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รายงานการประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ประจําปี 2564 

วนัพฤหัสบดีที�18มนีาคม  2564 

ณ ห้องเทพราช Aโรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ทอาํเภอเมอืง จังหวดัฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม  

 คณะที�ปรึกษากติติมศักดิ� 

 1.นายอนุชา อินทรศร หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 2.พนัเอกเฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.กอ.รมน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 3.นางสาวงามจิตต ์โรจน์ศิริกุลกิตดี สรรพากรพื�นที�จงัหวดัฉะเชิงเทรา ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 4.นายจีรทศัน์ แจ่มไพบูลย ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 5.อาจารยว์ชัราภรณ์สิงห์สาํราญ(แทน)อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 6.นายสมเดช ชยัวรภทัร (แทน) ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 7.นางสาวอาภรณ์ ชายวงศ ์(แทน) พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 8.นายวรพฒัน์ คาํไกร (แทน) แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 9.นางสาวนํ�าทิพย ์ พรหมาเจริญ (แทน) จดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 10.นางสาวพรเพญ็ ตนัประภาส (แทน) สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 11.นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค (แทน) พฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษยที์�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 12.นายปิยวฒันปิ์ยวงษไ์พศาล (แทน) หน. สนง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 13.นายจเร พระอภยั (แทน) ประมงจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 14.พ.ญ.รุจิรัตน์ ปุณลิขิต (แทน) ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร  ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 15.นางศศกร ลออศรีสกุลไชย (แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 16.นายอมร กีรติสุนทร (แทน) ทอ้งถิ�นจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

 17.นายวรพจน์ กุศลสงเคราะห์กุล (แทน) ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัฉช. ที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

ขอ้ 31. องคป์ระชุมการประชุมใหญ่ จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน จึงจะถือเป็นองคป์ระชุม 

ตามขอ้บงัคบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา หมวดที� 7 การประชุมใหญ่  ขอ้ 31. องคป์ระชุมการประชุมใหญ่ 

จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน จึงจะถือเป็นองคป์ระชุม การประชุมใหญ่สามญัสมาชิก 

ประจาํปี 2564 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรามีสมาชิกเขา้ร่วมประชุม 108คน ถือวา่ครบองคป์ระชุม 

คณะกรรมการ และสมาชิกหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา 

 1. ดร.โอกาส เตพละกุล      ประธานกิตติมศกัดิ�  

 2.นายสมนึก ทกัษิณา       ประธานกิตติมศกัดิ�  

 3.นายวฒันา รัตนวงศ ์      ประธานกิตติมศกัดิ�  

 4.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ      ประธานที�ปรึกษา 

 5.นายชาลี เจริญสุข       ที�ปรึกษา 

 6.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน์      ที�ปรึกษา 

 7.นางบุญมี ศรีสุข       ที�ปรึกษา 
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 8.นางอาภรณ์ วชัระ       ที�ปรึกษา 

 9.นายวสันต ์ ศิรินภารัตน์      ที�ปรึกษา 

 10.นายสุทธิพงศ ์ชยักิตติภรณ์      ที�ปรึกษา 

 11.นายสมนึก พิริยะสุขสมบูรณ์     ที�ปรึกษา 

 12.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข      ที�ปรึกษา 

 13.นายอรรพล สิทธิโชคดี      ที�ปรึกษา 

 14.นายประสิทธิ�  ลาภพิทกัษม์งคล      ที�ปรึกษา 

 15.นายเอกวชิญ ์ กุลเกียรติประเสริฐ     ที�ปรึกษา 

 16.นางสาวกุลพรภสัร์ วงศม์าจารภิญญา     ที�ปรึกษา 

17.นางพิสมยั  ศรีสาลีกุลรัตน์ (แทน) นายพลูศกัดิ�  ตนัสิทธิพนัธ์  ที�ปรึกษา 

18.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ      ประธาน 

 19. นายมนสั ตั�นงาม       รองประธาน 

 20.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร      รองประธาน 

 21.นายกิตติ ตรงไตรรัตน์      รองประธาน 

 22.นายอาทร ผดุงเจริญ      รองประธาน 

 23.นายจิตรกร เผด็จศึก       รองประธาน 

 24.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม       รองประธาน 

25.นายพงษศ์กัดิ�  เสริมศกัดิ� ศศิธร      รองประธาน 

26.นางสาวปาลาวดี เนื�องจาํนงค ์      รองประธาน 

 27.นายณรงคศ์กัดิ�   แกว้เมืองเพชร      ที�ปรึกษา 

28.นางวรนิต กตญาณ       เลขาธิการ 

29.นางขนัคาํ ศรีวรรณ      นายทะเบียน 

30.นางสาวเกสรี  สิมะรัตนมงคล      ปฏิคม 

31.นายสมควร ศรีชยั       ประชาสัมพนัธ์ 

32.นายไชยา สิทธิเจริญพร      กรรมการ 

33.นายธานินทร์ เสริมศกัดิ� ศศิธร      กรรมการ 

34.นายเฉลิง จูจาํรัส       กรรมการ 

35.นายปุญญพฒัน์พงษพ์ฒันาพานิช      กรรมการ 

36.นายยทุธนา มาตเจือ       กรรมการ 

37.นายวสันต ์ วโรกร       กรรมการ 

38.น.ส.สิริรักษ ์ อติชาติธานินทร์      กรรมการ 

39.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง      กรรมการ 

40.นายวชิาญ สัจจาพิทกัษก์ุล      กรรมการ 

41.วา่ที� ร.ท.สมศกัดิ� ยคุขะระ      กรรมการ 

42.นางสาวเพราพิลาส พุทธา      กรรมการ 
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43.น.ส.อภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร     กรรมการ 

44.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์      กรรมการ 

45.นายสุรัตน์  จรกรรณ       กรรมการ 

46.นายมงคล ดาํรงสุทธิพงศ ์      กรรมการ 

47.นางสาวปุคณา บุญก่อเกื�อ      กรรมการ 

48.นางภคัชญัญาศรีชวนะ       กรรมการ 

49.นายปราการ ปิ� นเจริญ       สมาชิก 

50.นายไพศิลป์ วจะโนภาส      สมาชิก 

51.นายสุทธาพงษว์ทิยานุกฤต      สมาชิก 

52.นายซวัหลี แซ่เอี�ยว       สมาชิก 

53.นายสุกณัฑ ์โสรัจจกิจ       สมาชิก 

54.นางสรวงสุดา กอหา       สมาชิก 

55.นายธวชัชยั เรืองสวสัดิ�       สมาชิก 

56.นายป้อง ช่วยณรงค ์       สมาชิก 

57.นายธเนศ สีมาเอกรัตน์      สมาชิก 

58.นางอภนัพร กงประเวชนนท ์      สมาชิก 

59.นางอรณิชญสร พงษเ์จริญ      สมาชิก 

60.นายวนิชยโ์สวนะปรีชา      สมาชิก 

61.นางผกาวลี ใตห้ลา้สถาพร      สมาชิก 

62.นายสมศกัดิ�  สื�อสวสัดิ� วณิชย ์      สมาชิก 

63.นางพิมพา อินทราเวยีง      สมาชิก 

64.นายพิพฒัน์ เลิศพิชิตกุล      สมาชิก 

65.นายวนัชยั เอกนสุวรรณกุล      สมาชิก 

66.นายบุญเลิศ ชดชอ้ย       สมาชิก 

67.นายพงศ ์บุญนาค       สมาชิก 

68.นายสัมฤทธิ�  ล ํ�าเลิศ       สมาชิก 

69.นายคมปกรณ์  มั�นยิ�ง       สมาชิก 

70.นายวรพจน์ กุศลสงเคราะห์กุล      สมาชิก 

71.นายเชาวลิต ตรีกานนท ์      สมาชิก 

72.นายชาตรี เอี�ยมพิทกัษ ์      สมาชิก 

73.นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิกุล      สมาชิก 
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74.นายกฤษดา มหาวริิโยทยั      สมาชิก 

75.นายมนตรี ตุม้ใจตอ้ง       สมาชิก 

76.นายชาห์จาดา โมฮมัหมดั อาลี คาน     สมาชิก 

77.นายฟาติมา คาน       สมาชิก 

78.นายธนเดช จดัพิทยานุภาพ      สมาชิก 

79.นายวชิรศกัดิ�  อรรจนานนท ์      สมาชิก 

80.นายสุภร ตนัเฮง       สมาชิก 

81.นางปิยะวดี แกว้กาํเนิด      สมาชิก 

82.นายวรีะศกัดิ�  คุน้เคย       สมาชิก 

83.นายธญัยศ์รุต คงสินอนนัตเ์ดช      สมาชิก 

84.นายมณฑล อยูเ่ป็นสุข       สมาชิก 

85.นายวฒันา สุขโภชน์       สมาชิก 

86.นายพิศิษฏ ์ลีละพฒันา       สมาชิก 

87.ดร.อธิวฒัน์ พุทธะวรรณพงศ ์      สมาชิก 

88.นายชมพ ูพูก่ลิ�น       สมาชิก 

89.นางสาวธวยิา สุดใจ       สมาชิก 

90.นางสาวเจนจิรา ปัณญาชีวะ      สมาชิก 

91.นางสาววรัญญาธนวรางกรู      สมาชิก 

92.นายโชติอนนัต ์ปินถานนัต ์      สมาชิก 

93.นายสมควร กิตยารักษ ์      สมาชิก 

94.นายอาทร เสริมศกัดิ� ศศิธร      สมาชิก 

95.นางอจัจิมมารักษ ์ส่องแสงจนัทร์     สมาชิก 

96.นายภทัรพล โรจนภานุกร      สมาชิก 

97.นายศศิธร เผด็จศึก       สมาชิก 

98.นางสาวกมลวรรณ อาริยวฒัน ์      สมาชิก 

99.นายณกรม เจียรปิติภทัร      สมาชิก 

100.นายศรุตยา แกว้เมืองเพชร      สมาชิก 

101.นายชยัวฒัน์ วรัิชกุล       สมาชิก 

102.นางสาวสุรัจดี พิกุลทอง      สมาชิก 

103.นางสาววรัญรัตน์ ศิรินภารัตน์      สมาชิก 
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104.นายสาวอลิศภา ฉตัรศิริวชิยักุล     สมาชิก 

105.นายกิตติพงษว์ฒันพงษว์านิช      สมาชิก 

106.นางสาวเบญจวรรณวฒันพงษว์านิช     สมาชิก 

107.นายกิตติศกัดิ�  วฒันพงษว์านิช      สมาชิก 

108.นายกรรฏา หมื�นอนนัต ์      สมาชิก 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. ดร.อนุรัตน์ อินทร      ประธานหอการคา้จงัหวดัเชียงราย 

 2.นายนเรศ วนิิชาคม      หา้งหุน้ส่วนปลากดสยาม 

 3.นายจาํรัส สุนทรโชติ      ตวัแทนเกษตรกรผูเ้ลี�ยงปลากดคงั 

4.นายสุวฉตัร สาวริะ      สนง.สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 5.นางปานกมล จรัสติการ      สนง.แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 6.นายประชา ศิริประชาพนิช     เกษตรกรผูเ้ลี�ยงปลากดคงั 

 7.นายธชัญชนฐัพงษเ์จริญ     เกษตรกรผูเ้ลี�ยงปลากดคงั 

 8.นายวนิยั เต่ารั� ง       เกษตรกรผูเ้ลี�ยงปลากดคงั 

 9.นายชยัณรงค ์สิทธิเจริญโชคชยั     เกษตรกรผูเ้ลี�ยงปลากดคงั 

 10.นายธาดล วมิลศิริ      เกษตรกรผูเ้ลี�ยงปลากดคงั 

 11.นายเพญ็รุ้ง สิทธิเจริญโชค     เกษตรกรผูเ้ลี�ยงปลากดคงั 

 12.นายนิติธร กญันพฤกษ ์     เกษตรกรผูเ้ลี�ยงปลากดคงั 

 13.นายวทิยา แป้นถึง      เกษตรกรผูเ้ลี�ยงปลากดคงั 

 14.นายบุญมี แป้นถึง      เกษตรกรผูเ้ลี�ยงปลากดคงั 

 15.นายนเรศ วนิิชาคม      เกษตรกรผูเ้ลี�ยงปลากดคงั 

 16.นายผกาวลี        เกษตรกรผูเ้ลี�ยงปลากดคงั 

สื�อมวลชน 

 1.นายสัมฤทธิ�  ลํ�าเลิศ      หนงัสือพิมพฉ์ะเชิงเทรานิวส์ 

 2.นายอเนก วนัทิพพา      หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ 

 3.นายอาษา จนัทร์พิทกัษ ์      แปดริ�วเดลี� 

 4.นายปรัญาภพ จนัทร์มิตร      ข่าวที�นี�แปดริ�ว 

 5.นายสุรเชษฐ ์จนัทร์ทอง      เดลินิวส์ 

 6.นายธวชัชยั แจง้อิ�ม      เคเบิ�ลทีว ี

 7.นายพงศกร เกษียรสมุทร     เคเบิ�ลทีว ี

 

เปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
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ระเบียบวาระที� 1 เรื�องแจ้งเพื�อทราบ 

 นางวรนิตกตญาณ (เลขาธิการ) แจง้สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงันี�  

 1.1) แจง้ประชาสัมพนัธ์สิทธิประโยชน์สมาชิกหอการคา้ไทยและหอการคา้จงัหวดัทั�วประเทศ  ผา่น  

Application TCC Connect  เพียง Download Application ไดรั้บสิทธิพิเศษมากมาย อาทิเช่น 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวดั กบัสิทธิประโยชน์ส่วนลดพเิศษในการใช้บริการกบัเครือข่าย

สถานบริการที�เข้าร่วมโครงการจากทั�วประเทศ กว่า 1,394 ราย ประกอบด้วย 

- ร้านอาหาร 583 ราย       -   โรงแรม 214 ราย- ของฝาก 189 ราย           -  บริการ 408 ราย 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวดั กบัไปรษณย์ีไทย 

มอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 15% เมื�อใชบ้ริการส่งด่วนพิเศษ EMS ในประเทศ ณ ที�ทาํการไปรษณียทุ์กแห่งทั�ว

ประเทศ เพื�อช่วยเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัแก่ผูป้ระกอบการ ระยะเวลามอบส่วนลดถึงเดือนธนัวาคม 2564 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวดั กบั BDMS Wellness Clinic 

ใส่ใจสุขภาพไปกบั BDMS Wellness Clinic เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สาํหรับประธานหอการคา้จงัหวดั และ

ประธาน YEC รับส่วนลด 10% ในบริการทุกคลินิก  และสาํหรับสมาชิกหอการคา้จงัหวดั รับสวนลด 5% ใน

บริการของทุกคลินิก ทั�งนี�ตั�งแต่วนัที� 3 ธนัวาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564  

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวดั กบั นกแอร์ 

- ฟรีโหลดนํ�าหนกัสัมภาระ 10 กิโลกรัม 

- ไดรั้บสิทธิพิเศษในการสาํรองที�นั�งเทียบเท่าราชการ 

- รับส่วนลดการจองที�นั�ง 

จองที�สถานีหรือสนามบิน รับส่วนลด ดงันี�  

- บตัรโดยสารประเภท Nok X-Traไดรั้บส่วนลด 50 บาท 

        -  บตัรโดยสารประเภท Nok Max ไดรั้บส่วนลด 100 บาท 

 จองผา่น WWW.nokair.com รับส่วนลด 

                    -  ไดรั้บ TCC Voucher ส่วนลด 100 บาท จาํนวน 10,000 โคด้ 

 เริ�มใชสิ้ทธิ� ไดต้ั�งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2564 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวดั กบั Bangkok Airways รับสิทธิพเิศษเที�ยวเท่าราชการ 

- ส่วนลดค่าบตัรโดยสาร 10% จากบตัรโดยสารราคาปรกติ สาํหรับทุกเส้นทางบินทั�งในและระหวา่งประเทศ

สาํหรับสมาชิกหอการคา้ และผูติ้ดตามอีก 1 ท่าน 

- ฟรีโหลดกระเป๋า 50 กิโลกรัม 

- เปลี�ยนแปลงวนัเดินทางหรือเที�ยวบินไดไ้ม่จาํกดั (การเปลี�ยนแปลงไม่นอ้ยกวา่ 2 ชั�วโมงก่อนเดินทาง) 

- สะสมคะแนนกบั FlyerBonusได ้

- ฟรีหอ้งรับรอง Boutique Lounge / มุมรับรอง บริการของวา่งและเครื�องดื�มก่อนขึ�นเครื�อง 

- ฟรีอาหารทุกเที�ยวบิน 

- เลือกที�นั�ง 

(วนัเดินทาง โปรดแสดงบตัรประชาชน + บตัรสมาชิกหอการคา้ ณ เคา้เตอร์เช็คอิน 

เริ�มใชสิ้ทธิ� ไดต้ั�งแต่บดันี�  ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 
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. 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวดั กบั Air Asia รับสิทธิพเิศษเที�ยวเท่าราชการ 

- ฟรีโหลดกระเป๋า 40 กิโลกรัม 

- ฟรีอาหารร้อนๆ พร้อมเครื�องดื�ม 

- ที�นั�ง HOT Seat 

- ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 20 กิโลกรัม 

- สามารถเปลี�ยนแปลงวนัเดินทางล่วงหนา้ 24 ชั�วโมงก่อนเดินทาง 

- กาํหนดสิทธิพิเศษ 5 เส้นทาง ประกอบดว้ย 

1. ภายในประเทศทุกเส้นทาง 

2. ไทย - กลุ่มประเทศ CLMV 

    (กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) 

3. ไทย - มาเก๊า และ ฮ่องกง 

4. ดอนเมือง – บาหลี (อินโดนิเซีย) 

5. ดอนเมือง – พุทธคยา (อินเดีย)  

5 เงื�อนไข  

1. สามารถเดินทางในวนัธรรมดา เสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

 2. ราคาบตัรโดยสาร (ราคากลาง) ณ วนั เวลา ที�ซื�อบตัรโดยสาร (ไม่ใช่ราคาโปรโมชั�น หรือราคา 

           ที�แสดงใน Website หรือ Application)  

 3. การเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง อาจมีค่าส่วนต่างตามจริง (หากบตัรโดยสารในเที�ยวบินใหม่มีราคาสูงกวา่) 

 4. การสาํรองที�นั�งทุกประเภทขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิก/คืนเงินทุกประการ 

 5. ขอ้ตกลงและเงื�อนไขต่างๆ สายการบินสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลง โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 

           ล่วงหนา้  (ไม่สามารถแยกรายการค่าโดยสารและค่าบริการเสริมอื�นได)้ 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวดั กบั VIET JET 

1. สมาชิกหอการคา้ฯ แสดงบตัร Virtual Card ผา่น TCC Connect เมื�อทาํการ Check in รับเพิ�มทนัที 

นํ�าหนกัสัมภาระอีก 15 กิโลกรัม 

2. สามารถมีผูติ้ดตามได ้4 ท่าน (ตอ้งเป็นเลข Booking เดียวกนั) 

เงื�อนไข  1.บตัรโดยสารราคาคงที�ตลอดปี (ยกเวน้วนัหยดุเทศกาล) 

      2. สามารถเปลี�ยนแปลงการเดินทาง โดยไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมไม่จาํกดัจาํนวนครั� งก่อน                    

          เวลา เดินทาง 3 ชั�วโมง (เก็บเฉพาะส่วนต่าง หากมี) 

3. นํ�าหนกักระเป๋า 20 กิโลกรัม แสดงบตัร Virtual Card ผา่น TCC Connect เมื�อ Check in รับ  เพิ�ม 15 กิโลกรัม 

เริ�มใชสิ้ทธิ� ไดต้ั�งแต่บดันี�  ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวดั กบั PTT  (บัตร Blue Card) 

รับสิทธิสะสมแตม้สองเท่า เมื�อสะสมคะแนน Blue Card จากการเติมนํ� ามนั PTT Station หรือซื�อสินคา้ที� Café 

Amazon  

- เติมนํ�ามนัครบทุก 1 ลิตร ไดรั้บคะแนนสะสม 2 คะแนน (เมื�อซื�อนํ�ามนัครบ 500 บาทขึ�นไป) 

- ซื�อสินคา้ครบทุก 20 บาท ไดรั้บคะแนน 2 คะแนน 
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วธีิการสมัครบัตร 

1. การสมคัรบตัร Blue Card  สามารถสมคัรไดที้� PTT Stionและร้านคา้ที� OR กาํหนด โดยแสดงบตัร

ประชาชน เป็นหลกัฐานในการสมคัร (ผูที้�มีบตัรBlue Card แลว้ ไม่ตอ้งสมคัรใหม่) 

2. ลงทะเบียนบตัร Blue Card บน Website หอการคา้ไทย  

กรอกขอ้มูลบตัร Blue Card ลงทะเบียนเพื�อขอใชสิ้ทธิประโยชน์ สะสมแตม้ X 2 บน Websitหอการคา้

ไทย (www.thaichamber.org) โดยหอการคา้ไทยจะทาํการตรวจสอบสถานการณ์เป็นสมาชิก และประสาน OR 

เพื�อทาํการผูกสิทธิ�  (กระบวนการตรวจสอบและผูกสิทธิ� ใชเ้วลา 2 สัปดาห์ โดยจะแสดงผลทุกวนัที� 1 

และ 16 ของทุกเดือน)  

รับสิทธิ� ไดต้ั�งแต่วนัที� 13 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป 

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวดั กบั CP All 

รับแตม้ ALL Point คูณ 2 เมื�อใชจ่้ายที� 7-eleven ทุกสาขา ทุก 10 บาท รับแตม้ 6 แตม้ (ปรกติ 3 แตม้) สามารถใช ้

100 แตม้แทนเงินสด 1 บาท เพื�อใชซื้�อสินคา้หรือแลกของฟรีเมียมที�ร่วมรายการ 
  

• สิทธิพเิศษการเข้าร่วมเป็นศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประจําปีการศึกษา 2564 

1. สนบัสนุนส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลกัสูตร สําหรับผูส้มคัรเรียนคณะ หรือสาขาใดก็ได ้เมื�อสมคัร

ผา่น  หอการคา้จงัหวดั 

2.  สนับสนุนค่าดาํเนินการรับสมคัรแก่หอการค้าจงัหวดั ที�เป็นศูนย์รับสมคัรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

หอการคา้ไทย ในอตัรา 5,000 บาท/ผูส้มคัรเรียน 1 คน เมื�อนกัเรียนจ่ายค่ามดัจาํตั�งแต่ 10,000 บาท ขึ�นไป 

3. หอการคา้จงัหวดั ประชาสัมพนัธ์ ในการรับสมคัรนกัเรียนที�สนใจเขา้ศึกษาต่อที�มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

4. ทุนอุดหนุนพิเศษสาํหรับหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และหอการคา้จงัหวดั 

4.1 กรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  และกรรมการหอการคา้จงัหวดั ที� 

ดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบนั ไดรั้บทุนอุดหนุนพิเศษค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลกัสูตร  (ระดบัปริญญาตรี  

4  ปี  ระดบัปริญญาโท  1  ปีครึ� ง / 2  ปี  และระดบัปริญญาเอก  3  ปี) 

4.2 บุตรของกรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และบุตรของกรรมการหอการคา้ 

จงัหวดั (เป็นกรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบนั) ไดรั้บทุนอุดหนุนพิเศษค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลกัสูตร 

(ระดบัปริญญาตรี 4 ปี  ระดบัปริญญาโท  1  ปีครึ� ง /  2  ปี  และระดบั ปริญญาเอก  3  ปี) 

  4.3 เจา้หน้าที�และบุตรของเจา้หน้าที� (ที�ปฏิบติังานอยู่ในปัจจุบนั) ได้รับทุนอุดหนุนพิเศษค่าหน่วยกิต

 10% ตลอดหลกัสูตร (ระดบัปริญญาตรี  4 ปี  ระดบัปริญญาโท  1 ปี ครึ� ง / 2 ปี  และระดบัปริญญาเอก  3  ปี) 

1.2) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนเที�ยวงาน วนัมะม่วง และของดีเมืองแปดริ�ว ระหวา่งวนัที� 26  

มีนาคม ถึง วนัที� 4 เมษายน 2564 ณ บริเวณสนามโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร ตั�งแต่เวลา 9.00 – 21.00 น. ภายใน

งาน ชมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร นิทรรศการงานส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการเกษตรอจัฉริยะ  ชิมมะม่วง

แปดริ�วหลากหลายสายพนัธ์ุ ขา้วเหนียวมะม่วงรสชาติดี อาหารและของดีเมืองแปดริ�ว ซ๊อปมะม่วงคุณภาพจากสวน

เกษตรกร ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พนัธ์ุไมผ้ล ไมด้อกไมป้ระดบัแชร์ ถ่ายภาคคู่จุด Checkinจุดนิทรรศการ 

Selfieกบัร้านคา้ภายในงานพร้อมติด #Hashtag ชื�องาน และตั�งค่าเป็นสาธารณ รับของที�ระลึกภายในงาน สอบถามขอ้มูล

ไดที้� สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา โทร.038-511635 และสาํนกังานเกษตรอาํเภอทุกอาํเภอ 
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1.2 คุณประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าววา่ ในวนันี�หอการคา้จงัหวดัเชียงราย ร่วมกบั หอการคา้จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา จดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ MOU  โครงการซื�อขาย “ปลากดคงั” ในพื�นที�จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ระหวา่ง หจก.ปลากดสยาม กบั ตวัแทนเกษตรกรผูเ้ลี�ยงปลากดคงัจงัหวดัฉะเชิงเทราซึ� งเป็นการเพิ�มช่องทางการจาํหน่าย

ให้แก่เกษตรกรผูเ้ลี� ยงปลากดคงัในพื�นที�จงัหวดัหวดัฉะเชิงเทรา จึงไดจ้ดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัในวนันี�  โดย

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงบนเวทีตามขั�นตอนต่อไป 

- ชมภาพการเลี�ยงปลากดคงั เพื�อใหผู้เ้ขา้ร่วมพิธีรับทราบ 

- เรียนเชิญผูที้�เกี�ยวขอ้งขึ�นสู่พิธี MOU ประกอบดว้ย 

1) ห.จ.ก.ปลากดสยาม โดย นายนเรศ วนิิชาคม 

2) ตวัแทนเกษตรกรผูเ้ลี�ยงปลากดคงัในพื�นที�จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย นายจาํรัส สุขทาโชติ 

3) ประธานหอการคา้จงัหวดัเชียงราย ดร.อนุรัตน์ อินทร  ในฐานะสักขีพยาน 

4) ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ในฐานะสักขีพยาน  

- เชิญสื�อมวลชนร่วมทาํข่าวพิธีบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ โดยให ้ทั�ง 4 ท่านลงนาม 

- นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบของที�ระลึก ใหแ้ก่ ดร.อนุรัตน์ อินทร 

ประธานหอการคา้จงัหวดัเชียงราย ที�ใหเ้กียรติเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี 

- ถ่ายภาพร่วมกนั 

 มติที�ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที� 2 เรื�องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจําปี 2563 

 มติที�ประชุม  รับรอง  
 

ระเบียบวาระที� 3 เรื�องรายงานผลการดําเนินงานของหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราที�ผ่านมาในรอบปี 2563 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน)  กล่าววา่ หอการคา้จดัฉะเชิงเทรา ก่อตั�งขึ�นเมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม 2528  

นบัเป็นเวลา กว่า 30 ปี ของการก่อตั�ง และดาํเนินภารกิจในการเป็นศูนยร์วมของผูป้ระกอบการ นกัธุรกิจในวิสาหกิจ

สาขาต่างๆ และเป็นองค์กรกลางของภาคเอกชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาจวบจนทุกวนันี�   โดยในปีบริหาร 2562-2563 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยกระผมนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ไดบ้ริหารงานโดยใชแ้นวทางการทาํงานเพื�อ

ขบัเคลื�อนตามภารกิจวสิัยทศัน์การพฒันา คือ“ส่งเสริมการคา้ พฒันาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวติ คือภารกิจหอการคา้” 

 ด้านการบริหารงานองค์กร-แต่งตั�งรองประธานและคณะกรรมการบริหารในแต่ละดา้นรวม 9 ดา้น เพื�อให้การ

ขบัเคลื�อนการทาํงานในการส่งเสริมการคา้ พฒันาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต ให้เกิดประสิทธิภาพประกอบดว้ย 1)ดา้น

การท่องเที�ยว 2)ด้านการค้าการลงทุน 3)ด้านพาณิชย์กรรม 4)ด้านอุตสาหกรรมพลังงานและสิ� งแวดล้อม 5)ด้าน

เกษตรกรรม 6)ดา้นกิจกรรมพิเศษและประสานงานภาครัฐ 7)ดา้นสมาชิกสัมพนัธ์และสารสนเทศ 8)ดา้นแรงงานและ

สวสัดิการ และ9)ด้านโลจิสติกโดยมีการผลกัดนัการแก้ไขปัญหาและการพฒันาจงัหวดัในนามคณะกรรมการร่วม 3 

สถาบนัภาคเอกชน (กกร.จงัหวดั) ประกอบดว้ย หอการคา้ สภาอุตสาหกรรม และผูแ้ทนสมาคมธนาคารไทยประจาํ

จงัหวดั เพื�อผลกัดนัเขา้สู่คณะกรรมการร่วมรัฐและเอกชนเพื�อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั)

และ กรอ.กลุ่มจงัหวดั สู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที� (ครม.สัญจร) ณ จงัหวดัระยอง และ

ผลกัดนัสู่ช่องทางต่างๆ ควบคู่กนัไปทุกช่องทาง 
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 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดเพื�อความกินดีอยู่ดีของประชาชนในพื�นที� และเพื�อรองรับกับโครงการเขต

พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก โดยการเร่งรัดผลกัดันโครงการที�ก่อให้เกดิการพฒันาจังหวดัในด้านต่างๆ อาท ิ

 ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ 

-โครงการก่อสร้างทางหลวงสายทางเลี�ยงเมืองฉะเชิงเทรา 

-โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแม่นํ�าบางปะกงแห่งที� 3 พร้อมถนนต่อเชื�อมถนนผงัเมือง สาย ฏ1 

-โครงการปรับปรุงทางหลวงชนบท ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314-อาํเภอบา้นโพธิ�  จงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมก่อสร้าง 

สะพานขา้มแม่นํ�าบางปะกง 

 ด้านทรัพยากรนํ�า 

- ผลกัดนัโครงการศึกษาสาํรวจออกแบบระบบสูบนํ�ากลบัอ่างเก็บนํ�าคลองสียดั (สูบนํ�าคืนถิ�น) 

- ผลกัดนัโครงการยกระดบัคุณภาพนํ�าประปาเพื�อนาํไปสู่ประปาดื�มได ้

 ด้านการส่งเสริมการเกษตร และการค้าการลงทุน 

- การแกไ้ขปัญหาใหก้บักลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผูเ้ลี�ยงปลากะพง เนื�องจากสถานการณ์ Covid-19 ทาํใหป้ริมาณปลา 

ตกคา้ง และราคาตกตํ�า 

-โครงการพฒันาดา้นเกษตร อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสู่การพฒันาอยา่งยงัยนืรองรับการเติบโตในพื�นที�EEC 

- ส่งเสริมการทาํปุ๋ยหมกัแก่กลุ่มพืชผกัแปลงใหญ่ เพื�อส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรียที์�มีคุณภาพมาตรฐานสู่ผูบ้ริโภค 

- ส่งเสริมการเจรจาเชื�อมโยงการคา้ สู่หา้งโมเดิร์นเทรด และพฒันาสู่ตลาดการคา้ต่างประเทศ 

- โครงการเกษตรปลอดภยัสูงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ด้านการศึกษา 

-ส่งเสริมผลกัดนัให้เกิดการปฏิรูปดา้นการศึกษาทั�งระบบเพื�อให้เกิดการพฒันาทรัพยากรบุคคลเพื�อเป็นกาํลงัสําคญัใน

การพฒันาประเทศชาติต่อไป 

 ด้านการท่องเที�ยว 

- ส่งเสริมการท่องเที�ยวชุมชนสู่การท่องเที�ยวทางสายนํ�า 

- ผลกัดนัการจดัตั�งสมาคมการคา้ธุรกิจท่องเที�ยวจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื�อให้เป็นองค์กรหลกัในการขบัเคลื�อนด้านการ

พฒันาการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 

 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ทาํให้ภาคธุรกิจการคา้ และบริการต่างๆ 

ตลอดจนพี�น้องประชาชนทั�วไปได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้ตระหนกัถึงปัญหาที�

ส่งผลต่อการดาํเนินชีวติในปัจจุบนั โดยไดร่้วมกบัองคก์รต่างๆ ในการเสนอแนวทางการช่วยเหลือแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

รวมถึงมอบผลิตภณัฑฆ่์าเชื�อทาํความสะอาด และผลิตภณัฑสิ์�งของที�มีความจาํเป็นแก่หน่วยงาน ประชาชน สถานบริการ

ทางการแพทยต่์างๆ เพื�อสนบัสนุนการบริการพี�นอ้งประชาชนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

 ส่วนรายละเอียดการจดักิจกรรมและการเข้าร่วมประชุมในคณะต่าง มีรายละเอียดตามรายงานสรุปผลการ

ดาํเนินงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราที�ผา่นมาในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดดงันี� ซึ� งไดพ้ิมพแ์จกให้กบัสมาชิก

ตามเอกสารประกอบการประชุมและขอเชิญรับชมวดีีทศัน์สรุปผลงานในลาํดบัต่อไป 

 มติที�ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 4เรื�องเพื�อพจิารณาเปลี�ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา 

 มติที�ประชุม ไม่มีเสนอเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคบัของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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ระเบียบวาระที� 5เรื�องพจิารณาอนุมัติงบดุลและงบรายรับ–รายจ่าย งวดสิ�นสุด ณ  วนัที� 31 ธันวาคม 2563 

 นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร (แทน เหรัญญิก)  กล่าวแถลงงบดุลและงบบญัชีรายรับ – รายจ่าย  งวดสิ�นสุด       

 ณ 31 ธนัวาคม 2563  ซึ� งงบดุลและรายรับ –รายจ่าย  งวดสิ�นสุด ณ 31 ธนัวาคม 2563  ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรอง

ความถูกตอ้งจากผูต้รวจสอบบญัชีของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  (คุณถนอม  วรรณะ)   

 มติที�ประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระที� 6เรื�องแต่งตั�งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2564   พร้อมกาํหนดค่าตอบแทน 

              นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน)  ไดแ้จง้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั�ง  ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตสําหรับ

ตรวจสอบงบดุลและงบรายรับ – รายจ่าย  ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2564  และกาํหนดค่าตอบแทน ที�ผา่นมาได้

แต่งตั�งคุณถนอม วรรณะ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 2033 ใหต้รวจสอบบญัชีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โดยบริษทั 

สรรพกิจธุรการจาํกัด นายพูลศักดิ�  ตันสิทธ์พนัธ์  รองประธานหอการค้า  เป็นผูจ้ ัดทาํบัญชี  ซึ� งหอการค้าได้ให้

ค่าตอบแทนกบัผูส้อบบญัชี 10,000  บาท และผูจ้ดัทาํงบการเงิน 10,000  บาท ในส่วนของค่าตอบแทนที�ผา่นมา ทางคุณ

ถนอม  วรรณะ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและคุณพูลศกัดิ�   ตนัสิทธิพนัธ์  บริษทั  สรรพกิจธุรการ จาํกดั  ผูจ้ดัทาํงบการเงิน

ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีนโยบายว่าหากเป็นมูลนิธิ  สมาคมการกุศลหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่านจะ

บริจาคกลบัคืนองคก์รนั�นๆ  

 มติที�ประชุม    ไดพ้ิจารณาแล้วมีมติแต่งตั�ง  นายถนอม  วรรณะ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 2033  เป็นผู ้

ตรวจสอบบญัชีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปี 2564 พร้อมกาํหนดค่าตอบแทน เป็นเงิน 10,000 บาท  (หนึ�งหมื�นบาทถว้น)  
 

 

 

ระเบียบวาระที� 7เรื�องเลอืกตั�งคณะกรรมการบริหาร ปีบริหาร 2564-2565 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าววา่ จากการบริหารงานในปีบริหาร 2562-2563 ซึ� งผมไดรั้บเลือกให้

ดาํรงตาํแหน่งประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดห้มดวาระการบริหารงาน และจะตอ้งมีการเลือกตั�งคณะกรรมการ

บริหารชุดใหม่ วาระปี 2564-2565 ในการประชุมใหญ่ครั� งนี�  ซึ� งตามขอ้บงัคบั หมวดที� 6  คณะกรรมการของหอการคา้

และการเลือกตั�งใหค้ณะกรรมการบริหารหอการคา้ในวาระปัจจุบนั เสนอชื�ออดีตประธานหอการคา้และคณะที�ปรึกษาที�

มีความเหมาะสมจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาตามความในวรรคก่อนซึ�งในครั� งนี�ประกอบดว้ย ดร.

บุญทอง เตียรประเสริฐ  คุณสมนึก ทกัษิณา  คุณวฒันา รัตนวงศ ์ คุณชยัรัตน์ โสธรนพบุตร และคุณมนสั ตั�นงาม 

ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ (ประธานที�ปรึกษา) กล่าววา่ ในนามของคณะกรรมการที�ไดรั้บแต่งตั�ง ขอ้แจง้วา่ ได้

มีสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดย้ื�นความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามขอ้บงัคบัแจง้ความจาํนงเป็นประธาน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 2564-2565 จาํนวน 3 ราย ประกอบดว้ย นายจิตรกร เผด็จศึก  นายณรงคศ์กัดิ�  แกว้

เมืองเพชร และนายวสันต ์ศิรินภารัตน์ และเพื�อให้การเลือกตั�งประธานหอการคา้สําเร็จไปตามวตัถุประสงค ์จึงเสนอให้

มีการแต่งตั�งประธานการเลือกตั�งเพื�อทาํหนา้ที�ต่อไป 

มติที�ประชุม แต่งตั�ง ดร.โอกาส เตพละกุล เป็นประธานการเลือกตั�ง 

ดร.โอกาส เตพละกุล (ประธานการเลือกตั�ง) ขอแต่งตั�งผูช่้วย จาํนวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย ดร.บุญทอง เตียร

ประเสริฐ และ คุณสมนึก ทกัษิณา และกล่าววา่ ดว้ยวาระการบริหารงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราปีบริหาร 2562-

2563 โดยการนาํของ คุณประโยชน์ โสรัจจกิจ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ไดห้มดวาระลง และตอ้งมีการเลือกตั�ง

คณะกรรมการปีบริหาร 2564-2565 แทนคณะกรรมการที�หมดวาระลงในการประชุมใหญ่ครั� งนี�  ตามข้อบงัคบัของ
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หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามขอ้บงัคบั ขอ้ที� 17 วรรคสอง คณะกรรมการจะมีขึ�นได้ในที�ประชุมใหญ่ ไห้มีการ

เลือกตั�งประธานหอการคา้ในคราวหมดวาระ โดยผูที้�จะเป็นประธานหอการคา้ตอ้งแสดงความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ยื�นต่อเลขาธิการ หรือเจา้หน้าที�บริหารก่อนจะมีการประชุมใหญ่อย่างน้อย 15 วนัในกรณีที�มีผูย้ื�นแสดงความจาํนง

มากกวา่หนึ�งคน ใหที้�ประชุมใหญ่ดาํเนินการจดัการเลือกตั�งโดยวธีิการลงคะแนนลบั หรือ เวน้แต่ที�ประชุมใหญ่ครั� งนั�นๆ 

จะมีมติเป็นอยา่งอื�น ถา้มีผูไ้ดค้ะแนนเท่ากนัอีกใหใ้ชว้ธีิจบัสลากถา้ที�ประชุมใหญ่ในคราวที�มีการเลือกตั�งไม่ปรากฏผูย้ืน

แสดงความจาํนงเป็นประธานหอการคา้ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ� งเป็นผูส้รรหาประธานหอการคา้เพื�อให้ที�ประชุม

ใหญ่รับรองโดยมีเสียงเกินกึ�งหนึ�งของสมาชิกสามญัที�มาประชุมถา้การสรรหามีชื�อมากกวา่ 1 คน ให้ดาํเนินการเลือกตั�ง

ตามความในวรรคก่อนในกรณีที�มีผูย้ื�นแสดงความจาํนงเป็นประธานหอการคา้เพียงแค่คนหนึ�ง ให้ที�ประชุมใหญ่รับรอง

โดยไดรั้บเสียงเกินกึ� งหนึ� งของสมาชิกสามญัที�มาประชุมในที�ประชุมใหญ่ให้มีสมาชิกสามญัเสนอชื�อผูเ้หมาะสมเป็น

ประธานการเลือกตั�ง โดยตอ้งมีเสียงสมาชิกสามญัอยา่งนอ้ย 2 คน ให้การรับรองให้ผูที้�เป็นประธานกรรมการหอการคา้

สรรหาคณะกรรมการบริหารโดยประกอบไปด้วยตาํแหน่ง รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม 

ประชาสัมพนัธ์ และตาํแหน่งอื�นๆ พร้อมคณะกรรมการตามความเหมาะสมซึ� งไดรั้บแจง้ว่า มีผูย้ื�นความจาํนงเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรตามขอ้บงัคบัแจง้ความจาํนงเป็นประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 2564-2565 จาํนวน 3 ราย 

ประกอบดว้ย นายจิตรกร เผด็จศึก  นายณรงค์ศกัดิ�  แกว้เมืองเพชร และนายวสันต ์ศิรินภารัตน์ ซึ� งในกรณีดงักล่าวที�มีผู ้

ยื�นแสดงความจาํนงมากกวา่หนึ�งคน ให้ที�ประชุมใหญ่ดาํเนินการจดัการเลือกตั�งโดยวิธีการลงคะแนนลบั หรือ เวน้แต่ที�

ประชุมใหญ่ครั� งนั�นๆ จะมีมติเป็นอยา่งอื�น ถา้มีผูไ้ดค้ะแนนเท่ากนัอีกให้ใชว้ิธีจบัสลาก จึงขอดาํเนินการตามขอ้บงัคบั 

โดยขอให้ผูส้มคัรทั�ง 3 ท่าน ขึ�นกล่าวแนะนาํตวัและวิสัยทศัน์ในการสมคัรประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราซึ� งมี

ผูส้มคัร 2 ท่าน ขอถอนการสมคัรประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกอบดว้ย นายณรงคศ์กัดิ�  แกว้เมืองเพชร และ 

นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ คงเหลือผูพ้ร้อมที�จะดาํรงตาํแหน่งประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 2564-2565 

เพียงท่านเดียวคือ คุณจิตรกร เผด็จศึก จึงขอใหส้มาชิกที�มาร่วมประชุมยกมือใหก้ารรับรอง 

มติที�ประชุม มีสมาชิกใหก้ารรับรองเป็นเอกฉนัท ์ให้ นายจิตรกร เผด็จศึก ดาํรงตาํแหน่งประธานหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา วาระปีบริหาร 2564-2565 โดยให้ผูที้�เป็นประธานกรรมการหอการคา้ ไปดาํเนินการสรรหาคณะ

กรรมการบริหารโดยประกอบไปดว้ยตาํแหน่ง รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพนัธ์ 

และตาํแหน่งอื�นๆ พร้อมคณะกรรมการตามความเหมาะสมต่อไป  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ผูไ้ดรั้บเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 2564-2565) 

กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที�ให้ความไวว้างใจรับรองให้ดาํรงตาํแหน่งประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 

2564-2565 โดยกระผมมีความยินดีและพร้อมเสนอตวัในการปฏิบติัหนา้ที�อย่างเต็มความสามารถ เพื�อร่วมพฒันาเศรษฐกิจ

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้มีความเจริญเติมโตและเกิดการพฒันาควบคู่ไปกบัการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นอยา่งรวดเร็ว และมี

การแข่งขนัสูง และเพื�อพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา รองรับกบัโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เพิ�มสร้างความ

กินดีอยูดี่มีสุข แก่พี�นอ้งประชาชน เพื�อใหส้ังคมมีการสร้างโอกาสใหม่ๆ แก่การประกอบอาชีพที�จะตอ้งเกิดการพฒันาไปใน

ทุกๆ ดา้น อย่างมั�นคงและย ั�งยืน ตามคาํขวญัของหอการคา้ที�กล่าวไวว้า่ “ส่งเสริมการคา้ พฒันาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต 

คือภารกิจหอการคา้” และการทาํงานใหป้ระสบผลสัมฤทธิ�  กระผมตอ้งขอความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกทุกท่าน หน่วยงาน

ทั�งภาครัฐและเอกชนทุกหน่วยงานใหก้ารสนบัสนุน ขอขอบคุณ โดยผมขอแนะนาํประวติัส่วนตวัโดยสังเขป 
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 สถานภาพ 

- เกิดเมื�อวนัที� 29 พฤษภาคม พ.ศ.2510  

- สถานภาพทางครอบครัว สมรสกบั นางเอื�อมพร เผด็จศึก 

- มีบุตรรวม 3 คนประกอบดว้ย 

- นางสาวศศิธร เผด็จศึกดูแลธุรกิจโรงเรียนสอนขบัรถ 

- นายอนุกลู  เผด็จศึกดูแลธุรกิจโลจิสติกส์ และคลงัสินคา้ 

- นายอนุสร เผด็จศึก  ดูและการซื�อขายรถบรรทุก การจดัไฟแนน และดา้นอสังหาริมทรัพย ์

 ด้านการศึกษา 

- จบระดบัประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนวดัดอนทอง อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- จบระดบัมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนศึกษาผูใ้หญ่ดดัดรุณี 

- จบระดบัมธัยมศึกษาปีที� 6 ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนฉะเชิงเทรา 

- จบระดบัอนุปริญญา ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

 การประกอบอาชีพ 

- ทาํงานรับจา้งทั�วไป เป็นจบักงัหิ�วปูนตั�งแต่อายุ 12 ปีชีวิตลม้ลุกคลุกคลานเก็บเกี�ยวประสบการณ์จากการทาํงาน

รับจา้ง ลูกจา้ง มานานกวา่ 12 ปี 

- เริ�มจดัตั�งโรงงานต่อตวัถงัรถยนตใ์นปีพุทธศกัราช 2535 และขยายการดาํเนินธุรกิจโดยการก่อตั�งบริษทัต่างๆ  ประกอบดว้ย 

 บริษทั จิตรกรเสริมทรัพยลิ์ซซิ�ง จาํกดัประกอบธุรกิจจาํหน่ายรถบรรทุกและจดัไฟแนน 

 บริษทั ไทยคชสารโลจิสติกส์ เซอร์วสิ จาํกดั ประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้และโลจิสติกส์ 

 บริษทั จิตรกรขนส่ง จาํกดัประกอบธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 

 บริษทั จิตรกรรวมทุนอสังหาริมทรัพย ์จาํกดัประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

 โรงเรียนสอนขบัรถ เจ.ที.เซฟ ไดร์ฟวิ�ง ประกอบธุรกิจสอนขบัรถบรรทุก และขนส่ง 

 บริษทั ยี�ฟาน อินเตอร์เนชั�นแนลโลจิสติกส์ จาํกดั ประกอบธุรกิจดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเป็นการร่วมทุนกบัประเทศจีน 

 การทาํงานเพื�อสังคมโดยสังเขป 

-    ผูท้รงคุณวฒิุคณะกรรมการจดัรูปที�ดินเพื�อพฒันาพื�นที�ส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

-    ผูท้รงคุณวฒิุในคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบกจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

-    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 

-     ประธานกองทุนหมู่บา้น 

-    ประธานชมรมวิ�งเมืองแปดริ�ว 

-    ประธานสหกรณ์พืชผกัผลไม ้(เกษตรปลอดภยัสูง) จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

-     รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ฝ่ายเกษตรกรรม 

-     กรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

-     คณะกรรมการ บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีฉะเชิงเทรา (วสิาหกิจเพื�อสังคม) จาํกดั เพื�อพฒันาเศรษฐกิจฐานรากตาม 

      นโยบายของรัฐบาล 

-    คณะกรรมการสานและขบัเคลื�อนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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-    อุปนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา 

-    ประธานชมรมท่องเที�ยวทางนํ�าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เป็นผู้ริเริ�มโครงการต่างๆ ดังนี� 

-     โครงการหอการคา้พฒันาเกษตรกรรมปลอดภยัสูงคืนพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ กลบัสู่ราชสาส์น 

-     โครงการเกษตรปลอดภยัสูง สานต่อศาสตร์พระราชา พฒันาสู่เกษตรอินทรีย ์เกษตรผสมผสาน สานต่อ โครงการ 1 ไร่ 1 แสน 

-    โครงการมอบทุนการศึกษาเด็กนกัเรียนที�เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพยร่์วมกบัมูลนิธิสานสัมพนัธ์ 

-    โครงการจดักิจกรรม เดิน-วิ�ง สมาธิ วสิาขะ พุทธบูชา ถือศิลหา้ ลด ละอบายมุข ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย 

      ดาํเนินการจดัมาอยา่งต่อเนื�องตั�งแต่ปี 2559 

-     โครงการรถบรรทุกสีขาวประชารัฐ เพื�อแกไ้ขรถบรรทุกนํ�าหนกัเกิน 

-     โครงการจดัทาํสวนทาํความดีถวายหลวงพอ่โสธร 

-     ร่วมดาํเนินโครงการฝ่ายมีชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-     โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผูต้อ้งขงั 

ระเบียบวาระที� 8เรื�องอื�นๆ   

 พิธีส่งมอบธงหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่างนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี

บริหาร 2562-2563 ส่งมอบใหก้บั นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 2564-2565 

 ดร.โอกาส เตพละกุล (ประธานกิตติมศกัดิ� ) เป็นผูแ้ทนหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นตวัแทนมอบโล่ประกาศ

เกียรติคุณแก่ นายประโยชน์ โสรัจจกิจประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 2562-2563 

 นายวฒันา รัตนวงศ์(ประธานกิตติมศกัดิ� ) เป็นผูแ้ทนหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบช่อดอกไมแ้สดงความ

ยนิดีแก่ นายจิตรกรเผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา รับเลือกตั�งปีบริหาร 2564-2565 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณในความร่วมมือการทาํงานในวาระปี 

บริหาร 2562-2563การทาํงานในการผลกัดนัโครงการต่างๆ ที�หอการคา้ดาํเนินมา เป็นการเพิ�มโอกาสที�สําคญัต่อการ

พฒันาเมืองฉะเชิงเทรา ภายใตยุ้ทธศาสตร์ EEC เป็นการกระจายรายได ้และความเจริญ ลดความเหลื�อมลํ� า เป็นการ

พฒันาจากฐานรากอยา่งแทจ้ริงการทาํงานที�เกิดประสิทธิภาพ จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั�งภาครัฐ

ในจงัหวดั โดยท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั และหน่วยงานราชการทุกส่วนรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนทุกองคก์ร ในการร่วม

แรงร่วมใจ ความเสียสละ ความสมคัร  สมานสามคัคีของสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทุกๆ ท่าน เพื�อนาํพา

องคก์รหอการคา้ไปสู่ความน่าเชื�อถือของสังคมต่อไปผมในนามหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 

ท่านคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วนที�ให้ความร่วมมือในการดาํเนินงาน

และกิจกรรมของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดว้ยดีตลอดมา 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธานที�ประชุม)  กล่าวปิดประชุม และเรียนเชิญรับประทานอาหารร่วมกนั 

ปิดประชุม เวลา  17.55 น. 
 

      นางวรนิต กตญาณ 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ตรวจรายงานการประชุม 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ      ( ผูจ้ดัการ )     บนัทึก / นางนํ�าฝน  ชะเอมทอง    (เจา้หนา้ที� )     พิมพ ์


