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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 4/2565 

ในวันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายสมนึก ทกัษิณา       ประธานกิตติมศกัด์ิ 

2. นายอุทยั  ศรีสาลีกุลรัตน์       ท่ีปรึกษา 

3. นายอาทร  ช่วยณรงค ์      ท่ีปรึกษา 
4. นายจิตรกร เผด็จศึก       ประธาน 

5. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร      รองประธาน 

6. นายมนสั ตัน๊งาม       รองประธาน 

7. นายอาทร ผดุงเจริญ      รองประธาน 

8. นางขนัค า  ศรีวรรณ      รองประธาน 

9. นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       รองประธาน 

10. นางสาวปาลาวดี เน่ืองจ านงค ์     รองประธาน 

11. นายณรงคศ์กัด์ิ แกว้เมืองเพชร      รองประธาน 

12. นายวสันต ์ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

13. นายพงษศ์กัด์ิ เสริมศกัด์ิศศิธร      รองประธาน 

14. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม       เลขาธิการ 

15. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาภรณ์    รองเลขาธิการ 

16. นายธานินทร์ เสริมศกัด์ิศศิธร      เหรัญญิก 

17. นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข      กรรมการ 

18. นายประสิทธ์ิ  ลาภพิทกัษม์งคล      กรรมการ 

19. นางพรภิรมย ์ศิริปุณย ์      กรรมการ 

20. นายมงคล ด ารงคสุ์ทธิพงศ ์     กรรมการ  

21. นายธนเดช จิตพิทยานุภาพ      กรรมการ 
22. นางปคุณา  บุญก่อเก้ือ       กรรมการ 

23. นางภคัชญัญา  ศรีชวนะ      กรรมการ 

24. นางสาวสรวงสุดา  ก่อหา      กรรมการ  

25. นายพิรธรรม จิงเจริญ       กรรมการ 

26. นายคณิต น่ิมเจริญวรรณ      สมาชิก 
 

เปิดประชุม 15.00 น. 
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วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอ่ืนๆ 
 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมคณะกรรมการและคณะท่ีปรึกษาหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 
4/2565 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.-17.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application 
Zoom  

20 พฤษภาคม 2565 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ 
นายโชติอนันต์ ปินถานันต์ ประธาน YEC รับมอบประกาศณียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงหอการคา้จงัหวดั และการ
อบรมหลกัสูตร YEC President Training ณ โรงแรมสวิสโฮเตล็ กรุงเทพฯ 

21 พฤษภาคม 2565 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ท่ีปรึกษาหอการคา้ไทย/ประธาน
กิตติมศกัด์ิหอการคา้จงัหวดั นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้  นางสาวเพราพิลาส พุทรา รองเลขาธิการ และ นายโชติ
อนันต์ ป่ินถานันต์ ประธาน YEC ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ชุดไทยเท่ Night ในงานเล้ียงสังสรรค์การประชุม
คณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วาระปี 2564-2565 และการอบรมผูบ้ริหารระดับสูง
หอการคา้จงัหวดั และการอบรมหลงัสูตร YEC President Training ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 
กรุงเทพ 

22 พฤษภาคม 2565  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ร่วมการประชุมใหญ่หอการคา้ภาค 5 ภาค ประจ าปี 2565 ณ ห้อง Le Concorde Ballroom ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ 
รัชดา 

23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.15 น. สถิติจงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้พบ นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (การเก็บรวบรวมขอ้มูล

รายละเอียด:งานแจงนบั) ณ ส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.หอการคา้จงัหวดัฯ น าโดยคุณจิตรกร เผด็จศึก ประธาน เขา้ถวายมุทิตาจิตสักการะ 
พระราชภาวนาพิธาน เจา้คณะจงัหวดัฉะเชิงเทรา และเจา้อาวาสวดัโสธรวราราม วรวิหาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัโสธรวรา
รามวรวิหาร 

23 - 27 พฤษภาคม 2565  นายโชติอนันต์ ปินถานันท์ ประธาน YEC ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่หวัใจพอเพียง รุ่นท่ี 6  (  SEED 6)  ณ โรงแรมริเวอร์ ตนั อมัพวา  จงัหวดัสมุดสงคราม 

24 พฤษภาคม 2565  เวลา  14.00  น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา น าคณะผูบ้ริหาร แสน
ภูดาษ เฮลท ์แอนด ์เวลเนสคลบั สมาชิกหอการคา้ฯ เขา้พบ นายไมตรี ไตรติลานนัท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อหารือ
ร่วมกบัหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียว ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร ห้องประชุมวิชิตสงคราม ชั้น 4 
ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานท าบุญอาคารส านกังานหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในโอกาสครบรอบ 38 ปี การก่อตั้ง ณ อาคารส านกังานหอการคา้ โดยรับเกียรติจาก นายไมตรี 

ไตรติลานนัท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เวลา 10.00 น. เจริญพระพุทธมนต ์โดยพระราชภาวนาพิธาน เจา้คณะ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และเจา้อาวาสวดัโสธรวรารามวรวิหาร  พร้อมคณะสงฆ์ -เวลา 11.00 น. ถวายภตัตาหารเพลแด่

พระภิกษุสงฆ ์9 รูป เวลา 11.30 น. รับประทานอาหาร     
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29 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพจดังานเล้ียง
ขอบคุณ (Thank You Party) ในการบริหารงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีผ่านมา ณ ร้านทริปเป้ิลพี                      จ.
ฉะเชิงเทรา โดยนายไมตรี ไตรติลานนัท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหเ้กียรติมาร่วมงาน 

2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนสุจิปุลิ 
ตั้งอยู ่เลขท่ี 99/9 หมู่ 3 ต าบล ลาดขวาง อ าเภอบา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา  เป็นโรงเรียนจดัการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 
จนถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นโรงเรียนแนวคิดใหม่ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 มิถุนายน 2565 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสร้างแหล่งอาหารให้สัตวป่์า ลดปัญหาให้
ชุมชน บริเวณอ่างเก็บน ้าวราวุธ บา้นนายาว หมู่ท่ี 15 ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา และท่ีอ่างเก็บ
น ้าจตุพร บา้นคลองเตย หมู่ท่ี 21 ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมปลูกพืชอาหารสัตว์
ป่า และจดัท าโป่งเทียม โดยมี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รองประธานกรรมการมูลนิธิพชัรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์เป็นประธาน (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนบัสนุนเงิน 8,000 บาท) 
8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา น าคณะภาครัฐและ

ภาคเอกชน เขา้ใช้บริการ แสนภูดาษ เอลท์ แอนด์ เวลเนสคลบั เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขท่ี 118-118/1 หมู่ 4 ต.ลาดขวาง อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป็นสถานบริการดูแลดา้นสุขภาพแนว
ผสมผสานแบบครบวงจร มีคลีนิคสุขภาพท่ีมีแพทยแ์ผนไทย แพทยแ์ผนปัจจุบนั แพทยผิ์วพรรณความงาม สัมผสักล่ินอาย
ความเป็นธรรมชาติและศาสตร์นวดไทย เพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความสุขกาย สุขใจ สุขอารมณ์ มีทั้งสปาแนวธรรมชาติ ห้อง
เกลือหิมาลยัเพื่อฟ้ืนฟูสภาพผิวพรรณและภาวะภูมิแพ ้ท าให้ผูรั้บบริการผ่อนคลายสามารถหลบัไดดี้ขึ้น มีบริการห้องสปา
หินภูเขาไฟเพื่อช่วยใหผิ้วพรรณสดใส กระตุน้การไหลเวียนโลหิตและน ้าเหลืองหอ้งอบสมุนไพรไทยเพื่อช่วยระบบทางเดิน
หายใจและผิวพรรณ สัมผสักับการออกก าลงักายรูปแบบใหม่ท่ีโอบลอ้มไปด้วยธรรมชาติเสมือนท่านเล่นฟิตเนสอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ ไดพ้บประสบการณ์ อควายิม หรือการออกก าลงักายในน ้ าเพิ่มความแข็งแรง สนุก สดช่ืน มีบริการบ่อ
ออนเซ็นท่ีท าใหท้่านรู้สึกเสมือนไดม้าออนเซ็นท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 

10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. นายโชติอนนันต ์ ปินถานนัท ์ประธาน YEC ร่วมประชุม

ผูป้ระกอบการรุนใหม่ YEC ทัว่ประเทศ ผา่นระบบ VDO Conference ( Google Hangout Meet)  

15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์  กรรมการหอการค้าไทย  ร่วมประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย คร้ังท่ี 2 /2565 เวลา 09.30-12.00 
น  ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ์ กรรมการหอการคา้ไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการ
หอการคา้การคา้ไทย คร้ังท่ี 3/2565 ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

                                                                                                                                                                     
- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์
อ  านวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ัง 5/2565 ณ ห้องประชุมศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลาง
จงัหวดัเชิงเทรา 

19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.-12.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
3 สถาบนั (กกร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการ กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2565 เพื่อร่วมเสนอ
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ประเด็นปัญหาดา้นการคา้การพฒันาเศรษฐกิจ เสนอสู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลกัดนัแกไ้ขต่อไป ณ ห้องประชุม
สุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
      24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีรับมอบผีเส้ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถพระบารมราชนนี 1000 ปีหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา  

25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. นายณรงคศ์กัด์ิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมปฐมนิเทศ
โครงการ (สัมมนา คร้ังท่ี 1) โครงการจา้งวิศวกรท่ีปรึกษาส ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวง
หมายเลข 3481 สาย ต.คลองหลวงแพ่ง-ปราจีนบุรี ณ หอประชุมท่ีวา่การอ าเภอบางน ้าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

27 พฤษภาคม 2565เวลา 09.00 น นายจองพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียวโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการ
ท่องเท่ียวประจ าปี 2565  

27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์  ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา  

31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. นายพงศ์ธร เผ่าบรรจง และนายพงษ์ศกัด์ิ เสริมศกัด์ิศศิธร รอง
ประธาน ร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชีพท่ีเหมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ ประจ าปี 
2565 กิจกรรมประสานพลงัประชารัฐจดัหางานให้ผูสู้งอายุ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างการรับรู้และความเขา้ใจแก่
นายจา้ง/สถานประกอบการเก่ียวกบัสถานการณ์การกา้วเขา้สู่สังคมผู ้สูงอายุของประเทศไทย นโยบายและมาตรการ
ของภาครัฐเก่ียวกับการส่งเสริมการจ้างงานผูสู้งอายุ ตลอดจนการส ารวจความต้องการจ้างงานผูสู้งอายุของ
ผูป้ระกอบการผา่นระบบ Zoom  (ID:876 5353 1201 Passcode: 641457 

1 มิถุนายน 2565 นายจิตรกร เผด็จศึก เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน
พิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 4/2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ยอาจารยางกูร) ชั้น 1 
ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 16.30 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมด าเนินงานโครงการส่งเสริม
กระบวนการเครือข่ายความรู้ (Knowledge-Based : KBO) จังหวดั ณ ห้องบางตลาด โรงแรม ที วินเทจ ต าบลท่า
ทองหลาง อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น.-11.00 น. ร่วมกิจกรรมเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี 
(3 มิถุนายน 2565) ณ วดับางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมปล่อยพนัธุ์สัตวน์ ้ าลงสู่แม่น ้ าบางปะกง การ
ปลูกตน้ไม ้บริเวณถนนบางพระ-บางเสาธง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 มิถุนายน 2565  คณะกรรมการหอการคา้  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีเน่ือง
ในโอกาส วนัเฉลิมพระชนมพ์รรษา 3 มิถุนายน 2565  เวลา 07.30 น.พิธีตกับาตรถวายพระราชกุศล เวลา 18.00 น พิธี 
ถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม  เวลา 19.19 น.พิธีจุดเทียนถวายพระราชกุศล ณ วดัโสธวรารามวรวิหาร (ศาลา
อญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น ้าบางปะกง) ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 มิถุนายน 2565 เวลา 19.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาผกัตบชวาใน
แม่น ้าบางปะกง ณ หอ้งประชุมเขื่อนทดน ้าบางปะกง  ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  



5 

 

6 มิถุนายน 2565 8.30 น - 13.00 น.  นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ (Focus 
Group) การจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านการท่องเท่ียวจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมซันธาราฉะเชิงเทรา อ.เมือง             
จ.ฉะเชิงเทรา 

6 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 - 16:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นวิทยากร โครงการวิพากษ์
หลกัสูตรเพื่อพฒันารายวิชา นกัธุรกิจเพื่อสังคมส าหรับหลกัสูตรในบทวิชาศึกษาทัว่ไป เสริมสร้างบณัฑิตให้มีความ
พร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดท้นัทีท่ีสามารถท่ีจะพฒันาศกัยภาพตวัเองและแรงงานในสังกดัของตนให้สูงขึ้นบนพื้นฐาน
แนวคิดสร้างสรรคใ์หเ้ขา้กบัลกัษณะงานท่ีปฏิบติัได ้โดยผา่นส่ือออนไลน์ดว้ยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

6 มิถุนายน 2565 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน เวลา 9.00 น. - 12.00  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วม
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นการจดัท าแผนพฒันาธุรกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏราช
นครินทร์ น. ณ หอ้งโชคอนนัตช์ั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศกัด์ิ  เสริมศกัด์ิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมการจดักิจกรรม
รณรงคเ์น่ืองในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย
อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนโล่รางวลั 3 โล่) 

6 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ สถิติระดบัจงัหวดั
ฉะเชิงเทราคร้ังท่ี 2/2565  ณ หอ้งประชุมส านกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมการด าเนินงานการจดักิจกรรม
เฉลิมฉลองพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พ.ศ.2565 หลงัประกาศยกย่องเป็นบุคคลส าคญัของโลก 
ร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ (ผา่นระบบZOOM) ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหารือในการตรวจราชการของ
ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ไดติ้ดตามความกา้วหน้าการขบัเคล่ือนศูนย์
อ านวยการขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอ้งประชุม
อ าเภอคลองเขื่อนท่ีวา่การอ าเภอคลองเขื่อน ต.คลองเขื่อน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

10 มิถุนายน 2565 เวลา  9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมพิจารณาและรองรับรองผลการ
ตรวจประเมินเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ณ ห้องประชุม 524 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา 

10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประกวดหมู่บา้นตน้แบบการ
น้อมน าแนวพระชารด าริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด”  เพื่อพฒันาชุมชน 
ประจ าปี 2565 ณ หอ้งประชุมพระยาสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักด์ิ เสริมศักด์ิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเป็น
เกียรติกิจกรรมทดสอบตลาด โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองคค์วามรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) 
จงัหวดั เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสนามดา้นหน้าศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 
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14 มิถุนายน 2565 เวลา08.30 -12.00 น. นายจอมพงษชู์ทบัทิม ร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
พื้นท่ีจงัหวดัเชิงเทราในโครงการการพฒันาระบบการบริหารจดัการขยะตามขนาดและบริบทขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโครงการวิจยัย่อยท่ีเจ็ดการพฒันาระบบการบริหารจดัการขยะตามบริบท
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนภาคตะวนัออก ณ ห้องประชุมขุนสมาน ชั้น 2 องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมประชาคมชุมชน เพื่อจัดท า
แผนการพฒันาพื้นท่ีเตรียมการป่านนัทนาการไทยสามขา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบบและป่าสียดั หมู่ 16 
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีลง
นามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการนกัศึกษาพนัธุ์ใหม่เพื่อรองรับการพฒันาก าลงัคนในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา” ระหวา่ง หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
ไทย และ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ณ หอ้งโชคอนนัต ์ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัราชนครินทร์ 
 

- กจิกรรมอ่ืนๆ 
 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-1 6.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมฟังการเสวนา ในงาน MANGO 

OPEN HOUSE พลิกโฉม !!! สร้างสรรคแ์บบมือโปร เปล่ียนมะม่วงฉะเชิงเทรา เปล่ียนความสุก...ไปสู่ความส าเร็จ ณ 
หอ้งประชุมเทพราช A โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนดโ์ฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา และระบบออนไลน์ ZOOM 
 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา โดยคณะกรรมการ กกร.จังหวดั
ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2565 ณ ห้อง
ประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบติัการในการจดัท าแผนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ Wellness ในพื้นท่ี อีอีซี (EEC Wellness Corridor) ณ หอ้งประชุม
แสนสุข 1 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จงัหวดัชลบุรี 

9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 -14.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานวนัเกิดองค์เจา้พ่อหลกัเมือง
ฉะเชิงเทราประจ าปี พ.ศ.2565 ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา (นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมท าบุญ 2,000 บาท)  

13 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพูดคุยแลกเปล่ียนปัญหาและอุปสรรคข์อง
ผูป้ระกอบการต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ร่วมกบั ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉะเชิงเทรา ณ 
หอ้งประชุม อาคารส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 3/2565 
มติท่ีประชุม  รับรอง 

วาระที่ 3 เร่ืองรายงานติดตามความคืบหน้าของโครงการ 

• โครงการขับเคล่ือน TCC Connect 
นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2565 ไดป้ระสานาติดตามการ

โหลดแอบพิเคชั่น TCC Connect เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีหอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัมอบให้อย่าง
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มากมาย ยอด ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2565 ยอดเขา้ระบบ MR  = 383 ราย สามารถโหลดเขา้ระบบแอบพิเคชั่น TCC 
Connect 129 ราย  คิดเป็น 34 เปอร์เซ็นต ์จาก 100 เปอร์เซนต ์ยอด ณ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 ยอดเขา้ระบบ MR  = 384 
ราย สามารถโหลดเขา้ระบบแอบพิชัน่ TCC Connect 139  ราย  คิดเป็น 44 เปอร์เซ็นต ์จาก 100 เปอร์เซ็นต ์

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
• โครงการตู้น ้าด่ืมปันสุข ณ อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าได้รับการอนุมัติจากการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว ก าหนด
ระยะเวลา 24 เดือน (2 ปี) นบัจาก 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ปริมาณน ้ าจ านวน 20 ลบ.ม./เดือน ขณะน้ีไดติ้ดตั้งตูน้ ้ าด่ืมปัน
สุข บริการประชาชนฟรีดา้นหนา้อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
• โครงการส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพกิาร ตามมาตรา 35  

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 
มาตรา 35 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการส่งเสริมและพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิตคนพิการในดา้นต่างๆการพฒันาอาชีพให้
มัน่คงและมีศกัยภาพ ไม่เป็นภาระต่อสังคม ในปี 2564 ไดด้ าเนินการน าร่องคนพิการแลว้ จ านวน 8 ราย โดย บริษทั 
ไทยคชสารโลจิสติกส์ จ ากดั ใหค้วามร่วมมือเขา้ร่วมโครงการ โดยในปี พ.ศ. 2565 ก าลงัประชาสัมพนัธ์โครงการทาง
ส่ือต่างๆ ทั้งส่ือออนไลน์ ส่ือเอกสาร ส่ือป้ายประชาสัมพนัธ์ขนาดใหญ่ตามนิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดั  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
• โครงการจัดตั้งชมรมบริจาคโลหิตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า จากการท่ีท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้ด าริท่ีจะให้มีการจดัตั้งชมรม
บริจาคโลหิตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขึ้น โดยมอบหมายให้ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา รับไปด าเนินการ โดยโรงพยาบาล
พุทธโสธร เป็นเลขานุการคณะท างาน การขบัเคล่ือนไดมี้การตั้งกลุ่ม Line โครงการ พร้อมด าเนินการจดัหาทุนสนบัสนุนโดยรายได้
จากการจ าหน่ายเส้ือยดืวนัวิสาขพุทธบูชา เพื่อเป็นกองทุนในการสนบัสนุนจดัท ารถเคล่ือนท่ีบริจาคโลหิตต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
• โครงการไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีวตัถุประสงค ์
เพื่อยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงไม่เพียงมุ่งส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าใช้เองในชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนเขา้ถึง
ไฟฟ้า และยงัช่วยเพิ่มรายไดแ้ละลดความเหล่ือมล ้าให้กบัประชาชนในระดบัฐานราก สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกบัชุมชน
อย่างแทจ้ริง โดยใชแ้นวคิด หลงัคาของท่านสามารถช่วยเหลือสังคมได”้ โดยรณรงคใ์ห้ติดตั้งระบบโซล่าเซลลบ์นหลงัคา
ของผูป้ระกอบการ ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากสถานประกอบการบางส่วนแลว้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

• โครงการปลูกป่า ณ พื้นท่ีอ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า เป็นโครงการพื้นฟูสภาพป่าธรรมชาติให้กลบัคืนมา พลิกฟ้ืนผืนป่าเพื่อ

สืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชด าริ รัชกาลท่ี 9 ท่ีจะสร้างความมัน่คงทางทรัพยากรธรรมชาติสังคม และเศรษฐกิจ 
สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  พฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนท่ีอยู่อาศยัและท ากินในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบเขตป่าให้สามารถอยู่กบัป่า
ไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยแนวทางในการด าเนินโครงการมัง่เน้นในพื้นท่ีป่าอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อประยุกต์
แนวพระราชด าริ “คนอยูก่บัป่า” ในการบริหารจดัการพื้นท่ีป่าตน้น ้ าและชุมชนให้สอดคลอ้งกบัภูมิสังคม ฟ้ืนฟูดิน น ้า ป่า 
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ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างและฟ้ืนคืนระบบนิเวศตน้น ้ า การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อฟ้ืนคืนระบบนิเวศป่าตน้น ้ าและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการป้องกันไฟป่า เพื่อให้ป่าไม้เป็นทรัพย์สินท่ีทรงคุณค่าของ
ประเทศชาติอย่างย ัง่ยืน โดยได้เข้าด าเนินโครงการ โดยจัดกิจกรรมในโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ในวนัตน้ไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ.2565 เม่ือวนัพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ณ ป่าไทรสามขา บา้นนา
อีสาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา สนบัสนุนเงินการเตรียมหลุมปลูก จ านวน 3,500 ตน้  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 

4.1 การจัดท าบุญเลีย้งพระอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ ตามท่ีไดมี้การประชุม กลุ่มยอ่ยไดก้ าหนดท าบุญหอการคา้ฯ ใน

วนัอาทิตยท่ี์ 29 พฤษภาคม2565 จะมีการนิมนตพ์ระคุณเจา้ สวดมนต ์ฉันเพล ก็เป็นการท าบุญเล้ียงพระท่ีส านักงาน 
ในการท าบุญคร้ังน้ี  เราอุทิศส่วนกุศลท่ีท าให้กบั ประธานหอการคา้ฯ อดีตกรรมการ และอดีตสมาชิกหอการคา้ ท่ี
เสียชีวิตไปแลว้ ขณะน้ีไดท้ าการนิมนต ์พระราชกรณีพิธาน เจา้คณะจงัหวดัฉะเชิงเทรา คณะสงฆ ์ในเขตของอ าเภอ
เมือง และในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรามา ทั้งหมด 9 รูป ในการท าบุญเล้ียงพระ และมีการเล้ียงอาหารกรรมการและ
สมาชิกหอการคา้ ท่ีมาร่วมงาน ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมท าบุญ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2565 ถือว่าเป็นวนัครบรอบ 38 ปีของหอการคา้
ฉะเชิงเทรา ซ่ึงตั้งแต่เราเปิดหอการคา้มาเพิ่งไดท้ าบุญเปิดส านกังานหอการคา้ฯ ไปคร้ังเดียว ปีน้ี ครบรอบ 10 ปี ท่ีมา
อยู่ท่ีน่ี เราร่วมกันท าบุญ ผลบุญจะได้ส่งผลให้ การท าธุรกิจ ของสมาชิกหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา มีความ
เจริญรุ่งเรือง เร่ือง การคา้ขายการลงทุนต่างๆ  ก็จะดีขึ้นเร่ือยๆ สมาชิกหอการคา้ฯ ไดเ้สียสละ ในการท่ีช่วยเหลือ ใน
เร่ืองของเศรษฐกิจฐานราก ท าโครงการต่างๆ ท่ีช่วยเหลือประชาชน ขอเชิญทุกท่าน มาร่วมกนัท าบุญ บา้นของเรา 
เพื่อใหเ้ป็นศิริมงคลกบัหอการคา้และกบัตวัเราเองการแต่งกายเป็นผา้ไทย เวลาถ่ายรูปจะไดดู้เรียบร้อย สวยงาม 

ตอนน้ีเรามีการทาสี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอการคา้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในส่วนท่ีเสียหาย มีน ้ า
ร่ัว หลายจุด  ด าเนินการซ่อมแซมตั้งแต่ชั้นบนลงมาถึงชั้นล่าง และดา้นหนา้ของอาคาร ตอนน้ีก าลงัให้ช่างด าเนินการ
อยู ่ใหเ้สร็จทนัวนัท าบุญหอการคา้ฯ  ส่วนเร่ืองค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอาคารหอการคา้ ประมาณ 200,000 บาท ช่วง
น้ียงัพอมีเงินเหลือในบญัชี เราสามารถท าได ้ก็ด าเนินการไป อาคารหอการคา้จะไดดู้ดี ดูเรียบร้อย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.2 การร่วมจัดกจิกรรมวิ่งเพ่ือส่ิงแวดล้อม ร่วมกบั นิตยสาร Refill 

นายคณิศ น่ิมเจริญวรรณ (สมาชิก) กล่าวว่า หลงัจากฟังคอนเซ็ปตเ์ม่ือวานแลว้ อยากจะเสนอช่ือ "Zero CO2" เน่ือง
ดว้ยเราใหค้วามส าคญัของส่ิงแวดลอ้มพร้อมสร้างเมืองฉะเชิงเทรามีตวัตนเป็น เมืองแห่งส่ิงแวดลอ้ม งานว่ิงประจ าปี เป็นช่ือ
เก่ียวกับคอนเซปต์น้ีท าให้เป็นท่ีจดจ าว่า เมืองฉะเชิงเทรามีนโยบายของการรักษาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมการจัดงานและ
ด าเนินการให ้อิงกบัคอนเซปต ์Zero CO2 ท าไงก็ไดใ้หง้านว่ิงงานน้ี เกิด Carbon Emissions นอ้ยท่ีสุด ทั้งยกระดบังานว่ิง และ
การสร้างตวัตนในดา้นท่ีเราตอ้งการท่ีจะผลกัดนักนั เม่ือพูดถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งนึกภาพถึงฉะเชิงเทรา 

นายสุนทร  กระตุกฤษ์ (ท่ีปรึกษา) กล่าวว่า  โครงการน้ีถือว่ามีประโยชน์ เป้าหมาย ท าเพื่อชาวบา้นและ
ประชาชน และเป้าหมายท่ีดี  เป็นส่ิงท าเพื่อสังคม สังคมให้อะไรเรามาเยอะแยะมากมายแลว้ ถา้วนัน้ีเราไม่ช่วยกนั
ดูแลเร่ืองสังคม สังคมมนัก็จะแย่ลงกว่าน้ี อนาคตลูกหลานเราจะเป็นยงัไง เราก็ยงัไม่รู้ พราะฉะนั้นแลว้ วนัน้ีพวกเรา 
ชาวหอการคา้ทุกท่าน เสียสละเขา้มาแลว้ เราก็พยายามช่วยกนัท าให้ดีท่ีสุด เพื่อท่ีจะให้การขบัเคล่ือน เศรษฐกิจฐาน
รากของเรา ใหไ้ปไดแ้บบยัง่ยนืเห็นดว้ยกบัโครงการน้ี 
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นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าขอบคุณ คุณคณิศ สมาชิกหอการคา้ฯ เป็นคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา แต่
ไปอยู่กรุงเทพฯ มานาน คิดจะกลบัมาตอบแทนจงัหวดัฉะเชิงเทรา เลยน าโครงการน้ีมาปรึกษาทางหอการคา้ ท่ีจะ
ช่วยกนัส่งเสริมเร่ืองส่ิงแวดลอ้มต่างๆ  การจดักิจกรรมน้ีขึ้น เพื่อจะไดมี้ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ความเป็นอยู่ท่ีดี คือการสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากท่ีดีเช่นกนั การจะจดักิจกรรมใดๆ ผมก็จะน ามาแจง้และขออนุมติัในท่ีประชุมทราบต่อไป 

    มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 5 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
   5.1 การจัดงานหอการค้าแฟร์ 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า เร่ืองการจดังานหอการคา้แฟร์  เราไม่ไดจ้ดักนัมาหลายปีแลว้ ตั้งแต่

มีโควิด ตอนน้ีไปดูท่ีท่ีอ าเภอบางปะกง ตรงขา้มตลาดลาว เห็นว่าตอนน้ี จงัหวดั ก็ยงัไม่ด าเนินการท าอะไร ผมก็เลย
ขอใชพ้ื้นท่ี จะไปจดังานหอการคา้แฟร์ก่อน เพื่อท่ีจะใหช้าวบา้นใน แถบแถบนั้นมีท่ี ท ามาหากิน มีท่ีคา้ขาย และ เป็น
การประชาสัมพนัธ์พื้นท่ีอีก เพื่อท่ีจะใหมี้การการคา้ขาย มีการกระตุน้เศรษฐกิจเกิดขึ้นในจงัหวดัฉธเชิงเทรา  อีกพื้นท่ี
ส่วนหน่ึงท่ีดูไวใ้นการจดัหอการคา้แฟร์ เราก็จะจดัท่ีสนามยิงปืน ท่ีเรามีการพฒันาพื้นท่ีไวแ้ลว้ อนัน้ีก็จะจดังานท่ี
ใหญ่ พอสมควร อีกไม่นาน หอการคา้แฟร์ ท่ียิง่ใหญ่ และช่วยส่งเสริมการคา้และช่วยเหลือชาวบา้นไดจ้ริงๆ ขอความ
คิดเห็นในท่ีประชุม ท่านใดมีความคิดเห็นวา่ยงัไง 

   5.2 การน าเสนอผลงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในรูปแบบต่างๆ  
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า การน าเสนอผลงานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีผ่านมา ได้

รวบรวมไวใ้นรูปแบบต่างๆ ซ่ึงต่อไปจะพฒันาเป็นแบบละครสั้น หรือเป็นออนไลน์ท่ีจะสามารถประชาสัมพนัธ์ไป
ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และทัว่ถึงมากยิง่ขึ้น ซ่ึงจะไดม้าประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินงานไปตามวตัถุประสงคต่์อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 6 ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพ่ือน าเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประเด็นติดตามความคืบหน้า 

ประเด็นท่ี 1) โครงการศึกษาส ารวจออกแบบระบบสูบกลบัอ่างเก็บน ้าคลองสียดั (สูบน ้าคืนถ่ิน)  (เสนอโดยหอการคา้) 
ประเด็นท่ี 2) โครงการยกระดบัน ้าประปาเพื่อน าไปสู่ประปาด่ืมได ้(เสนอโดยหอการคา้) 
ประเด็นท่ี 3) การส่งเสริมการท่องเท่ียวทางสายน ้า (เสนอโดยหอการคา้) 
ประเด็นท่ี 4) การติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา (เสนอโดยหอการคา้) 

ประเด็นด้านการพฒันา เพ่ือคุณภาพชีวิต และพฒันาเศรษฐกจิอย่างย่ังยืน 
ประเด็นท่ี 1) การพฒันาดา้นการศึกษาทุกช่วงวยัใหเ้กิดประสิทธิภาพ (เสนอโดยหอการคา้) 
ประเด็นท่ี 2) การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา/หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
ประเด็นท่ี 3) การพฒันาผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันา  
ประเด็นท่ี 4) การลดหยอ่นภาษี 2 เท่า แก่ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา 35  

      (เสนอโดยหอการคา้) 
ประเด็นท่ี 5) ขอใหภ้าครัฐมีหน่วยงานกลางในการเป็นศูนยส่์งเสริมและเผยแพร่ขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทางเลือก  
                 รองรับสู่การเป็นเมือง Smart City (เสนอโดยหอการคา้) 
ประเด็นท่ี  6) ผลกัดนัโครงการศึกษาส ารวจออกแบบการก่อสร้างถนนเลียบชายทะเลเช่ือมต่อจาก ต าบลบางทราย  
                  จงัหวดัชลบุรี ผา่น ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง ต่อเช่ือมถึง อ าเภอบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ  
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        (เสนอโดยหอการคา้) 
ประเด็นท่ี 7) โครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา (เสนอโดยหอการคา้) 
ประเด็นท่ี 8) โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอลค์ (เสนอโดยหอการคา้) 

ประเด็นการช่วยเหลือเพ่ือการแก้ไขปัญหา 
ประเด็นท่ี 1) ผลกัดนัการสร้างสะพานขา้มทางรถไฟบริเวณสถานีเปร็ง เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและ 
       ทรัพยสิ์นของประชาชน  
ประเด็นท่ี 2) การช่วยเหลือในการลดค่าไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม 3 เปอร์เซ็นต ์
ประเด็นท่ี 3) ขอต่ออายลุดหยอ่นเงินสมทบประกนัสังคมออกไปอยา่งนอ้ย 3 เดือน 
ประเด็นท่ี 4) การท าแนวกั้นช่วงแยกสตาร์ไลทถึ์งโรงพยาบาลเกษมราษฏร์เพื่อลดปัญหาอุบติัเหตุทางจราจร 
ประเด็นท่ี 5) โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพกัน ้า ริมถนนทางหลวงชนบท สาย ฉช.3001  
             พร้อมเพิ่มไฟทางบริเวณสะพานขา้มคลอง (สะพานคลองแขวงกลัน่และ สะพานคลองขนุพิทกัษ)์  
                 (เสนอโดยหอการคา้) 
ประเด็นท่ี 6) โครงการสร้างสะพานขา้มคลองท่าถัว่ท่ีช ารุด (เสนอโดยหอการคา้) 
ประเด็นท่ี 7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน ้าท่าถัว่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา (เสนอโดยหอการคา้) 
ประเด็นท่ี 8) ติดตามการก่อสร้างด่านชัง่น ้าหนกั เพื่อลดปัญหารถบรรทุกน ้าหนกัเกิน (เสนอโดยหอการคา้) 
ประเด็นท่ี 9) การแกปั้ญหาแรงงานขาดแคลน ป้องกนัการลกัลอบแรงงานเขา้มาโดยผิดกฎหมายโดยใหเ้ร่งรัด 
                 กระบวนการ MOU ท่ีถูกตอ้งจากต่างประเทศ (เสนอโดยหอการคา้) 
ประเด็นท่ี 10) การศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหาการจราจรบริเวณแยกไก่หมุน (เสนอโดยหอการคา้) 
 นายณรงคศ์กัด์ิ แกว้เมืองเพชร (รองประธาน) กล่าวว่า เร่ืองโครงการรถบรรทุกสีขาว ปัจจุบนัไดมี้ค าสั่งทาง
จงัหวดั แต่งตั้งคณะท างานขึ้นมา ในทางปฏิบติั นบัตั้งแต่ไดแ้ต่งตั้งขึ้นมา ตอนแรกก็มีผลงานการจบักลุมทุกวนั ตอน
หลงัๆ  การท างานก็ค่อนขา้งจะเงียบเหงาลงไป และเบาะแสในการช้ีเป้าหมาย ของผูก้ระท าความผิด ไม่ไดรั้บการ
ตอบสนอง ของคณะท างานกลบักลายเป็นว่า เป็นการ ตรวจสอบในกลุ่มของรถบรรทุก ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มเป้าหมายท่ี
กระท าความผิด หมายถึงว่ารถท่ีเป็นเป้าหมาย ไม่ได้รับการถูกตรวจสอบ กลบัไปตรวจสอบเฉพาะรถท่ี ท่ีไม่ผิด
กฎหมาย ซ่ึงสร้างความเดือดร้อนให้กับผูป้ระกอบการ ซ่ึงเขาท าถูกอยู่แลว้ อนัน้ีประการท่ี 1 ในส่วนของด่านชัง่
น ้ าหนกั หลงัจากท่ีเรามีการขยาย ถนนเส้น 304 ก็มีการร้ือด่านชัง่น ้ าหนกัเดิม ออกซ่ึงเป็นด่านชัง่น ้ าหนกั ฉะเชิงเทรา
ขาเขา้ ปัจจุบนัไดรั้บการอนุมติั งบเพื่อไปก่อสร้าง ในช่วงต าบลเสม็ดใต ้ซ่ึงทราบว่าตอนน้ีก็ไดห้ยุดด าเนินก่อสร้าง 
เน่ืองจากเจา้ของท่ีดิน ไดล้องคดัคา้น ซ่ึงไม่ทราบว่าปัญหาน้ีจะจบเม่ือไหร่ ตอนน้ีก็เป็นช่วงท่ี ถนน 304 พนมสาร
คาม-ฉะเชิงเทรา ไม่มีด่านชัง่น ้าหนกั อีกส่วนหน่ึงก็คือถนน ฉช 301 ซ่ึงมีด่านชัง่น ้าหนกัถาวร สร้างเสร็จแลว้ ปัจจุบนั
ด่านชัง่น ้าหนกัถาวร ไม่ไดเ้ปิดใชเ้น่ืองจากเจา้ของ ท่ีดินดา้นหนา้ด่านไดร้้องคดัคา้น มองไดเ้ป็น 2 ประเด็น ด่านสร้าง
เสร็จแลว้ เจา้หนา้ท่ีมีครบแลว้ ก็ควรท่ีจะเปิดด่าน ท าการช่างใหถู้กขั้นตอน ส่วนการคดัคา้นต่างๆ อาจจะใชร้ะยะเวลา 
ถา้การคดัคา้นเป็นผล อาจจะมีการยา้ยด่านหรือเปล่ียนแปลง รูปแบบใหม่อย่างไรก็ตาม ก็เป็นเร่ืองของอนาคตในภาย
ภาคหนา้ อยากให้ท่านประธาน น าเสนอสู่จงัหวดัดว้ย เม่ือในด่านสร้างเสร็จแลว้ บุคลากรส่งมาแลว้เน่ีย ก็ควรจะเปิด
ด่านก็ควรจะเปิดด่านให้ถูกตอ้ง อีกส่วนหน่ึงท่ีมีบุคลากรเขา้มาแลว้ ไปตั้งจุดตรวจต่างๆ จากท่ีไดรั้บแจง้กลบัเขา้มา 
ในช่วงเวลาท่ีมีรถบรรทุกน ้าหนกัเกินผา่น กลบัไม่มีด่าน จะมีด่านในช่วงท่ีไม่มีรถบรรทุกเกินผา่น หมายความวา่ รถท่ี
ไดรั้บการตรวจสอบ กลบัเป็นรถท่ีบรรทุกถูกตอ้งตามกฎหมาย และในบางช่วงบางเส้นทาง ซ่ึงอาจจะอยู่นอกเหนือ
เขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา แต่เป็นทางหลวงถนนเส้นเดียวกัน ในต าแหน่งการติดตั้งไม่มีความเหมาะสม ไม่ติดตั้งใน
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ต าแหน่งท่ีไม่มีรถบรรทุกเกินผ่าน ส่วนในช่วงท่ีมีรถบรรทุก เกินผ่านไม่มีการ ตั้งด่าน จากท่ีเคยเสนอทางจงัหวดัว่า 
ถนนเส้น 331 ควรมีด่าน ชัง่น ้ าหนกัก่อนท่ีจะเขา้ถนน 3304 กระผมเองก็ตกข่าวพบว่า ถนน 331 ในเขต อ าเภอพนัส
นิคม ช่วงเนินหินถึงแยกวงักะจะ จะมีด่านชัง่น ้าหนกัถาวรของกรมทางหลวง ซ่ึงสร้างเสร็จแลว้ แต่ไดรั้บการแจง้มาว่า 
ด่านน้ี มีรถจ านวนหน่ึงท่ีไม่เขา้ด่าน ตรงน้ีอยากให้มีการตรวจสอบ เน่ืองจากวา่รถส่วนท่ีว่า รถท่ีว่ิงเขา้มาในถนนเส้น 
304 อยู่ในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยทั้งส้ิน แลว้ฝากท่านประธานอีกเร่ืองนึงนะครับ ว่าในคร้ังท่ีแลว้ ท่ีเราประชุม
กกร. จงัหวดั เราพูดถึงเร่ืองปัญหาอุบติัเหตุ ในถนนเส้นฉช 3314 คือเส้นตลาดปองพล ตรงจุดตดัสถานี รถไฟฟ้าเปร็ง 
เน่ืองจากจะมีการก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูงเช่ือมจาก สนามบิน เราสังเกตว่าจุดน้ีมีปัญหาเร่ืองอุบติัเหตุ รถเฉ่ียวชน
กบัรถไฟบ่อยคร้ัง เน่ืองจากใกลส้ถานีคลองเปร็ง ซ่ึงจะมีจุดตดัทางราง อยูป่ระมาณ 3 ราง 3-4 ราง ซ่ึงมีช่วงกวา้งรถจะ
ชะลอตวัสูง บางคร้ัง สัญญาณไฟไม่สอดคลอ้งกบัรถท่ีว่ิงผา่น ซ่ึงผมเคยไปติดอยู ่2-3 นาที บางคร้ังถึง 5 นาที เพราะวา่
จะมีรถไฟสวนทางกนั ดงันั้นไดมี้การเสนอผ่าน จงัหวดัว่า ควรจะสร้าง ทางรอดแทนสะพานยกระดบั ซ่ึงท่านผูว้่าก็
รับทราบไวก้็อยากให ้เอามาช้ีแจง วา่มติในวนันั้น เสนอผา่นเขาไป หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เสนอใหเ้ป็นทางรอด 
แทนสะพานยกระดบั ในช่วงถนนเส้น 314 สถานีรถไฟฟ้าเปร็ง ท่ีน้ีในเร่ืองของการขยายถนน 3481 3481 ไดมี้การ
ขยายในเขตปราจีนบุรี ในช่วงอ าเภอบา้นสร้าง ไปจนถึงปราจีนบุรี ก าลงัก่อสร้างขยายอยูก่็จะเหลือในช่วง ของจงัหวดั
ฉะเชิงเทราจากแม่น ้ าบางปะกงยอ้นกลบัมาถนนสุโรง ท่ีน้ีปัญหาขอ้ กฎหมาย ซ่ึงถนน 3481 เป็นถนนทางหลวง
แผน่ดิน มีขยะมีแผนการจะขยายช่องจราจร ตอนน้ีก็น่าจะไดเ้วลาท่ีจะขยาย เราจะติดปัญหาในขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ ในช่วง
ตน้ของถนน จากสุวินทวงศ์ สักประมาณ 1 กิโลถึง 1 กิโลคร่ึง ก่อน ก่อนท่ีจะถึงในเขตกรุงเทพฯ แลว้ถึงจะขา้ม
สะพาน คลองประปาเขา้สู่อ าเภอบางน ้ าเปร้ียว ต าบลศาลาแดง พบว่ามีการถูกจบักุม ของ ของสน. ท่ีเก่ียวขอ้งคือใน
เขตนครบาล ก็จะมีป้ายเตือน เร่ืองเวลา ติดอยู่ ทีน้ีเน่ียปัญหา ของการร้องเรียน เกษตรกร ซ่ึงบางคร้ังจะอยู่ในพื้นท่ี 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา พี่ตอ้งเดินทางไปท านาในเขตอ าเภอบางน ้าเปร้ียว ก็จะใชเ้ส้นทางน้ี ซ่ึงจะไม่ทราบวา่เส้นทางน้ีเป็น
เขตเส้นทางของกรุงเทพมหานครซ่ึงมีกฎหมายบงัคบัในช่วงเชา้และช่วงเยน็ถา้เราน าเสนอขยายช่องจราจรเป็นขนม
กลกรมทางหลวง ปัญหาเร่ืองพวกน้ีจะจบลงไปดว้ยในเร่ืองของการห้ามเดินรถในเวลาห้ามในเวลาดงักล่าวเป็นการ
แกไ้ขปัญหาจราจรภาพรวมของจงัหวดัก็ขอฝากไวส้ าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการแกไ้ข เม่ือเรารู้ปัญหาแลว้ก็เสนอแกไ้ข
ในคราวเดียวกนัไป ขอฝากท่านประธานและสมาชิก ท่ีเขา้เขา้ร่วมประชุม ถนน 3481 
 นายพงศธ์ร  เผา่บรรจง (รองประธาน) กล่าววา่ ขอเสนอเร่ืองเขา้สู่ กกร 2 เร่ือง  1.อยากเสนอใหท้างจงัหวดั ศึกษาการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพราะวา่เรามีท่ีทิ้งขยะ ต.หนามแดง ต.บางขวญั ต.เขาหินซอ้น อยู ่3 ท่ี 
โดยเฉพาะท่ี ต.หนามแดง เป็นท่ีทิ้งขยะท่ีปรับปรุงใหม่ และมีการขนถ่าย ขยะพวกน้ีน าไปขายให้โรงไฟฟ้า จ.ราชบุรี  แต่ถา้
เรามีโรงไฟฟ้า เป็นของจงัหวดั เราเองจะดีมาก ไม่ทราบว่าทางจงัหวดัไดมี้การศึกษา ขอ้ดีขอ้เสีย หรือจะแกไ้ขปัญหาของ
ขยะลน้เมืองแปดร้ิว  มากน้อยเพียงใด การใช้ขยะให้เป็นประโยชน์ ก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการ แกไ้ขใช้เป็นพลงังาน 
ไฟฟ้าท่ีเราจะสามารถ พฒันา และแกไ้ขเร่ืองขยะ ท่ีมนัเยอะมากมายอยู่ในจงัหวดั อยากจะสอบถามทางจงัหวดัมีแนวทาง
ปฏิบติัอย่างไรบา้ง  2.คือโครงการท่ีผูป้ระกอบการและชาวบา้น ชาวสวนขอเขา้มา สืบเน่ืองมาจากถนนท่ี 301 ไดก่้อสร้าง
เสร็จแลว้ ไดท้ าการหรือป้ายเดิม แนะน าตลาดของเราไป อยากจะให้การท่องเท่ียวหรือทาง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แจง้ติดตั้ง
ป้าย บอกเส้นทางมาตลาดร้อยปี ตั้งแต่ถนน 314 ตลอดจนถึงเส้นถนน 301 เพราะมีนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาแลว้หาไม่เจอถา้
คนท่ีไม่ได้เปิด GPRS มา จะว่ิงเลย และมีปัญหาการหาทางเขา้ตลาดไม่เจอป้ายบอกทาง เราจะช่วยกันผลกัดัน ให้ทาง
ผูป้ระกอบการ และประชาชนท่ีจะมาตลาดไดส้ะดวกอยากให้มีการแนะน าแหล่งท่องเท่ียว ตลาดร้อยปี ท่ีส าคญัของเราดว้ย 
ฝากทั้ง 2 เร่ืองน้ี เสนอเขา้ประชุม กกร.จงัหวดั ใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบช่วยด าเนินการใหด้ว้ย 
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 นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวขอบคุณ คุณณรงคศ์กัด์ิ และคุณพงศธร ท่ี ช่วยน าเสนอประเด็นปัญหา 
และขอ้เสนอแนะ  จะน าเร่ืองท่ีเสนอมาทั้งหมด  เขา้สู่การประชุม กกร. จงัหวดั และติดตามเร่ืองท่ีเคยเสนอไว ้ แลว้
จะแจง้ใหท้ราบ หลงัจากท่ีเราประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 7 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ / ข้อเสนอ จาก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 -ไม่มีเร่ืองไรน าเสนอ- 
 

วาระที่ 8 รายงานสถานะทางการเงินของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ   
 นายพงศกัด์ิ เสริมศกัด์ิศศิธร (รองประธาน) กล่าวว่า เม่ือวานไดเ้จอสมาชิกหอการคา้ฯ ไดใ้ส่เส้ือโปโลของ
หอการคา้  เก่ามาก  อยากเสนอให้ทางหอการคา้ ท าเส้ือแบบใหม่มาขายดีกว่า ขายในออฟฟิศเลยขายตวัละ 500 บาท 
ท ามาขายทั้งกรรมการและสมาชิกใหม่หอการคา้เลย จะไดส้ามารถซ้ือเส้ือไดเ้ลย จะไดไ้ม่ตอ้งรอ ขายไดแ้น่นอน 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ เร่ืองเส้ือ คิดจะท าเส้ือหอการคา้ใหม่อยู่เหมือนกนั คิดไวว้า่จะท าเส้ือ 
38 ปี หอการคา้ ในท่ีประชุม เห็นดว้ยหรือเปล่า  เราจะไดมี้เส้ือใหม่ เหมือนๆกนั เวลาไปร่วมงาน หรือไปร่วมประชุม 
จะไดเ้ป็นภาพองค์กรมองแลว้ดูดีเรียบร้อย    กนัแลว้ส่วนนึงก็จะเป็นรายไดเ้พื่อท่ีจะน ามา ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของ
หอการคา้ ก็เลยจะถามทุกท่านวา่ทุกท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรบา้งครับ  

นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข (กรรมการ) กล่าววา่ ผมเสนอวา่ไม่ควรจ ากดัความ ถา้จ ากดัความแลว้จะใส่ไดไ้ม่
นาน การออกแบบก็ออกแบบใหส้ามารถใส่ไปไหนมาไหนไดทุ้กโอกาส หนา้จะดีกวา่ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าในเดือนมิถุนายนจะมีการลดพื้นท่ีสีเขียว เดินไปมาหาสู่โดยไม่ตอ้ง
ใส่หนา้กาก แต่ผมคิดว่า ถึงเขาจะประกาศมาวา่ไม่ให้ใส่หน้ากากเราก็ควรจะใส่หนา้กากไว ้เพราะว่า PM 2.5 ก็ไม่ได้
หายไปไหน เพราะฉะนั้นแลว้ ผมสังเกต จากท่ีเราใส่หนา้กาก เราเองก็จะ ไม่ เป็นภูมิแพห้รือเป็นไขห้วดั เพราะฉะนั้น
แลว้ก็อยากจะให้ใส่หนา้กากกนัต่อไป ในเร่ืองของการจดังานต่างๆอีกไม่นาน คิดว่าน่าจะให้มีการจดังาน หรือมีการ
ปาร์ต้ีต่างๆ ไดบ้า้งแลว้ ภายในเดือนมิถุนายน  และขอเชิญชวน กรรมการและสมาชิกหอการคา้ทุกท่านร่วมท าบุญ 
ครบรอบ 38 ปีหอการคา้ในวนัอาฑิตยท่ี์ 29 พฤษภาคม 2565  บา้นของพวกเราชาวหอการคา้ฯ  ท่ีพวกเราช่วยกัน
ด าเนินการซ้ือ และการสร้างบา้นหลงัน้ีขึ้นมา ขอบคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลา มาร่วมประชุมกนัในวนัน้ีครับ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา  17.00 น. 
 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 
เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 
นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 
นางน ้าฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ท่ีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
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