28สิงหาคม 2562 เวลา09.00น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรียไรจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศนูยข์อมลูอาเซีย ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปทีดิน

เพือพฒันาพืนทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2 / 2562 ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.นางสาวอภินนัทภ์ร์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือ

เยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจากช้างป่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิริพัฒน์ชัน4 ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

29 สิงหาคม 2562เวลา 09.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ 

ประจาํเดือนสิงหาคม 2562  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



29 สิงหาคม 2562เวลา13.30 น. นายพงษ์ศกัดิเสริมศกัดิศศิธรรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มนัคงและสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที  8 / 2562 ณห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

29 สิงหาคม 2562เวลา13.30 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธรรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที  8 / 2562ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

                 30สิงหาคม 2562เวลา09.30-12.00 น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมการประชุมกลุ่มย่อย

โครงการศึกษาเพือจดัทาํแผนหลกัการพฒันาและจดัการทรัพยากร นาํภาคตะวนัออก ณ หอ้งเทพราช 1 โรงแรมซนั

ธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โฮเทล อ.30สิงหาคม 2562เวลา 09.30-12.00 น. เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

                 30 สิงหาคม 2562  เวลา09.30-12.00 น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมเรือง แผนผงัการใชป้ระโยชน์

ทีดิน ในพืนที EEC ณ หอ้งประชุมชนั 2 ศนูยรั์บเรืองราวร้องทุกขข์องรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

                 2 กนัยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบ

บูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 4 / 2562   ณ หอ้งประชุมมรุพงศสิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 กันยายน 2562 เวลา10.30 น. นายจอมพงษ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมโครงการอบรมสัมมนาการประสาน

แผนพฒันาทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทราหน้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทราตาํบลบางแกว้

อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 3 กนัยายน 2562 เวลา10.30 น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธานนางวรนิตกตญาณ เลขาธิการร่วมประชุมกบั

ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง แกปั้ญหาภยัแลง้ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม

วิชิตสงคราม ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กนัยายน 2562 เวลา 9.00 -16.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมพิจารณาคดัเลือกส่งรายชือตลาดให้

กรมการคา้ภายในกระทรวงพาณิชยใ์นดาํเนินการโครงการส่งเสริมการตลาดติดดาวเพือรองรับการคา้ยคุใหม่จงัหวดั

ฉะเชิงเทราลงตรวจพืนทีตลาดสดในจงัหวดัฉะเชิงเทราตลาดลาวตาํบลบางสมคัรอาํเภอบางปะกงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และตลาดโรงสีตาํบลบางปะกงอาํเภอบางปะกงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กนัยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันา

เอสเอม็อีตามแนวประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 4 / 2562 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียนชนั 1 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กนัยายน 2562 เวลา 09.30-10.00 น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธานร่วมประชุมเพือหารือ ร่วมกับคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยการนาํของ ดร.องุ่นทิพย ์ ศรีสุวรรณ หวัหนา้โครงการวิจยัเพือการ



วางแผนการพฒันาเมืองใหม่มติทีอยู่อาศยัรองรับโครงการพฒันาของรัฐกระจายสู่ส่วนภูมิภาค ภายใตแ้ผนแผน

ยทุธศาสตร์ภาค พ.ศ.2561-2580 ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

             5 กนัยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวสันต์วโรกรนายวิชาญสัจจาพิทกัษ์กุลนายชชัวาลแซ่ตงันางสาวอภินันท์ภรณ์

ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ นายอาทร เสริมศกัดิศิศิธร กรรมการYEC ร่วมดาํเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดั 

กรณีกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

           5 กนัยายน 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจดัทาํแผนงานดา้นความ

มนัคงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2 / 2562   ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กนัยายน 2562  เวลา08.30 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมหารือเชิงปฏิบติัการ เพือการศึกษา

วิเคราะห์ศกัยภาพและขอ้เสนอในการพฒันากลุ่ม จงัหวดัภาคตะวนัออก โรงแรม บางแสน เฮอร์เทจ ต.แสนสุข อ.

เมือง จ.ชลบุรี 

 9 กนัยายน 2562  เวลา14.00 น.นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมหารือเรืองการพฒันาการ

ท่องเทียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

              10 กนัยายน 2562 เวลา 10.00 น.นายประโยชน์โสรัจกิจจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

เงือนไขในใบอนุญาตประกอบขนส่งไม่ประจาํทางประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 4 / 2562  ณห้องประชุมนาม

ตนัติกุลสาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 กนัยา 2562 เวลา 13.30 -16.30 น. นายอาทรผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการดา้นแผน

ยทุธศาสตร์พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณหอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 กนัยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาซบั

จงัหวดัฉะเชิงเทราณสาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

           12-13 กนัยายน นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํแผนแม่บทการบริหาร

จดัการทรัพยากรนาํ และแผนปฏิบติัการภายใต ้แผนแม่บทฯ ลุ่มนาํบางปะกง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565  

ณ หอ้งราชพฤกษ ์A โรงแรมซนัไรส์ ลากนู โอเทลแอนด ์กอลฟ์ อ บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา                                                                                                                                                                

13 กนัยายน 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. นายประโยชน์โสรัจกิจ ประธาน นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วม

ประชุมโครงการพฒันาต่อยอดขยายผลรูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพฒันาชุมชนกิจกรรมที

สามประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภยัโดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพฒันาชุมชนท่องเทียว

OTOP นวตัวิถีระดบัC   ณ หอ้งประชุมสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทราศาลากลางฉะเชิงเทรา 

               13 กนัยายน2562  เวลา10.00 - 12.00 น. นายณรงคศ์กัดิแกว้เมืองเพชรทีปรึกษาร่วมประชุมการนาํนวตักรรมแห่งชาติ

ไปใชป้ระโยชน์เพือการพฒันาทอ้งถินณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



14 กนัยายน 2562 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราสนบัสนุนการจดักิจกรรมแรลลีการกุศลท่องเทียววิถีไทยเชคอินถิน

แปดริ ว เส้นทางแรลลีหมู่บ้านท่องเทียว เชือมโยงสถานทีท่องเทียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา วดัท่าอิฐอาํเภอเมือง

อุทยานเพือพิฆเนศวดัคุง้กลางอาํเภอคลองเขือน หมู่บา้นนาํตาลสด อาํเภอบางคา้วดัพระธาตุวาโย อาํเภอสนามชยั

เขตนาํตกทุ่งยายชี อาํเภอท่าตะเกียบ 

 16  กันยายน 2562 เวลา 09 .00-12.30  น . นายจอมพงษ์ ชูทับทับ รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 5/2562  ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์

ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 -18 กนัยายน 2562 นางสาวอินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมตรวจประเมินระบบไฟฟ้าศาสน

สถานโครงการจิตอาสาพิทกัษศ์าสนสถานของจงัหวดัฉะเชิงเทราประจาํเดือนกนัยายน 2562ณวดัสว่างอารมณ์วดั

ชนะสงสารพิทยามสัยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามวดัแม่พระเหรียญอศัจรรยว์ดัเซนต์ร็อควดันครเนืองเขต อาํเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา   วดัคลองเจา้มสัยดิอิศลาฮุล้กุลุบ อาํเภอบางนาํเปรียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา    

18 กนัยายน 2562 เวลา18.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการพฒันาระบบราชการเพือ

รองรับยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) และเกณฑ์การประเมิน

สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ PMQA 4.0 (สภากาแฟ) ณเทวสถานริวเยยืงไทเ้ฉลิมพระเกีย

ตริ 84 พรรษา (วิหารแปดเซียน) อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

22 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.-18.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

และทีปรึกษาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 6 / 2562 ณหอ้งไพลินโรงแรมแกรนด์รอยลั

พลาซ่าอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24  สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานทิงกระจาดศาลเจา้

พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทราประจาํปีพ.ศ. 2562  ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา อาํเภอเมือง   จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 
 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2562 

มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3 เรืองเพอืพจิารณา 

- แนวทางการเพมิสมาชิกและสิทธิประโยชน์ การเป็นสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจดัตงัมาตงัแต่ปีพ.ศ. 2528 เป็นเวลา 34 ปี 

หอการคา้เป็นองค์กรภาคเอกชนทีทาํงานร่วมกับจงัหวดัฉะเชิงเทราในอดีตทีผ่านมาหอการคา้มีบทบาทในการ

ทาํงานทีเขม้แข็งระดบัหนึงแต่ในปัจจุบนันีมีการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยแีละเศรษฐกิจเพิมขึน ทางหอการคา้เอง

ก็ตอ้งมีปรับตวัและเปลียนแปลงให้เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัจึงอยากจะหาสมาชิกเพิมซึงเป็นผูป้ระกอบการใน

จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นคนรุ่นใหม่ทีมีศกัยภาพมีความรู้มีความสามารถเขา้มาเสริมสร้างองค์กรของเราให้มีความ

เขม้แข็งมากขึนเพือรองรับการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนในอนาคตขา้งหนา้ทีผา่นจะมีคาํถามตลอดว่าการเป็นสมาชิก

หอการคา้แลว้ไดอ้ะไร   คนทีเป็นสมาชิกหอการคา้ไดม้าทาํประโยชน์ใหก้บัส่วนรวม สงัคมและจงัหวดัฉะเชิงเทรา

คนทีเป็นสมาชิกหอการค้าส่วนใหญ่มีความพร้อมทุกด้านทังด้านการงานการเงินและเวลาทีจะมาทาํงานเพือ

ส่วนรวมทุกคนตอ้งเสียสละทงัเวลาและเงิน   แนวคิดอยากหาสมาชิกเพิมเพือหอการคา้จะไดบุ้คลากรทีมีทศันคติมี

ศกัยภาพมาช่วยกนับริหารจดัการมาสร้างความเขม้แข็งให้กบัองค์กรหอการคา้มากขึนเพือให้เกิดการรองรับการ

เปลียนแปลงพฒันาประเทศในอนาคตจึงขอแต่งตงัคณะกรรมทาํงาน  3 คนในเรืองการเพิมสมาชิก 1.คุณจอมพงษ ์ชู

ทบัทิม คุณอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพรคุณธวิยา สุดใจ ผูแ้ทน YEC  ใหไ้ปคิดแผนงานในการเพิมสมาชิกหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา มาชีแจงใหที้ประชุมฟังในครังต่อไป 

 นายจอมพงษชู์ทบัทิม (รองประธาน) กล่าวว่าการเพิมสมาชิกหอการคา้ทีผ่านมา เกิดจากการชกัชวน

กนัต่อๆมาการทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นองคก์รทีมีศกัยภาพมีชือเสียงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํงานร่วมกบั

จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการจดัอบรมสัมมนาให้ความรู้กบัสมาชิก มีการทาํโครงการต่างๆ ร่วมกบัหอการคา้ไทย ให้

ประโยชน์กบัสมาชิกหอการคา้  จึงทาํใหค้นสนใจอยากเขา้มาสมคัรเป็นสมาชิกหอการคา้ฯ  ฝากรบกวนใหที้ปรึกษา

กิตติมศกัดิและหวัหนา้ส่วนราชการ แนะนาํผูป้ระกอบการทีสนใจเขา้มาเป็นสมาชิก ลองเขา้มาด ูเขา้มาศึกษาก่อนก็

ไดว้่าหอการคา้เราทาํอะไรบา้งสนใจแลว้ค่อยสมคัรสมาชิก 

 นายจิตรกรเผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า กล่าวว่าการบริหารงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เรามี 

หลกัการบริหารงาน มีรูปแบบมีวตัถุประสงคมี์แผนงานมีการตงัเป้าหมาย หนา้ทีหอการคา้ คือ ส่งเสริมการค้า  

พฒันาเศรษฐกจิ สร้างคุณค่าชีวติ คอืภารกจิหอการค้าหอการคา้ฯ มีรองประธาน 7 ฝ่าย 1.ฝ่ายการคา้การลงทุน 2.

ฝ่ายพาณิชยกรรม 3. ฝ่ายอุตสาหกรรมพลงังานและสิงแวดลอ้ม 4.ฝ่ายเกษตรกรรม 5.ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และ

ประสานภาครัฐ 6.ฝ่ายท่องเทียว  7.ฝ่ายสมาชิกสมัพนัธ ์และฝ่ายสนเทศ รองประธานฝ่ายต่างๆก็จะมีคณะทาํงาน มี

แผนการทาํงานของแต่ละฝ่าย เพือขบัเคลือนในการบริหารงานต่างๆ ของแต่ละฝ่าย ทีผ่านมาหอการคา้เรามีความ

เขม้แข็งจากผลงานทีไดรั้บจากหอการคา้ไทย และหอการคา้ทาํงานร่วมกับจงัหวดัฉะเชิงเทรามาโดยตลอดเพือ

พฒันาเศรษฐกิจในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือรองรับการเปลียนแปลงในอนาคต 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 4 เรืองสืบเนือง 

4.1 การจดักจิกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพนัธ์ ครังที 3 



นายอาทรผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองการแข่งขนักอลฟ์การกุศลครังที 3  ชิงถว้ยเกียรติยศ นาย

ระพี  ผอ่งบุพกิจ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป้าหมาย40 ทีม ประเภททีมกิตติมศกัดิ (V IP) (4 คน) ราคา35,000 

บาท มีรถกอลฟ์ให ้ประเภททีมทวัไป (4 คน) ราคา25,000บาท  ฝากใหก้รรมการหอการคา้ช่วยกนัหาทีมกอลฟ์ ส่วน

ใหญ่คณะกรรมการหอการคา้ฯ ไม่เล่นกอลฟ์ แต่อยากไปชกัชวน คนทีเป็นคู่คา้ของเราหรือเป็นลกูคา้ มาช่วยซือทีม 

เพือกรรมการหอการคา้จะไดไ้ม่ตอ้งจ่ายเงินเองหรือใครจะช่วยสนบัสนุนเงินในการจดังานก็ยินดีขึนป้ายให้บนเวที

การจดักิจกรรมครังนีมีวตัถุประสงค ์1.สนบัสนุนทุนสาธารณประโยชน์ใหก้บัองคก์รการกุศลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2. เพือเป็นสือกลางเชือมความสัมพนัธ์ของนักกอลฟ์ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 3.เพือหารายไดไ้วใ้ชใ้น

กิจกรรมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราการจดัการแข่งขนักอลฟ์การกุศล จดัขึนในวนัศุกร์ที 6 กนัยายน 2562(SHOT 

GUN START)เวลา 12.30 น. ณสนามรอยลัเลคไซด ์กอลฟ์คลบั ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกงจงัหวดัฉะเชิงเทรา มี

อาหารกลางวนัและอาหารเยน็ใหน้กัแข่งขนักอลฟ์รับประทาน 2 มือ และมีของรางวลัอีกมากมายรางวลัพิเศษ Hole 

In One มี 2 หลุม มอร์ไซด ์Honda จากบริษทั เฮอร์เทจฮอนดา้ ออโตโบบิล จาํกดั และเงินรางวลั 20,000 บาท จาก

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC 

นายประโยชน์โสรัจจกิจ (ประธาน)  กล่าวว่า การจดักิจกรรมต่างๆของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือนาํ

เงินมาใชจ่้ายในการบริหารของหอการคา้ฯ หอการคา้ฯ มีค่าใชจ่้ายประจาํเดือนละประมาณ 80,000 บาท องค์กรจะ

ขบัเคลือนไปได ้ตอ้งมีเงินเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการภายในองค์กร อยากขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิก

หอการคา้ทุกท่านทีเสียสละเงินและเวลาในการสนบัสนุนการจดักิจกรรมต่างๆทีผา่นมาใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  อยากเชิญ

ชวนกรรมการหอการคา้ฯ ใหไ้ปร่วมงานเลียงตอนเยน็เวลา 18.00 น. หากกรรมการท่านใดว่างก็เรียนเชิญร่วมงาน 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

4.2 การจดักจิกรรมหอการค้าแฟร์ ครังที 11  

ไม่มเีรืองนําเสนอ 
 

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

ประโยชน์โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดน้าํเสนอประเด็นปัญหาต่างๆเขา้สู่

กรอ.จงัหวดัหลายเรืองทีกาํลงัติดตามผลในการประชุมกรอ.จงัหวดั ครังต่อไป สิงทีเป็นกงัวลคือเรืองนาํเป็นปัจจยั

สาํคญัในการใชชี้วิตถา้เราไม่มีนาํใชปั้ญหาต่างๆก็จะเกิดขึนตามมาอยา่งแน่นอน ปัญหาทุกวนันีเกิดจากภยัแลง้ ขาด

นาํ นาํจากเขือนป่าศกัดิชลสิทธิเขือนสียดัเขือนหว้ยโสมงนอ้ยลง จึงทาํใหร้ะดบันาํตาํลงส่งผลใหน้าํในแม่นาํบางปะ

กงก็ตาํลงดว้ยเพราะนาํระดบันาํตาํลงความเค็มของนาํก็สูงขึนและนาํทีจะไหลไปตามคูคลองต่างๆก็น้อยลงไปดว้ย

จึงส่งผลกระทบเรืองการเลียงกุง้เลียงปลาเลียงหมูเลียงไก่และพืชผลทางการเกษตร ทีตอ้งใชน้าํส่งผลกระทบกบั



เศรษฐกิจโดยรวมของจงัหวดัฉะเชิงเทราหรือของประเทศจะส่งผลให้การผลิตพืชผกัทางการเกษตรและทางการ

สตัวต่์างๆ ลดนอ้ยลงกาํลงัซือของคนก็จะนอ้ยลงไปดว้ยในขณะเดียวกนั เราเกิดสงครามทางการคา้การส่งออกลดลง

มากการลงทุนทงัภาครัฐและภาคเอกชนก็ลดลงสภาพคล่องก็ไม่มีจึงอยากนาํเรืองประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านีเพือให้

ในทีประชุมหอการคา้หัวหน้าส่วนราชการและทีปรึกษาช่วยกนัคิดช่วยกันออกความคิดเห็นว่าเราควรจะแกไ้ข

ปัญหาและให้ความคิดเห็นหรือประเด็นปัญหาต่างๆทีเกียวขอ้งกบัหน่วยงานทีรับผิดชอบอย่างไร เพราะนาํเป็น

ปัจจยัหลกัของการใชชี้วิตประจาํวนั 

นายจอมพงษชู์ทบัทิม (รองประธาน) กล่าวว่า ต่อไปในอนาคตขา้งหน้า เรืองการขาดแคลนนาํจะมีความ

รุนแรงมากกว่านีในเรืองของการขาดแคลนนาํ ส่งผลใหผ้ลผลิตต่างๆ ดา้นการเกษตร และการเลียงสัตว ์ก็จะลดลง 

เกิดภาวะ ราคาหมูไก่เป็ดปลาขา้ว ผกัผลไมต่้างๆ ราคาก็จะสูงขึน เพราะทุกสิงทุกอย่างเกียวขอ้งกนัหมด ตอ้งรีบ

แกไ้ขปัญหา เรืองการเก็บนาํทวัประเทศ คาดว่าปีนีฝนจะตกประมาณเดือนกนัยายน พฤศจิกายน ธนัวาคม ช่วงไม่มี

ฝนก็จะขาดแคลนนาํ อนาคตขา้งหนา้เราตอ้งมาพฒันาเรืองการเกษตรอุตสาหกรรมและเราตอ้งช่วยกนัประหยดันาํ

ตอ้งใชท้รัพยากรใหป้ระหยดัทีสุด ถึงจะอยูไ่ด ้

ดร.บุญทองเตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่าเรืองภัยแลง้ทีเกิดขึนเกิดจากสาเหตุไม่มีการ

พฒันาการเก็บแหล่งนาํทีดีและสมบูรณ์ ทีจะนาํนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดที้ผ่านมาจงัหวดัฉะเชิงเทราไม่ไดข้าด

แคลนนาํเพราะมีนาํจืด 5-7 เดือนนอกนนัเป็นนาํเค็มทงัหมดแต่ถา้ช่วงทีน่านาํจืดมา ก็ปล่อยให้นาํไหลลงทะเลจน

หมดเพราะไม่มีการกกัเก็บนาํทีดีทีสามารถ นาํนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้อยากฝากไวเ้รืองนาํประปา ทีผ่านมาจงัหวดั

ฉะเชิงเทราไม่สามารถการปรับปรุงและพฒันาใหน้าํสะอาดและดีได ้

นายอาทรผดุงเจริญ (รองประธาน)  กล่าวว่าขอเสนอปัญหาเรืองจงัหวดัฉะเชิงเทราไม่มีแหล่งนาํดิบเพราะ

ประปาบา้นเราไดส้มัปทานของภาคเอกชนเอาไปดาํเนินการมาสญัญาปี 2567 ถา้ประปาภูมิภาคยงัไม่มีการพฒันาให้

ดีขึนอยากใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทราใชน้าํประปาจากนครหลวง ปัจจุบนัเรียนให้ทราบการประปานครหลวงมาจ่อท่อ

นําประปาถึงตลาดเทพราชแลว้หลายปีพร้อมทีจะต่อท่อนําทีสะอาดให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราในเมือจังหวัด

ฉะเชิงเทราไม่มีนาํคุณภาพทีดีให้บริการกับประชาชน บริหารจดัการให้นาํสะอาดไม่ได ้ทาํไมไม่ซือนาํจากการ

ประปานครหลวงมาใชร้าคาก็ถกูกว่าและนาํประปาของนครหลวงไม่มีวนัหมดเพราะไดน้าํมาจากเขือนศรีนครินทร์

จงัหวดักาญจนบุรีเรืองนีไดใ้ห้ขอ้มูลว่ากบัหอการคา้ไทยไปแลว้เพือให้ช่วยผลกัดนัและแก้ปัญหานาํประปาไม่

สะอาดและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการอยากใหที้ปรึกษาหวัหนา้ส่วนราชการทีมีเรืองจะนาํเสนอเขา้สู่กรอ.จงัหวดั 

สามารถเสนอผ่านหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราได้ ทางหอการค้าจะได้ไปช่วยนําเสนอในส่วนทีเกียวขอ้งและ

ช่วยกนัผลกัดนัดนัเขา้หอกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิและหอการคา้ไทยนาํเสนอปัญหาต่างๆต่อไป 

นายพลูลาภอุไรงาม (เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าปัญหาเรืองภยัแลง้และนาํไม่เพียงพอ

ใชใ้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลียงสตัวแ์ละการใชอุ้ปโภคบริโภคในชีวติประจาํวนันาํถือว่าเป็นปัจจยั



หลกัสาํคญั ในการดาํเนินชีวิต และมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนตอนนีทางกรมชลประทานกาํลงัประชุมหารือเพือ

หาทางแกไ้ขปัญหาระยะยาวในเรืองนาํ ตอ้งมีแกไ้ขระดบัชาติ เพราะตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมาก ไปประชุมEEC

ภาคตะวนัออก  ก็มีการพดูถึงการแกปั้ญหาเรืองนาํซึงจะมีแผนพฒันาต่างๆมีงบประมาณในการบริหารจดัการในปี 

2564ตอ้งบรรจุเรืองนาํและทาํงบประมาณเขา้ไปในแผน เพือของบประมาณมาใชใ้นการบริหารจดัการ และช่วงนี

ทุกภาคส่วนประชุมร่วมกนั เรืองช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอุทกภยัประชาชนทีเดือดร้อน ทางภาคอีสาน ถึงแนวทางตงั

รับและเตรียมพร้อมกบัสิงทีจะเกิดขึนไดต้ลอดเวลา 

นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (ทีปรึกษา) กล่าวว่าเรืองแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ อยากเสนอโครงการสูบนาํคืน

ถิน เป็นการสูบนาํวิธีธรรมชาติ ตอ้งใชว้ิธีการสูบนาํเป็นจุดๆ อยูที่การออกแบบ และการกกัเก็บนาํ เป็นโครงการ

ชลประทานขนาดเล็ก มีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมการใช้พลงังานไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์ ด้านการเกษตร เพือ

ช่วยเหลือเกษตรกรทีขาดแคลนนาํในฤดูฝนและฤดูแลง้สามารถส่งนาํใหเ้กษตรกรทาํการเพาะปลูกไดต้ลอดปี และ

เป็นการสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัด ขจดัปัญหาความ แหง้แลง้และขาดแคลนนาํของประเทศ พืนทีที

จะตงัโครงการสูบนาํดว้ยไฟฟ้าจะตอ้งอยูไ่ม่ไกลจากแหล่งนาํมีนาํบริบูรณ์ตลอดทงัปี และมีปริมาณนาํเพียงพอแก่

ความต้องการ โดยให้มีการจัดตงัสถานีสูบนําขึนทีบริเวณริมฝั งของแหล่งนาํทัวประเทศ ซึงมีขนาดพืนทีของ

โครงการประมาณ 500-3,000 ไร่นอกจากนนั ราษฎรหรือเกษตรกรจะตอ้งมีความสนใจเอาใจใส่ในโครงการทีจะมี

ขึนในพืนทีของตน โดยตอ้งยนิยอมเสียสละทีดินในการก่อสร้างคลองส่งนาํโดยไม่คิดค่าตอบแทนและตอ้งเป็นผู ้

จ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้าทีใชใ้นการสูบนาํ เพือใชใ้นการเพาะปลกูวิธีการส่งนาํเขา้สู่แปลงนา อาจทาํไดโ้ดยใชร้ะบบ

ส่งนาํดว้ยคลองส่งนาํดาดคอนกรีต โดยอาศยัแรงโนม้ถ่วงหรืออาจจะส่งนาํดว้ยท่อส่งนาํรับแรงดนั โดยอาศยัแรงดนันจําก

เครืองสูบนาํ ซึงการสูบนาํคืนถิน จะเป็นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งหนึง ทีใชง้บประมาณนอ้ย 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

วาระที  6 เรืองนําเสนอของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

   ไม่มเีรืองนําเสนอ 
 

วาระที  7  เรืองอนืๆ   

นายประโยชน์โสรัจจกิจ (ประธาน)  กล่าวว่าไดไ้ปประชุมร่วมกบัทางหอการคา้ไทยมาทางประธาน

หอการคา้ไทยไดชื้นชมโครงการเกษตรปลอดภยัสูง ของนายจิตรกรเผด็จศึก  รองประธานหอการคา้ฝ่ายเกษตร ว่า

เป็นโครงการทีภาคเอกชนทาํขึนจริงโดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณของภาครัฐเป็นการสร้างความเขม้แข็งขององคก์ร

ภาคเอกชนหรือเกษตรกรอยา่งแทจ้ริงท่านชืนชมในเรืองการวางแผนการผลิตการวางแผนการตลาดและการ

รับประกนัคุณภาพสินคา้  ถือว่าโครงการทีดีและสามารถขบัเคลือนต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยกตวัอยา่งให้

หอการคา้จงัหวดัอืนๆฟัง 



นายจิตรกรเผดจ็ศึก (รองประธาน) กล่าวว่า การทาํโครงการเกษตรปลอดภยัเราทุกคนตงัใจใส่ใจในการ

ทาํงานจึงมีการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและขบัเคลือนเป็นขนัตอนไดรั้บความร่วมมือจากเกษตรจงัหวดั

ฉะเชิงเทราภาคเอกชนประชาชนและภาครัฐตอ้งทาํงานควบคู่กนั การดาํเนินงานถึงจะสามารถเดินไปไดอ้ยา่ง

ประสบความสาํเร็จได ้

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ)  กล่าวว่า เรืองการส่งเสริมการเกษตรและเรืองของการเกษตร

ปลอดภยัไดรั้บประสานงานมาจากหอการคา้ไทยว่าเป็นโครงการทีดีมากและแนะนาํในการส่งเสริมการเกษตรเรือง

การเลียงปลากะพงยกัษใ์หจ้ดัตงัเป็นรูปสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนเพือใหเ้กิดการรวมกลุ่มและส่งเสริมการตลาด

ใหผู้ป้ระกอบการเลียงปลากะพงยกัษใ์นจงัหวดัเชิงเทราถา้จดัตงัเป็นสหกรณ์ไดก้็จะไดรั้บงบประมาณสนบัสนุน

จากภาครัฐ ส่งเสริมดา้นการตลาด จะไดม้าขบัเคลือนกนัต่อไป 

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธานกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าวนันีทางหอการคา้จดังานเลียงขอบคุณผม ทีเป็นประธาน

หอการคา้มา 5 วาระ เป็นเวลา 10 ปี ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ทีผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าทุกคนให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที

หอการคา้จดัขึน จึงทาํใหมี้ผลงาน ทีไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอดเยยีมและผูว้่าสาํเภาทอง ทุกปี    

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


