
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 9/2562 

วนัพฤหัสบดทีี  17  ตุลาคม 2562 

ณ ห้องประชุม สํานักงานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม   

 1.นายมาโนช แสงประเสริฐ แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา)   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 2.นายศกัดิศิลป์ ตุลาธร  สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 3.นายพลูลาภ อุไรงาม  เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ

 4.นายบรรจง ศรีสุข  ผูจ้ดักาประปาฉะเชิงเทรา    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 5.ร้อยเอกสณชยั ผาสิน (แทน)ผูบ้งัคบักองพนัทหารช่างรักษาพระองค ์  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 6.นายสมเดช ชยัวรภทัร(แทน)ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา               ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 7.นายอนุภทัร หนูทอง (แทน)ผอ.แขวงการทางหลวงจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 8.น.ส.สุกิตติยา บุญหลาย(แทน)พฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์จ.ฉช ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 9.นายพฒันศกัดิ พ่วงสมบติั (แทน)เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 10.ว่าที ร.ต.จาตุรันต ์สิงห์สกุล (แทน) ผอ.ธนาคาร ธ.ก.ส.ฉะเชิงเทรา             ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 11.พ.ญ.รุจจิรัตน์ ปุญยลิขิต      (แทน) ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 12.นางพิลาสลกัษณ์ สิทธิสมาน (แทน) ปฏิรูปทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 13.นายพิชยั  อธิเกยรติ(แทน)สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา              ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

14. นางสุลยั  ศรีพนัธุโ์ทร์     (แทน) ผอ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สาขาฉะเชิงเทราทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

15.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 16.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร       ทีปรึกษา 

 17.นายเปรมสิทธิ  ศิรสิทธิวฒันา       ทีปรึกษา 

 18.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ       ประธาน 

  19.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

  20.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

  21.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

  22.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 23.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        รองประธาน 

 24.นางวรนิต กตญาณ        เลขาธิการ 

25.นางสาวอภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร      กรรมการ 

 26.นางสาวธวิยา  สุดใจ        เลขาธิการ YEC 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นพ.วีระพงศ ์เพ่งวาณิช        สมาชิก 



วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราเขา้เยียมคุณขนัคาํศรีวรรณนาย

ทะเบียนหอการคา้ฯ ในการพกัฟืนหลงัการผา่ตดั   ณ  บา้นสุพตัราฟาร์มอาํเภอบา้นโพธิจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17-19 ตุลาคม 2562 นางสาวเพราพิลาส พุทธา ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมโครงการอบรมดา้น

ภาวะผูน้าํและการบริหารองค์กร YEC President Thailangณ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (หอการคา้ฯสนับสนุน

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท) 

7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราร่วมให้การต้อนรับนายปรัชญา สะมะราภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออกหอการคา้ไทยและคณะในโอกาสเดินทางมาประชุมและลงพืนที

ติดตามการดาํเนินโครงการต่างๆของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราประกอบดว้ย 1)โครงการท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ 

2)โครงการแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัสหกรณ์พืชผกัผลไมเ้กษตรปลอดภยัสูงจงัหวดัฉะเชิงเทราและสวนเมล่อนบา้น

โพธิ 3) ฟาร์มเพาะเลียงปลากะพงยกัษ ์

10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 -22.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจดักิจกรรมมหกรรมดนตรีไทยใน

งานนมสัการหลวงพ่อโสธรประจาํปี 2562 ณบริเวณหนา้พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหารเพือถวายหลวงพ่อโส

ธรและเพืออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมอนัดีงามและคุณค่าแห่งดนตรีไทยโดยมีผูเ้ขา้ร่วมแสดงจากโรงเรียนต่างๆจาํนวน 

1200 คน 

11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. - 16.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมแข่งขนัเรือพาย

ประเพณีในงานนมสัการหลวงพ่อโสธรประจาํปี 2562 ณบริเวณริมฝังแม่นาํบางปะกงขา้งวดัโสธรวรารามโดยมี

วตัถุประสงคเ์พืออนุรักษป์ระเพณีแข่งขนัเรือพายใหค้งอยูต่่อไปเป็นรายการแชมป์ชิงแชมป์ประเภทเรือยาว 30ฝีพาย

เรือมาด 12 ฝีพาย และ 9 ฝีพาย 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

17 ตุลาคม2562 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมงานวนัสถาปนาสํานักงานตาํรวจ

แห่งชาติประจาํปี 2562  ณหอ้งประชุมจินดาหลวงชนั 3  ตาํรวจภูธรจงัหวดัเชิงเทราต.บางแกว้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม รองประธาน นายอาทรเสริมศกัดิศศิธร

กรรมการYEC ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพือรับฟังความคิดเห็นกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของการพฒันาศกัยภาพดา้น

ดิจิทลัของประชากรไทยให้พร้อมเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมณโรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ทแอนโฮเทลอาํเภอ

เมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม รองประธาน นายอาทรเสริมศกัดิศศิธร

กรรมการYEC ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพือรับฟังความคิดเห็นกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของการพฒันาศกัยภาพดา้น

ดิจิทลัของประชากรไทยให้พร้อมเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมณโรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ทแอนโฮเทลอาํเภอ

เมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 -14.00 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมลงพืนทีตรวจ

ติดตามการตรวจสอบระบบไฟฟ้าศาสนสถานโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน ของจังหวดัฉะเชิงเทรา

ประจาํเดือนตุลาคม 2562 ณ 1.วดัอ่างเลยอาํเภอท่าตะเกียบ2.วดัเซนต์ปอล 3.วดัประตูนาํท่าไข่ 4.วดัเทพนิมิตร 5.

วดัสมัปทวนใน 6.วดัสมัปทวนนอกอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

สาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทราขอรับบริจาคสิงของเครืองใชที้จาํเป็นในการดาํรง

ชีพยาสามญัประจาํบา้นและร่วมสมทบจดัหาเลียงอาหารกลางวนัผูต้ ้องขงัในโครงการธารนาํใจทอ้งถินไทยเลียง

อาหารกลางวนัแก่ผูต้ ้องขงัเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวนัศุกร์ที 25 

ตุลาคม 2562  ณ เรือนจาํกลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา(หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมบริจาค ผา้อนามยัและสบู่ฆ่าเชือ 

เป็นจาํนวนเงิน 10,000 บาท) 

24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ใตห้ลา้สถาพรกรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผู ้ประสบอุบติัภยัจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 4 / 2562  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการและ

คณะทาํงานเพือช่วยเหลืองานของคณะกรรมการการขบัเคลือนโครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นักเรียนครอบครัว

ยากจนทีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบั ครังที1/2563 ณ หอ้งประชุม วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที 10/2562 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการรักษา

ความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นางวร

นิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมพิธีสถาปนา กองพลทหารราบที 11 ครบรอบปีที 38ณ กองพลทหารราบที 11 



30 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ร่วมพิธีเปิด

งานราชนครินทร์แฟร์ครังที 1 ภายใตห้วัขอ้การสร้างองคก์รความรู้จากการวิจยัและการบริหารวิชาการรับใชส้ังคมสู่

การพฒันาทอ้งถินตามพระบรมราโชบายณบริเวณหน้าอาคารเรียนรวมและอาํนวยการมหาลยัราชภฎัราชนครินทร์

อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมสัมมนาโครงการ 

ครังที 1 โครงการศึกษาเพือการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพฒันานาํตน้ทุนลุ่มแม่นาํ

ปราจีนบุรี-บางประกง ณ หอ้งประชุมเพทาย ชนั 1 โรงแรมแกรนดร์อยลัพลสซ่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือน

โครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นกัเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัเรียนจบการศึกษาภาคบงัคบั ครังที 

2/2563 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ร่วมแถลงข่าวงานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2562 ณ มุขดา้นหน้า

พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณเลขาธิการร่วม

ประชุมหาแนวทางการพฒันาโครงการนาํประปาดืมไดจ้ากก๊อกร่วมกบัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราและหน่วยงาน

ทีเกียวขอ้งณหอ้งประชุมวิชิตสงคราม ชนั 4 ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร  รองประธานร่วมสัมมนาวิชาการใน

ประเด็นพ.ร.บ. ภาษีทีดินและสิงปลกูสร้างกฎหมายลกูร่วม 16 ฉบบัทีตอ้งรู้   ณ ห้องแกรนด์บอลรูมชนั 3 โรงแรมดิ

เอม็มารีลดก์รุงเทพมหานคร 

7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณางานฉบับกลาง

(Interim Roport) โครงการศึกษาจดัทาํแผนมาบทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุม 401 ชนั 4 อาคาร สนข.  

8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.09 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงาน

นมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2562 ณพระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร 

11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา

แผนงานประกอบกิจกรรมการฆ่าสตัวป์ระจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมเปิดงานประเพณีรอยกระทง           

ณ บริเวณสวนสาธารณะริมเขือนแม่นาํบางปะกงและสวนมรุพงษ ์ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  



12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมหารือแนวทางการ

ขบัเคลือนการพฒันาเมืองอจัฉริยะของจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชัน 3 ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

14พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร กรรมการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา(ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 5/2562  ณ ห้องประชุม

สุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. นายมนัส ตนังาม นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน นางวรนิ

ตกตญาณ เลขาธิการ  ร่วมสมัมนาการนาํเสนอร่างแผนพฒันาเมืองในมิติทีอยูอ่าศยัฯ แก่เครือข่ายในพืนที ณ หอ้งชลธี 

2 โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนดโ์ฮเทล 

18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น. นายอาทร  ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมจดัทาํงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที1 ณ โรงแรมแกรนด์รอยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

18 พฤศจิกายน 2562  เวลา10.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ร่วมมอบ

เงินสนบัสนุนกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทราจาํนวนเงิน 20,000 บาทในวนัรวมนาํใจสู่กาชาดประจาํปี 2563 ณห้องประชุม

สาํนกังานกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการ

ความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1/2562 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร รองประธานร่วมประชุมประชาคมองค์การ

บริหารส่วนตาํบลหนองไมแ้ก่นณทีทาํการบริหารส่วนตาํบลหนองไมแ้ก่นอาํเภอแปลงยาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19พฤศจิกายน2562 เวลา 09.00 นางสาวอภินทัภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมลงพืนทีตรวจติดตามการ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าศาสนสถานโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน ของจังหวดัฉะเชิงเทราประจาํเดือน

พฤศจิกายน2562 ณ วดัท่าขา้มเจริญศรัทธา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

20พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา(ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 6/2562  ณ ห้องประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์  ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

(Focus Group) ครังที 1 โครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบการขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ ห้องประชุมศูนยก์ารเรียนรู้ เทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

24 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 - 18.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการและ 

ทีปรึกษาสภากรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 8 / 2562 ณห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยลัพลาซ่าอาํเภอเมืองจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมสนบัสนุนกิจกรรมกอลฟ์เชือม 

ความสมัพนัธค์รังที 11 ของสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สนามกอลฟ์บางปะกงริเวอร์ไซดค์นัทีคลบัอาํเภอ

บา้นโพธิจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้ไทย แจง้สิทธิประโยชน์จาก Air Asia ใหก้บัสมาชิกหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศโดยหอการคา้ไทย

ไดป้ระสานสิทธิประโยชน์ในการสาํรองบตัรโดยสารจาก Air Asia สาํหรับเครือข่ายสมาชิกหอการคา้ทวัประเทศ 

โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ส่วนเพิมจากการซือบตัรโดยสารพิเศษดงันี 

 1.สามารถโหลดสมัภาระได ้40 กิโลกรัม 

 2.สามารถโหลดชุดอุปกรณ์กีฬาได ้20 กิโลกรัม 

 3.ไดสิ้ทธิเลือกทีนงั Hot Seat โดยไม่เสียค่าบริการเพิม 

 4.เลือกอาหารร้อนพร้อมเครืองดืม และมีบริการเมนูอาหารว่างเปลียนแปลงทุกเดือน 

 5.สามารถเปลียนแปลงวนัเวลาล่วงหนา้ได ้24 ชวัโมงก่อนเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลียนแปลง

เทียวบิน (แต่อาจมีค่าส่วนต่างหาก ตามจริง หากบตัรโดยสารในเทียวบินใหม่มีราคาสูงกว่า) 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมฯ ครังที 8/2562 

มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3 เรืองเพอืพจิารณา 

3.1 โครงการท่องเทียวชุมชน OTOP นวตัวถิี "ท่องเทียวชุมชนวดัท่าอฐิ ไหว้พระศักดิสิทธิทางสายนํา" 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน)  กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมกบัชุมชนวดัท่าอิฐ ตลอดจน

หน่วยงาน องค์กรต่าง และประชาชนตาํบลบางพระ ดาํเนินการจดั โครงการ “ท่องเทียวชุมชมวดัท่าอิฐ ไหวพ้ระ

ศกัดิสิทธิทางสายนาํ” มีเป้าหมายในการพฒันาสร้างอาชีพเเละรายไดใ้ห้เเก่ชุมชน ทีใชทุ้นชุมชนทีเป็นอตัลกัษณ์ 

เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเทียวเดินทางเขา้มาเยียมเยือนเเละ

เกิดการใชจ่้ายเงินในชุมชน อีกทงัเป็นการกระจายรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนอยา่งยงัยนื โดยมีการจดักิจกรรมแข่งขนั

เจ็ทสกี เพือเป็นการส่งเสริมและเปิดโครงการ “ท่องเทียวชุมชนวดัท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ” เมือวนัที 6-7



เมษายน2562 ณ ริมเขือนวดัท่าอิฐ เป้าหมายทีหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จะดาํเนินการต่อยอดของโครงการ

ท่องเทียวชุมชน OTOP นวตัวิถี “ท่องเทียวชุมชนวดัท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ”คือการ  

       1.  ส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํสู่ชุมชนต่างๆ ตามลาํนาํบางปะกง อาทิ ชุมชนวดัท่าอิฐ  

สู่ชุมชนวดัโสธร ชุมชนตลาดบา้นใหม่ ชุมชนวดัสมานรัตนาราม เป็นตน้  

        2.  เพือใหใ้หเ้กิดเสน้ทางจราจรทางนาํ ลดปัญหาการจราจรทางบกทีนบัวนัจะติดขดัเพิมมากขึน 

        3.เพือส่งเสริมเสน้ทางท่องเทียวทางวฒันธรรม ตามริมนาํบางปะกง 

        4.เพือประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทียวทางนาํใน จ.ฉะเชิงเทราใหเ้ป็นทีรู้จกัในวงกวา้งมากขึน 

        5.เพือสร้างงาน สร้างอาชีพทีสอดรับการการท่องเทียว ในดา้น ของกิน ของใช ้ของฝาก ทีเป็นเอกลกัษณ์ของ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรากระจายรายไดสู่้ชุมชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และโครงการนีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีส่วนช่วยผลกัดนัใหเ้กิดขึน และไดน้าํเสนอทางหอการคา้ไทย 

และทางหอการคา้การคา้ภาคตะวนัออก ทางหอการคา้ไทย ชืนชมโครงการนีมากและอยากใหส้านต่อใหส้าํเร็จตาม

เป้าหมายทีวางไว ้ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน)   กล่าวว่าบา้นท่าอิฐ ตาํบลบางพระ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็น

หนึงใน 35 หมู่บ้านในจังหวดัฉะเชิงเทรา ทีได้รับเลือกให้เป็นชุมชนท่องเทียว OTOPนวตัวิถี กิจกรรมชุมชน

ท่องเทียว OTOP นวตัวิถี ซึงเป็นหนึงในโครงการขบัเคลือนภารกิจการพฒันาประเทศภายใตโ้ครงการ "ไทยนิยม

ยงัยืน" ทีมีเป้าหมายสาํคัญเพือพฒันาเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดรายไดก้บัชุมชน สร้างชุมชนเขม้เเข็ง ยกระดบัการ

พฒันาผลิตภณัฑ์ทีเชือมโยงผลิตภณัฑ์ OTOPเขา้กบัการท่องเทียวเมืองหลกั - เมืองรอง และระดบัชุมชน กิจกรรม

ชุมชนท่องเทียว OTOP นวตัวิถี มีเป้าหมายในการพฒันาสร้างอาชีพเเละรายไดใ้ห้เเก่ชุมชน ทีใชทุ้นชุมชนทีเป็นอตั

ลกัษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และความคิดสร้างสรรค ์มาดึงดูดใหน้กัท่องเทียวเดินทางเขา้มาเยยีมเยอืน

เเละเกิดการใชจ่้ายเงินในชุมชน อีกทงัเป็นการกระจายรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนอยา่งยงัยนื 

นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน)  กล่าวว่า โครงการท่องเทียวชุมชน OTOP นวตัวิถี "ท่องเทียวชุมชนวดั

ท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ"อยากใหท้างหอการคา้ เขียนโครงการขึนมา เพือจะไดด้าํเนินโครงการต่อไปได ้

อยากจะใหเ้ขา้วาระการประชุมทุกครัง เพือติดตามผลการดาํเนินงาน และให้ขอเสนอให้แต่ง นายมนัส ตนังาม รอง

ประธานฝ่ายการท่องเทียว ไปดาํเนินการประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือดาํเนินการต่อ ใหเ้ป็นรูปธรรม  

นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าโครงการท่องเทียวชุมชน OTOP นวตัวิถี "ท่องเทียวชุมชนวดัท่าอิฐ 

ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ"เป็นโครงการทีวดัท่าอิฐเริมทาํมาแลว้ประมาณ 1 ปี โดยมีนายจิตรกร เผด็จศึก และนาย

อาทร ช่วยณรงค ์ซึงเป็นคนในพืนที ทีค่อยช่วยสนับสนุน ชีแนะให้คาํปรึกษา กบัชุมชนมาโดยตลอด แต่ตอ้งมีการ

ส่งเสริมเรืองการท่องเทียวใหช้ดัเจน ทาํอยา่งไรใหค้นรู้จกั และให้คนไปเทียว หอการคา้และหน่วยงานทีเกียวคล่อง

ตอ้งมาช่วยผลกัดนั  

มตทิีประชุม รับหลกัการ และใหมี้การประชุมเพือขบัเคลือนโครงการต่อไป 
 

3.2  การจดักจิกรรมมหกรรมดนตรีไทย (งานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจาํปี 2562) 

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า ดว้ยวดัโสธรวรารามวรวิหารไดก้าํหนดจดังานนมสัการหลวง 



พ่อโสธรประจาํปี 2562 ระหว่างว ันที 10 - 12 พฤศจิกายน 2562 ซึงจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีประกาศแต่งตัง

คณะกรรมการและคณะทาํงานการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทราเพิมเติมลงวนัที 

17 ตุลา 2562 โดยมอบหมายให้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นประธานและคณะทาํงานจดักิจกรรมการแสดง

มหกรรมดนตรีไทย  จะมีนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประมาณ 1,200 คน มาแสดง

มหกรรมดนตรีไทยในวนัอาทิตย ์10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 น.ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วดัโสธรวราราม

บริหาร(หลงัใหม่) ขอเชิญกรรมการและสมาชิกหอการคา้ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงมหกรรมดนตรีไทยในวนั

และเวลาดงักล่าว ซึงหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นเจา้ภาพจดักิจกรรมโดยสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

โรงไฟฟ้า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม รับหลกัการ 
 

วาระที 4 เรืองสืบเนือง 

- การจดัประเพณแีข่งเรือพาย (งานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจาํปี 2562) 

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า ดว้ยวดัโสธรวรารามวรวิหารไดก้าํหนดจดังานนมสัการหลวง 

พ่อโสธรประจาํปี 2562 ระหว่างว ันที 10 - 12 พฤศจิกายน 2562 ซึงจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีประกาศแต่งตัง

คณะกรรมการและคณะทาํงานการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทราเพิมเติมลงวนัที 

17 ตุลา 2562 โดยมอบหมายให้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นประธานและคณะทาํงานการจดักิจกรรมประเพณี

แข่งเรือพายแชมป์ชิงแชมป์ในวนัจนัทร์ที 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น ณ บริเวณริมฝังแม่นาํบางปะกงขา้ง

วดัโสธรวรารามวรวิหารขอเชิญกรรมการและสมาชิกหอการคา้ ร่วมพิธีเปิดการจดักิจกรรมประเพณีแข่งเรือในวนั

และเวลาดังกล่าวซึงหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราเป็นเจา้ภาพจัดกิจกรรมโดยสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

โรงไฟฟ้า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มตทิีระชุม รับทราบ 

 

วาระที  5 เรืองข้อเสนอ เรืองเข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้าภาคตะวนัออก/กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวสรุปการประชุม กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทราต่างๆทีทางหอการคา้นาํเสนอในที

ประชุมมีดงันี 1.ปัญหาแรงงานต่างดา้ว 

2.การจดัตงัศนูย ์EEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

3.การทาํบตัรสมาร์ทการ์ดใหก้บัริษทั เพือใชแ้สดงตวัตนของบริษทัแทนการใชเ้อกสาร 

ในการดาํเนินธุรกรรมต่างๆ 

4.โครงการสูบนาํคืนถินเพือความมนัคงต่อการพฒันา 

5.โครงการแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6.โครงการผลิตนาํประปาใหมี้คุณภาพดืมไดจ้ากก๊อก 

 7.พิจารณาการยกเลิกค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้า                                          

8.การผลกัดนัติดตามโครงการสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนบัสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวนัออก  

สายเลียงเมืองฉะเชิงเทรา 



1. ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ปัญหาการลงทะเบียนแรงงานต่างดา้วทีทุกครังนายจา้งจะตอ้งนาํแรงงานต่างดา้วมาลงทะเบียนพร้อมๆ กนั

ซึงทาํใหเ้กิดความไม่สะดวก เนืองจากแรงงานทีมาลงทะเบียนมีเป็นจาํนวนมาก  

ผลสรุป ในเบืองตน้ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดแ้นะนาํให้จดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ลองไปกาํหนด

โซนพืนทีลงทะเบียนของแรงงานต่างดา้วแต่ละวนั โดยอาจจะกาํหนดเป็นอาํเภอ โดยประกาศใหผู้ป้ระกอบการไดรั้บ

ทราบ ส่วนการแก้ไขในระยะยาว ให้นัดประชุมกาํหนดแนวทางร่วมกันอีกครังหนึง โดย ให้เชิญหน่วยงาน

ประกอบดว้ย  1)  จดัหางานจงัหวดั2)ประกนัสังคมจงัหวดั   3)สาธารณสุขจงัหวดั4)ปกครองจงัหวดั 5) หอการคา้

จงัหวดั โดยท่านผูว้่าจะมาเป็นประธานในการประชุมให ้

นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า  ครม.สั งใหจ้ดัหางานงานตงัศูนยO์ne Stop Service ( 

OSS  ) ขึนมาเพือใหน้าํแรงงานต่างดา้วทีมีใบสีชมพมูาขึนทะเบียนใหม่  เพือต่อใบอนุญาตทาํงานให้ใหม่ประเด็นที

จะนาํเสนอทีผา่นมาไม่มีการนดัหมายคนไปรอขึนทะเบียนรวมกนัเยอะมาก รอนนานมาก เสียเวลาเป็นวนั ในแต่ละ

วนัมีแรงงานต่างดา้วเยอะแยะตอ้งมารออยากนาํเสนอว่าน่าจะเป็นคิววนัต่อวนัใน 1 วนัทาํไดกี้คน  จะไดมี้การวาง

แผนการทาํงานได้ถูกผูแ้ทนจัดหางาน แจ้งว่าแรงงานต่างด้าวทีจะขึนทะเบียนมีทังหมด 28,000 คนในจังหวดั

ฉะเชิงเทราถา้เราเปิดรับลงทะเบียนตงัแต่ 15 มกราคม -15 มีนาคม 2563  เป็นระยะเวลา 3 เดือนคาํนวณว่าวนัละ

ประมาณ 400 คนให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์วนัละ 400 ช่วงเชา้ 200 คน  ช่วงเยน็ 200 คน ทางจดัหางานก็ไดว้าง

แผนการทาํงานไดถ้กูตอ้งและรวดเร็วและเรืองเอกสารทีจะยนืขอโควตา้แรงงานต่างดา้ว   ยนืขอโควตาควรใชเ้อกสาร

แค่ชุดเดียวพอ  ถา้จะใชเ้อกสาร อะไรเพิมเติมก็ค่อยแจง้มา ทีผา่นมาการเตรียมเอกสารเยอะมาก หลายชุด เอกสารทีใช้

ก็ซาํๆกนั เพือลดการสินเปลืองและประหยดัเวลา และค่าใชจ่้าย คนงานต่างดา้ว ทีทาํ MOU  จะอยู่ได ้4 ปี แลว้ตอ้ง

กลบับา้น 1 เดือน    แลว้ค่อยกลบัมาใหม่  กว่าเราจะฝึกคนงานใหมี้การพฒันาและเป็นงานภายใน 4 ปีถือว่าเป็นเรือง

ยากลาํบากมาก   แต่พอเป็นงานรู้งานแลว้  4 ปีก็ตอ้งกลบับา้น  ถา้คนงานต่างดา้วกลบับา้นแลว้ไม่กลบัมา หรืออยาก

กลบัมา แต่กลบัมาไม่ได ้เป็นเรืองทีน่าเสียดายเป็นอยา่งมาก   และสอดคลอ้งกบัเรืองการทาํประกนัสงัคมของแรงงาน

ต่างดา้ว แรงงานต่างด้าวตอ้งจ่าย 5 %  และผูป้ระกอบการนายจา้งจ่ายอีก 5% ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง พอ

คนงานต่างดา้วกลบับา้นไม่ไดก้ลบัมา เงินทีเสียประกนัสงัคมไปทุกเดือน ก็เสียไป โดยเป็นการเสียผลประโยชน์ ทงั

ผูป้ระกอบการและแรงงานต่างดา้ว  อยากจะเสนอเรืองนีไวใ้หพิ้จารณาดว้ย 
 

2. การจดัตงัศูนย์ EEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ผลสรุป ทีประชุมเกรงว่าการจดัตงัศนูย ์EEC ตอ้งหาเจา้ภาพใหแ้น่นอน และเป็นห่วงเรืองการขบัเคลือนว่าเมือมีศูนย์

แลว้จะขับเคลือนอย่างไรให้เกิดเป็นรูปธรรม และให้ไปคิดแนวทางในการทาํศูนยใ์นรูปแบบออนไลน์ และให้

ขอ้เสนอในการจดัเวทีพบปะกลุ่มผูป้ระกอบการ นกัลงทุน 

นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า การจดัตงัศนูย ์EECปัจจุบนัทุกหน่วยงานจะทาํเกียวกบั EEC แต่

ก็ไม่มีใครรู้ว่าทาํอะไรกนับา้งอยากเสนอให้ทางจงัหวดัฉะเชิงเทราจดัตงัศูนย ์EEC เพือจะไดร้วบรวมขอ้มูลต่างๆของ EEC 

ไวเ้พือใหผู้ป้ระกอบการทีอยากทราบขอ้มลูต่างๆมาขอขอ้มลูEEC จากศนูยนี์ไดท้างผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นดว้ยแต่อยากให้

ทางหอการคา้รับมาเป็นผูด้าํเนินการแต่ถา้หอการคา้ยงัไม่ไดรั้บปากแต่ไดเ้รียนปรึกษาทางคุณโอกาส  เตพละกุล   ประธาน



กิตติมศกัดิไดมี้การพดูคุยกนัในเรืองนีไวบ้า้งแลว้ จะมาแจง้ความคืบหน้าใหที้ประชุมทราบเพือให้เป็นศูนยร์วมรวมขอ้มูล

เกียวกบัโครงการ EEC ใหก้บันกัลงทุนทีเขา้มาสอบถามหาขอ้มลู  
 

3. การทําบัตรสมาร์ทการ์ดให้กบั บริษัท เพอืใช้แสดงตนของบริษัทแทนการใช้เอกสารดําเนินธุรกรรมต่างๆ  

ผลสรุป ให้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํหนังสือถึงผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา เพือจงัหวดัจะไดท้าํเรืองส่ง

ต่อไปยงัหน่วยงานส่วนกลางทีเกียวขอ้ง เพือผลกัดนัทาํเป็นบตัรประจาํตวันิติบุคคลกบัผูป้ระกอบการต่อไป 

นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่าการทาํบตัรสมาร์ทการ์ดปัจจุบนันีทางบริษทัจะทาํธุรกรรม

ใดใดตอ้งขอหนังสือการรับรองการจดทะเบียนบริษทัซึงต้องมีค่าใช้จ่ายครังละ 200 บาทและอยู่ไดป้ระมาณ  2-3 

เดือน   จะหมดอายกุ็ตอ้งไปขอใหม่ในการทาํธุรกรรมต่างๆการขอหนงัสือรับรองบริษทั  ตอ้งขอทีพฒันาธุรกิจการคา้

เพือยนืยนัว่าบริษทัยงัมีตวัตน  ยงัมีการดาํเนินธุรกิจอยู ่  อยากจะเสนอว่าเรามีบตัรประชาชนกนัทุกคน   ทาํไมไม่ทาํ

เป็นบตัรสมาร์ทการ์ดซึงสามารถทีจะทาํเอกสารดา้นธุรกรรม ต่างๆ ได ้ไม่ตอ้งใชส้าํเนาบตัรประชาชนหรือใชเ้อกสาร

ประอบมากมายลดการสินเปลือง ประหยดัค่าใชจ่้ายสะดวกรวดเร็วไม่ตอ้งมาเก็บเอกสารมากมายสะดวกดว้ยกนัทงั

สองฝ่ายถา้ทาํไดถื้อว่าเป็นเรืองทีดีมาก    ถา้ออกสมาร์ทการ์ดไดเ้วลาทาํธุรกรรมต่างๆ   เราก็เสียบบตัรเขา้ไปในเครือง

แลว้กดรหสัผา่นให ้  ขอ้มูลของเราก็อยู่ในนันทุกอย่างเรืองนีทางผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นดว้ย  ให้ทางหอการคา้ทาํ

หนงัสือทาํหนงัสือถึงผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราเพือผูว้่าจะไดท้าํหนงัสือถึงหน่วยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการต่อไป 
 

4. พจิารณาการยกเลกิค่าประกนัการใช้ไฟฟ้า  

ผลสรุป ใหน้าํไปเขา้บรรจุในวาระการประชุม กรอ.ในครังต่อไป เนืองจากทางไฟฟ้า ไม่ไดส่้งตวัแทนมาร่วมประชุม 

และครังหนา้ใหแ้จง้เชิญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาใหข้อ้มลู 

นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่าปัจจุบนันีการใช้ไฟฟ้าทุกมิเตอร์จะตอ้งมีการจ่ายเงิน

ประกนัให้กบัการไฟฟ้า  เช่นใช้หมอ้ 5  แอมป์ จะเสียค่าประกันประมาณ 782 บาทถา้ใชแ้อมป์มากขึนก็ตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายเพิมขึนยกตวัอย่างถา้บริษทัใชไ้ฟฟ้าประมาณ 200,000 กว่าบาท ต่อเดือน  ก็ตอ้งเอาเงินไปวางไวเ้ป็นค่า

ประกนัประมาณ 200,000 กว่าบาทซึงเป็นค่าประกนัไฟฟ้าไม่สามารถเอาออกมาทาํอะไรได ้ถา้คิดถึงมีการใชฟ้้าทุก

บา้นทวัประเทศและตอ้งมีเงินประกนัแบบนีทุกบา้นเงินทีอยูใ่นการไฟฟ้าเป็นจาํนวนมาก  โดยทีไม่ก่อเกิดประโยชน์

และการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเลยถา้เราไม่จ่ายค่าไฟฟ้าตามเวลาทีกาํหนด  ทางการไฟฟ้า ก็ตดัไฟ  ไม่ให้เราใช้

บริการซึงเรืองนีไม่ยุติธรรมต่อผูป้ระกอบการเป็นอย่างมาก   ทางหอการคา้จึงไดน้าํเสนอว่าไม่ควรจะเก็บเงินค่า

ประกนัไฟฟ้า 
 

5. การผลกัดันโครงการสํารวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนโลจสิตกิส์ภาคตะวนัออก สายเลยีงเมอืงฉะเชิงเทรา 

ผลสรุป ท่านผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา ได้ขอให้หอการค้าจังหวดั ทาํข้อเสนอส่งมาทีผูว้่าราชการจังหวดั

ฉะเชิงเทรา เพือจะไดผ้ลกัดนัต่อไปยงัสาํนกังาน EEC ใหเ้ร่งผลกัดนัต่อไป 
 

6. โครงการสูบนําคนืถิน 

ผลสรุป ท่านผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา ให้ฝ่ายเลขานุการ ทาํหนังสือถึง ผูอ้าํนวยการโครงการชลประทานจงัหวดั 

เพือใหไ้ปศึกษาประโยชน์ทีจะไดรั้บ และงบประมาณในการดาํเนินการสูบนาํไปเก็บไวใ้นเขือนเพือใชใ้นหนา้แลง้ 
 



7. โครงการนําประปาดืมได้จากก๊อก 

ผลสรุป ทีประชุมเห็นชอบตามวิสัยทศัน์ทีทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา นาํเสนอให้ทาํมติทีประชุมแจง้ไปยงัประปา

ส่วนภูมิภาคเพือทราบถึงโครงการนาํประปาดืมไดจ้ากก๊อก เพือประโยชน์กบัประชาชน ลดค่าใชจ่้ายในการครองชีพ 
 

8. โครงการแหล่งผลติอาหารปลอดภัยจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ผลสรุป ทีประชุมเห็นชอบกับโครงการ และให้มีการนัดประชุมหน่วยงานทีเกียวขอ้งร่วมกนัอีกครังหนึง โดยให้

สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั รวมรวมเกษตรกรทีผลิตอาหารปลอดภยัภายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา และจะไดไ้ป

ตรวจยงัพืนทีจริง หากปลอดภยัตามมาตรฐานทีกาํหนดก็จะมอบใบรับรองใหก้บัเกษตรกรทีทาํเกษตรปลอดภยั 
  

 

มตทิีระชุม รับทราบ 
 

วาระที  6  เรืองอนืๆ 

นายประโยชน์  โสรัจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า มีเรืองแจง้ใหท้ราบ 2 เรือง 1. ทางชมรมพระเครืองเมืองแปดริว จดั 

งานนิทรรศการการประกวดอนุรักษพ์ระเครืองทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัใกลเ้คียง ครังที 8 ในวนัเสาร์ที 19-

20 ตุลาคม 2562 ณ วิหารแปดเซียน ต บา้นใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  2.ทาง หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดร่้วมการออก

ร้านแสดงสินคา้ในงานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทราประจาํปี 2562 ระหว่างวนัที 8-17

พฤศจิกายน 2562(จาํนวน 10 วนั 10 คืน)  ณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยสมาชิกหอการคา้ ร่วมออกร้าน 

เพือการส่งเสริม เรืองการท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มตทิีระชุม รับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 

 

 

( นางวรนิต  กตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


