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รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 3/2563 

วนัพฤหัสบดีที  18  มถุินายน 2563 

ณ ห้องประชุม สํานกังานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง จ. ฉะเชิงเทรา   

------------------------------------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม                                                                                                                                                                                                                                             

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์      ประธานกิตติมศกัดิ 

 2.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์      ทีปรึกษา 

 3.นางอาภรณ์ วชัระ       ทีปรึกษา 

 4.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข      ทีปรึกษา 

 5.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร      ทีปรึกษา 

 6.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ      ประธาน 

 7. นายมนสั ตนังาม       รองประธาน 

 6.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร      รองประธาน 

 7.นายอาทร ผดุงเจริญ      รองประธาน 

 8.นายจิตรกร เผด็จศึก       รองประธาน 

 9.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม       รองประธาน 

10.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร      รองประธาน 

11.นางวรนิต กตญาณ       เลขาธิการ 

12.นางเกสรี สิมะรัตนมงคล      ปฏิคม 

13.นายสมควร ศรีชยั       ประชาสมัพนัธ ์

14.นายเฉลิง จูจาํรัส       กรรมการ 

15.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง      กรรมการ 

16.นายวสนัต ์ วโรกร       กรรมการ 

17.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล      กรรมการ 

18.ร.ท.สมศกัดิ   ยคุขะระ       กรรมการ 

19.น.ส.อภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร      กรรมการ 

 20.น.ส.ธวิยา   สุดใจ       เลขาธิการ YEC 
 

วาระที 1 เรืองแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.-10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ประชุมหารือร่วมกบั

คณะกรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค ประธานหอการคา้จงัหวดัทั ว

ประเทศ เพือ Update สถานการณ์การดาํเนินต่างๆ หลงัเปิดเมืองรวมทงัการรวบรวมรายชือเพือเสนอร่าง

พระราชบญัญติัการบริหารจดัการเพืออากาศสะอาด พ.ศ.... ผา่นระบบ Confererce Call ผา่นทาง Google Meet 
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หอการคา้ไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ร่วมกบั บริษทั สยามฟิวรรธน์ จาํกดั (ศูนยก์ารคา้

สยามพารากอน) กาํหนดจดังานจาํหน่ายสินคา้ “ไทยช่วยไทย คือไทยเท่” ระหว่างวนัที 2-8 กรกฎาคม 2563 ณ 

ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน กรุงเทพ โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บสิทธิออกบูธ จาํนวน 2 บูธ โดยไม่

เสียค่าบูธ แต่จะตอ้งรับผิดชอบค่าทีพกั (กรณีพกัค้างคืน) ค่าเดินทาง ค่าขนส่งสินคา้เอง โดยสินค้าทีนาํไป

จาํหน่ายตอ้งเป็นสินคา้ประเภทสินคา้เกษตร สินคา้เกษตรแปรรูป โดยในส่วนของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราที

นาํไปออกบูธแสดงสินคา้ คือ บริษทั ผลไมแ้ปรรูปวรพร จาํกดั จาํนวน 1 บูธ เมล่อนพร้อมทงัผกัปลอดสารและ

ขนมเอก๊เคป จากสหกรณ์พืชผกัผลไมเ้กษตรปลอดภยัสูงจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 1 บูธโดยมีนายชยัรัตน์ โส

ธรนพบุตร นายจิตรกร เผด็จศึก และนายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมพิธีเปิดงาน ในเวลา 10.00 น. 

หอการคา้ไทย ขอความร่วมมือจากหอการคา้จงัหวดัและเครือข่ายทวัประเทศ ช่วยรวบรวมรายชือผูมี้สิทธิ

เลือกตังจากเครือข่าย ได้แก่ คณะกรรมการ สมาชิก ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน นิสิตและนักศึกษา รวมทัง

ประชาชนทวัไปในจงัหวดั อยา่งนอ้ยหอการคา้จงัหวดัละ 200 รายชือ  เพือร่วมเขา้ชือเสนอร่างพระราชบญัญติัการ

บริหารจดัการเพืออากาศสะอาด พ.ศ.... ซึงปัจจุบนัอยูใ่นขนัตอนการรวบรวมรายชือของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตงั

เพือเสนอกฎหมายตามหลกัเกณฑ ์จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 10,000 คน โดยขอความร่วมมือรวบรวมรายชือตามแบบฟอร์ม

มาทีฝ่ายพฒันาเครือข่ายหอการคา้จงัหวดั หอการคา้ไทย ภายในวนัศุกร์ที 3 กรกฎาคม 2563 

15 กรกฎาคม 2563 นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้

จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการคา้ไทย ครังที4 / 2563 ดว้ยระบบConference call ผา่นทาง Google Meet  

15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จัดประชุมใหญ่สามญัสมาชิกประจาํปี 

2563 ณ หอ้งประชุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. หอการคา้ไทย เขา้ถ่ายทาํโฆษณาสิทธิประโยชน์บตัรสมาชิกหอการคา้

จงัหวดัทวัประเทศ ณ ร้านตงัเซ่งจวั และร้านอาหารบา้นเบญฯ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนายประโยชน์ โสรัจจกิจ 

ร่วมบนัทึกเทปการใชบ้ตัรสิทธิประโยชน์หอการคา้จงัหวดั 

6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.-15.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน 

นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ และนางสาวธวิยา แก้วนุ้ย เลขาธิการ YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมหารือ

ระหว่างหอการคา้ไทย และสาํนกังานทรัพยากรนาํแห่งชาติ ผา่นทางระบบ Conference Call ผา่นทาง Google Meet  

11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.-15.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายมนัส ตนังาม นายจอม

พงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน และนางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่ม

จงัหวดัหภาคตะวนัออก 1 (กกร.กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1) ณ หอ้งประชุม โรงแรมรัตนชลบุรี 

13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 - 11.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ  ร่วมประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการคา้ไทยครังที 5 / 2563 และร่วมเป็นสักขี

พยานในพิธีลงนาม ความร่วมมือโครงการสิทธิประโยชน์บตัรสะสมคะแนน PTT Blue Card ณ ห้องประชุมสภา

มหาวิลยัชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  ผา่นระบบ Conference call ผา่นทาง Google meat 
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- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ  

18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

บริหารจงัหวดัแบบบูรณาการ (กบจ.)จ.ฉช. ครังที 3/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร 

(นอ้ยอาจารยางกลู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 19 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมหารือแนวทางการจดัการ

หลกัสูตรบริหารระดบัสูงเพือการสร้างชาติ กบั ดร.อมรศกัดิ กิจธนานันท์ ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรนักบริหาร

ระดบัสูงเพือการสร้างชาติ กรรมการทีปรึกษานายกรัฐมนตรี ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมการขบัเคลือนโครงการ  

วดั ประชารัฐ สร่างสุข พฒันาวดัดว้ยแนวทาง 5 ส ทีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความ

มือ (MOU) ว่าดว้ยความร่วมมือโครงการ วดั ประชารัฐ สร่างสุข พฒันาวดัดว้ยแนวทาง 5 ส จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ณ หอ้งประชุมพุทธิรังสี โรงเรียนพระปริยติัธรรมวดัโสธรวราราม ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นางเกสรี  สิมะรัตมงคล

ปฏิคม นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมงานสัมมนาเปิดตวัโครงการ และร่วมให้ขอ้คิดเห็น

ในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพือนําขอ้มูลทีไดม้ากาํหนดกรอบในการสาํรวจ และทาํการวิเคราะห์

กาํหนดเป็นแนวทางเพือการพฒันาและบริหารนาํในพืนที EEC ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ศากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 นนางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2563. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินันทร์ภรณ์ ใต้หลา้สถาภรณ์ กรรมการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 9/2563 ณ ห้องประชุม

มรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ประชุม

คณะทาํงานดา้นการท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือพิจารณาโครงการ ปี 2563 ณ หอ้งประชุม สาํนักงานท่องเทียว

และกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร ที

ปรึกษา นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร นายอาทร ผดุงเจริญ นายจิตรกร เผด็จศึก นายจองพงษ์ ชูทบัทิม นายพงษ์ศกัดิ 

เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน และนางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

ในพืนทีจงัหวดัภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมขับเคลือนศูนย์

เทคโนโลยกีารเกษตรและนวตักรรมในพืนที 3 จงัหวดั(สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา)  ณ ห้องประชุมชนั 1 อาคารเจา้

คุณทหารลาดกระบงัคณะเทคโนโลยกีารเกษตรสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพฯ 

14 กรกฎาคม 2563 เวลา9.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม ( Agritect and Innovation Center AIC) ครังที 2/ 2563 ผ่านระบบApplication zoom 

ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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15 - 16 กรกฎาคม 2563 นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการในการทบทวน

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉะเชิงเทราชลบุรี ระยอง) พ.ศ. 2562 - 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2565 ) 

และการพิจารณากลนักรอง โครงการตามแผนปฎิบติัราชการปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก1 

ณ หอ้งพฒันา Convention hall พฒันากอลฟ์คลบั แอนดรี์สอร์ท อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม  รองประธาน ร่วมประชุมสรุปผล

การศึกษาโครงการ (สมัมนา ครังที 3 ) โครงการสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาค

ตะวนัออกสายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ดา้นใต)้ ส่วนที 1 และส่วนที 2 ณ ห้องเทพราช โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์

ทแอนโฮเทล อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานการพฒันาเศรษฐกิจ

ฐานรากและประชารัฐ( E 3) ณ ศาลาประชาคมบา้นวงัควาย หมู่ที5 ตาํบลคลองเขือน อาํเภอคลองเขือน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00- 16.30 น. นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร นายอาทรผดุงเจริญ นายจิตรกร เผด็จศึก รอง

ประธาน ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นภายใตโ้ครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตงัระเบียงผลไมภ้าคตะวนัออก ( 

Easten Fruit Corridor EFC ) ระยะที1 ขนัตอนที1 ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธานร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการดาํเนินงานยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปรับปรามทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2 / 

2563 ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมร่วมตอ้นรับคณะติดตาม

โครงการประสานงานและแกไ้ขปัญหาดา้นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ณ หอ้งประชุมศุภกิจวิเลขาการ ชนั 2 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายประโยชน์ โสรรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงาน

ฐานข้อมูลทรัพยากรนําจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะทาํงานแผนงาน / โครงการพฒันาแหล่งนําจังหวัด

ฉะเชิงเทราครังที 1 / 2563  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2563  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษาสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง

การจดัตงัศนูยเ์ทคโนโลยกีารเกษตรและนวตักรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราและร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศนูย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งเจา้เสวยชนั 4 อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมสังเคราะห์

ประเด็นโจทยก์ารวิจยัเชิงพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ภายใตโ้ครงการพฒันาพืนทีเชิงบูรณาการเพือขบัเคลือนศูนย์

บูรณาการงานวิจยัและบริการวิชาการเพือพฒันาทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมทองเจา้พฒัน์ ชนั 4 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
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23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธร รองประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณากาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ดว้ยรถทีใชใ้นการขนส่งสัตว์

และสิงของประจาํจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 3/ 2563 ณ ห้องประชุมนามตัณฑิกุล สํานักงานขนส่งจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

23 กรกฎาคมคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1/ 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 กรกฏรคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น นายจิตรกรเผด็จศึก รองประธาน ร่วมการเสวนาเรืองการพฒันา

ธุรกิจไมซพื์นทีสมาร์ทฟาร์มเพือยกระดบัเศรษฐกิจทอ้งถินโดยร่วมการเสวนาผา่น Zoom Orientation Meeting 

24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08 .30 น . นายพรชัย ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการหอการค้า ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติระดบัจงัหวดั ครังที 3/2563  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร 

ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมโครงการประกวดผา้สืบสาน

อนุรักษศิ์ลปะผา้ถินไทยดาํรงไวใ้นแผ่นดินประจาํปี 2563 ณโรงแรมซนัไรส์ ลากูนโฮเทลแอนด์ กอลฟ์อาํเภอ

บางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 กรกฎาคม 2563 นายจิตรกร เผด็จศึก นางสาวปาราวดี เนืองจาํนงค์ รองประธาน นางขนัคาํ ศรีวรรณนาย

ทะเบียน ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัประจาํปีพุทธศกัราช 2563 ณ ศาลาจตุรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 กรกฎาคม 2563 0 9.30- 14.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหารือการแกไ้ข

ปัญหาใหก้บัเกษตรกรผูเ้ลียงปลากบัพงขาว ณ หอ้งประชุม กุลาดาํชนั 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพ 

30 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนกรกฎาคม 2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

ศูนยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม (Agritech and innovation Center:AIC) ครังที 1/2563 ผ่านระบบ 

Appication Zoom ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ใหส้มัภาษณ์เกียวกบัศกัยภาพการ

ลงทุนในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทราไดแ้ก่สภาพพืนทีภูมิศาสตร์ความเหมาะสมของสภาพพืนทีสภาพตลาดและการ

แข่งขนัปัจจยัดา้นการเมืองเศรษฐกิจสงัคมวฒันธรรมและเทคโนโลยตีลอดจนปัจจยัอืนทีส่งผลกระทบกบัธุรกิจ

โรงรับจาํนาํในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชรรองประธาน ร่วมประชุม

ปฐมนิเทศโครงการ (สมัมนาครังที 1)โครงการสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั. ตดัทางหลวงหมายเลข 

304 กบัทางหลวงหมายเลข 3245 (แยกพนมสารคาม)และทางหลวงหมายเลข 307 ณ หอประชุมอาํเภอพนมสาร

คาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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3 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลของ

การศึกษาวิจยัในโครงการการพฒันาระบบบริหารจดัการนาํอจัฉริยะสาํหรับภาคบริการในพืนทีเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จงัหวดัชลบุรี 

3 สิงหาคม 2563  เวลา09.30น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานร่วมบรรยายพิเศษเรืองทิศทางการ

ปรับตวัทางดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือรองรับ EEC  ใหก้บันกัศึกษาวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

3 สิงหาคม 2563  เวลา09.30น. นางนาํฝน  ชะเอมทอง เจา้หนา้ที ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 7/ 2563 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาอตัราค่าจา้งขนัตาํจังหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2563  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย 

อาจารยางกรู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00- 12.00 น. นายอาทรผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมสรุปผลการศึกษา

โครงการ(สัมมนาครังที 3 ) การงานสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางด่วน

หมายเลขสาม 14 ช่วงจุดตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตดัทางเลียงเมืองชลบุรีส่วนที 2 ณ อาคารสัมมนา ห้อง

โถง ชนั 1 ศนูยฝึ์กอบรมบางปะกงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ บางปะกง จ ฉะเชิงเทรา  

4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมการประชุม

ปฐมนิเทศโครงการ(สัมมนาครังที 1)โครงการสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลียงเมือง

ฉะเชิงเทราดา้นเหนือ ณ หอ้งประชุม เทพราชโรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพรกรรมการร่วมประชุม

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช. ) ครังที 10 / 2563  ณ ห้อง

ประชุม พระยาศรีสุนทรโวหารฯ ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00- 16.30 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ร่วมการสัมมนาสรุปผลศึกษา

โครงการ(การประชุมใหญ่ครังที 3)โครงการสาํรวจและออกแบบปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาการจราจรบนทาง

หลวงหมายเลขสาม 34 ช่วงจุดตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตดัทางเลียงเมืองชลบุรีส่วนที 1 ณ หอ้งประชุม นค

รา โรงแรมเพวาลกัชวัร์ลี เรสซิเดซ ์อาํเภอเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหารือเพือจดัเตรียมร่าง

ขอ้เสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกบัผูว้่าราชการจงัหวดัผูแ้ทนภาคเอกชนและผูบ้ริหารทอ้งถินเพือ

ขบัเคลือนการพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัชลบุรี อาํเภอ

เมือง จงัหวดัชลบุรี 

7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายมนัส ตนังาม นายจอมพงษ์ชู

ทบัทิม รองประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมหารือเพือจัดเตรียมร่างข้อเสนอการประชุม

ระหว่างนายกรัฐมนตรีกบัผูว้่าราชการจงัหวดัผูแ้ทนภาคเอกชนและผูบ้ริหารทอ้งถินเพือขบัเคลือนการพฒันา

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ หอ้งประชุมชลบุรี ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัชลบุรี อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 
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7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน  ร่วมประชุมรับฟังการ

ประชาสมัพนัธแ์ละรายงานความกา้วหนา้การดาํเนินงานโครงการรถไฟฟาร์มเร็วสูงเชือมสามสนามบินนะห้อง

ประชุมสุนทรพิพิธชนัสามศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 สิงหาคม 2563  เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารศนูยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมครังที 3 / 2563 ผ่านระบบ Conference call ผ่านทาง Google Meet 

ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรและศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมหารือโครงการในมิติ

ดา้นเกษตร โครงการศูนยน์วตักรรมพฒันาดา้นเกษตร อาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมสู่การพฒันา BCG ที

ยงัยนื รองรับการเติบโตพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุมศุภกิจเลขาการ ชนั 3 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการ

จดัประชุมคณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการนอกสถานทีและตรวจราชการะหว่างวนัที 24 - 25 สิงหาคม 2563 ใน

พืนทีกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง)  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 สิงหาคม 2563  เวลา 18.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก นางสาวปาลาวดี  เนืองจาํนง รองประธาน นาย

พงศธ์ร เผา่บรรจงกรรมการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจา้สิริกิติพระบรมราชินีนาถ พระบรมพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 12 สิงหา 2563 ณ ศาลาจตุัรมุข หน้า

ศาลากลลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 สิงหาคม 2563  เวลา09.00 - 17.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ร่วมประชุมเตรียมการจัดการ

จดัเตรียมขอ้เสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกบัผูว้่าราชการจงัหวดัผูแ้ทนภาคเอกชนและผูบ้ริหาร

ทอ้งถินเพือขบัเคลือนการพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ หอ้งประชุมศาลากลางจงัหวดัชลบุรี 

13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูป

ทีดินเพือพฒันาพืนทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2563  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมจดัเตรียมการสรุป

ขอ้เสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกบัผูว้่าราชการจงัหวดั ผูแ้ทนภาคเอกชน และผูบ้ริหารทอ้งถินเพือ

ขบัเคลือนการพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร 

(นอ้ย อาจารยางกลู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธานร่วมประชุมคณะทาํงาน

การผลิตและพฒันากาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1 / 2563 ณ ห้องประชุม พระยาศรีสุนทรโวหารหารฯ 

(นอ้ยอาจารยางกรู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมพิธีเปิดโครงการ SMEs 

ฉะเชิงเทรา เสริมสภาพคล่องสู่ภยัโควิด  SMEsฉะเชิงเทรา  ณ ห้องเทพราช โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท 

แอนโฮเทล อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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20 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมสรุปประเด็นขอ้เสนอการประชุม

ระหว่างนายกรัฐมนตรี กบัผูว้่าราชการจงัหวดั ผูแ้ทนภาคเอกชน และผูบ้ริหารทอ้งถินเพือขบัเคลือนการพฒันากลุ่ม

จงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ หอ้งประชุมวายภุกัษ ์5-6 ชนั 5 โรงแรมเซ็นทารา ศนูยร์าชการแจง้วฒันะ กรุงเทพ 

กจิกรรมอนืๆ 

25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. นายจิตร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการและ 

ทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2563 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์พฒัน์ 

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมือง

เพชร ทีปรึกษา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทําร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดลอ้มโครงการจดัตงันิคมอุตสาหกรรม

ฉะเชิงเทรา บลเูทคซิตี (การประชุมรับฟังความคิดเห็นครังที 3) ณ อาคารอเนกประสงค์ ลานดา้นหน้าองค์การ

บริหารส่วนตาํบลเขาดิน อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 29 กรกฎาคม  2563 เวลา 17.00 น. หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีสถาปนาและฉลองคณะกรรมการ

บริหารสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 2563-2564 ณ หอ้งโชคอนนัต ์มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

 20 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 น.-15.00 น. ร่วมเวทีสมชัชาแปดริว เมืองน่าอยู่ (ครังที 4) “รวมพลงั

พลเมืองตืนรู้ สูภ้ยัโรคอุบติัใหม่ ดว้ยความมนัคง ดา้นอาหาร” ณ หอ้งประชุมการะเกด มหาวิทยาลยัราชภฏัราช

นครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมฯ ครังที 2/2563 

มตทิีประชุม รับรอง 

 

ระเบียบวาระที 3 เรืองเพอืพจิารณา 

- แนวทางการแก้ไขเปลยีนแปลงข้อบังคบัของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าแนวทางการแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้บงัคบัของหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราเพือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั จะไดบ้ริหารงานหอการคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

และเพือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยงิขึน โดยทีประชุมคณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดแ้ต่งตงั ให้คุณมนัส ตนั

งาม รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการดาํเนินการในเรืองการเปลียนแปลงแกไ้ข

ขอ้บงัคบัในหมวดต่างๆ เพือนาํมาเสนอใหที้ประชุมใหญ่พิจารณาต่อไป 

 นายมนสั ตนังาม (รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ในฐานะทีไดรั้บการแต่งตงัให้

ดาํเนินการในเรืองการเสนอร่างเปลียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัในหมวดต่างๆ เพือให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

การดาํเนินงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือขอความเห็นชอบและร่วมแสดงความคิดเห็นเพือให้เป็นใน
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แนวทางเดียวกนั และจะได้นาํขอ้สรุปเป็นมติทีประชุมใหญ่สามญัสมาชิกเพือดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ข

ขอ้บงัคบัต่อนายทะเบียนหอการคา้ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต่อไป    

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 2. สาํนักงานหอการค้า ตงัอยู่เลขที 450 452 454 ถนนฉะเชิงเทรา – บางปะกง ตาํบลหน้าเมือง  อาํเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 2. สาํนกังานหอการคา้ ตงัอยูเ่ลขที 450 452 454 ถนนสิริโสธร ตาํบลหน้าเมือง  อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24000 

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 4. หอการคา้นีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

 (1) ส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆ เพือประโยชน์ในทาง การคา้ การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ 

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม  หรือเศรษฐกิจในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่  ข่าวสาร  การคา้ 

วิจยัเกียวกบัการคา้และเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเทียว การออกใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ การวาง 

                   มาตรฐานแห่งคุณภาพของสินคา้ การตรวจสอบมาตรฐานสินคา้ จดัตงัและดาํเนินการสถาน 

การศึกษาทีเกียวกบัการคา้และเศรษฐกิจ พิพิธภณัฑสิ์นคา้ การจดังานแสดงสินคา้ การเป็นอนุญาโตตุลาการ  

ขอ้พิพาททางการคา้ 

 (2) รับปรึกษาและใหข้อ้แนะนาํแก่สมาชิกเกียวกบั  การคา้ การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ   

       อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือ เศรษฐกิจ และช่วยอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการ 

                   ดาํเนินธุรกิจของสมาชิก 

 (3) ใหค้าํปรึกษาและเสนอขอ้แนะนาํแก่หอการคา้ไทย และรัฐบาลเพือพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

 (4) ประสานงานในทางการคา้ระหว่างผูป้ระกอบการกบัทางราชการ 

 (5) เพือช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณสงเคราะห์ 

 (6)  ปฏิบติักิจการอืน  ๆตามแต่จะมีกฎหมายระบุ  ใหเ้ป็นหนา้ทีของหอการคา้หรือตามทีทางราชการมอบหมาย 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 4. หอการคา้นีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

 (1)  เพือ ส่งเสริม การคา้ การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรมการเงิน หรือ 

เศรษฐกิจในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสาร  การคา้วิจยัเกียวกบัการคา้และเศรษฐกิจ   

ส่งเสริมการท่องเทียว การออก ใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพของสินคา้การ 

ตรวจสอบมาตรฐานสินคา้ จดัตงัและดาํเนินการสถานการศึกษาทีเกียวกบัการคา้และเศรษฐกิจ                       

พิพิธภณัฑสิ์นคา้ การจดังานแสดงสินคา้ การเป็นอนุญาโตตุลาการ ขอ้พิพาททางการคา้ 

 (2) รับปรึกษาและใหข้อ้แนะนาํแก่สมาชิกเกียวกบั  การคา้ การท่องเทียว การบริการ การประกอบ 

อาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือ เศรษฐกิจ และช่วยอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการดาํเนิน 

ธุรกิจของสมาชิก 
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 (3) ใหค้าํปรึกษาและเสนอขอ้แนะนาํแก่หอการคา้ไทย และรัฐบาลเพือการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

 (4) ประสานงานในทางการคา้ระหว่างผูป้ระกอบการกบัทางราชการ 

 (5) เพือช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณสงเคราะห์ 

 (6)  ปฏิบติักิจการอืน  ๆตามแต่จะมีกฎหมายระบุ  ใหเ้ป็นหนา้ทีของหอการคา้หรือตามทีทางราชการ  มอบหมาย 

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 5. ประเภทสมาชิก สมาชิกของหอการคา้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท และมีคุณสมบติัดงันีคือ 

 (1) สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย หรือนิติบุคคลทีมีบุคคลสญัชาติไทยเป็นหุน้ส่วน 

                    หรือ ผูถื้อหุน้เกินกึง จาํนวนทุนของนิติบุคคลนนั และประกอบวิสาหกิจในทางการคา้ การบริการ   

                    การประกอบอาชีพอิสระ อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม การเงิน  หรือเศรษฐกิจ  เป็นรัฐวิสาหกิจ   

                    สหกรณ์  กลุ่มเกษตร  ซึงมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 (2) สมาชิกวิสามญั ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ทีมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั แต่ไม่ 

                    ประสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั 

 (3) สมาชิกสมทบ ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีมิไดมี้สญัชาติไทย  ซึงประกอบวิสาหกิจในทาง 

                    การคา้ การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจซึงมี 

                    ภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 (4) สมาชิกกิตติมศกัดิ ไดแ้ก่ บุคคลซึง  คณะกรรมการเห็นว่าเป็นผูท้รงคุณวุฒิ หรือเป็นผูที้มีอุปการ 

                    คุณแก่หอการคา้  ซึงมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัสมาชิกหอการคา้  ตามมาตรา 20 แห่ง 

                    พระราชบญัญติัหอการคา้ พ.ศ. 2509 และผูน้นัตอบรับคาํเชิญ 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 5. ประเภทสมาชิก สมาชิกของหอการคา้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท และมีคุณสมบติัดงันีคือ 

 (1) สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย หรือนิติบุคคลทีมีบุคคลสญัชาติไทยเป็นหุน้ส่วน 

หรือ ผูถื้อหุน้เกินกึง จาํนวนทุนของนิติบุคคลนนั และเป็นผูป้ระกอบการ ในทางการคา้  การท่องเทียว การ 

บริการ การประกอบอาชีพอิสระ อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม การเงิน  หรือเศรษฐกิจ  เป็นรัฐวิสาหกิจ  สหกรณ์   

กลุ่มเกษตร  ซึงมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 (2) สมาชิกวิสามญั ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดา ตาม (1)   แต่ไม่ประสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั 

 (3) สมาชิกสมทบ ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีมิไดมี้สญัชาติไทย  ซึงประกอบการในทาง 

การคา้ การท่องเทียว การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือ 

เศรษฐกิจซึงมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 (4) สมาชิกกิตติมศกัดิ ไดแ้ก่ บุคคลทีถกูเชิญโดยทาํเป็นหนงัสือ ซึงคณะกรรมการเห็นว่าเป็น 

ผูท้รงคุณวุฒิ หรือ เป็นผูที้มีอุปการคุณแก่หอการคา้  ซึงมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัสมาชิกหอการคา้  และผูน้นัตอบ 

รับคาํเชิญ 
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ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 7. การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ผูที้ประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสามญั สมาชิกวิสามญั หรือสมาชิก

สมทบของหอการคา้ จะตอ้งยนืความจาํนง ต่อเลขาธิการหรือกรรมการ ตามแบบพิมพที์หอการคา้ได้

กาํหนดไว ้โดยมี  สมาชิก สามญัเป็นผูรั้บรองอยา่งนอ้ยสองคน 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 7. การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ผูที้ประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสามญั สมาชิกวิสามญั หรือสมาชิก

สมทบของหอการคา้ จะตอ้งยนืความจาํนง ต่อเลขาธิการหรือกรรมการ ตามแบบพิมพที์หอการคา้ได้

กาํหนดไว ้โดยมี  สมาชิก สามญัเป็นผูรั้บรองอยา่งนอ้ยสองคน 

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 8. การพิจารณาคาํขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผูท้าํหน้าทีแทนเลขาธิการ นาํใบ

สมัครเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไปครังแรกหลังจากทีได้รับใบสมัครเมือ   

คณะกรรมการมีมติให้รับ หรือไม่รับผูใ้ดเขา้เป็น สมาชิก ให้เลขาธิการมีหนังสือแจง้ให้ผูน้ันทราบ 

ภายในเจ็ดวนั นบัแต่วนัลงมติ 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 8. การพิจารณาคาํขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ให้เลขาธิการ หรือกรรมการนาํใบสมคัรเสนอ    หรือแจง้ต่อทีประชุม

คณะกรรมการ เพือมีมติใหรั้บ หรือไม่รับผูใ้ดเขา้เป็น สมาชิก  

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพยอ่มสินสุดลง ในกรณีดงัต่อไปนี 

 (1) ตาย หรือสินสมาชิกภาพนิติบุคคล 

 (2) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 5 

 (3) ลาออก โดยยนืหนงัสือลาออกต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ 

 (4) ตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (5) ถกูศาลสงัใหเ้ป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 

 (6) ตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุดใหล้งโทษจาํคุก เวน้แต่เป็นความผดิลหุโทษหรือความผดิทีอตัราโทษไม่สูง

กว่า 

                   ความผดิลหุโทษ หรือความผดิทีไดก้ระทาํโดยประมาท 

 (7) คณะกรรมการลงมติใหล้บชือออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของ

จาํนวน 

                   กรรมการทงัหมด ดว้ยเหตุหนึงเหตุใด ดงัต่อไปนี 

  1. กระทาํการใดๆ ทีทาํใหห้อการคา้เสือมเสียชือเสียงโดยเจตนา 

  2.  กระทาํการละเมิดขอ้บงัคบัโดยเจตนา 

  3. ไม่ชาํระค่าบาํรุงประจาํปีและไดรั้บ ใบเตือนจากเจา้หนา้ทีครบสามสิบวนัแลว้ 
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เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพยอ่มสินสุดลง ในกรณีดงัต่อไปนี 

 (1) ตาย หรือสินสมาชิกภาพนิติบุคคล 

 (2) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 5 

 (3) ลาออก โดยยนืหนงัสือลาออกต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ 

 (4) ตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (5) ถกูศาลสงัใหเ้ป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 

 (6) ตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุดใหล้งโทษจาํคุก เวน้แต่เป็นความผดิลหุโทษหรือความผดิทีอตัราโทษไม่        

                    สูงกว่าความผดิลหุโทษ หรือความผดิทีไดก้ระทาํโดยประมาท 

 (7) คณะกรรมการลงมติใหล้บชือออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของ 

                    จาํนวนกรรมการทงัหมด ดว้ยเหตุหนึงเหตุใด ดงัต่อไปนี 

  1. กระทาํการใดๆ ทีทาํใหห้อการคา้เสือมเสียชือเสียงโดยเจตนา 

  2.  กระทาํการละเมิดขอ้บงัคบัโดยเจตนา 

  3. ไม่ชาํระค่าบาํรุง สามญัสมาชิก ก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีหลงัจากไดรั้บหนงัสือ    

                             ทวงถามภายใน 30 วนั หรือก่อนการประชุมใหญ่  

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 12. ทะเบียนสมาชิก ใหน้ายทะเบียนจดัทาํทะเบียนสมาชิกเก็บไว ้ณ สาํนกังานหอการคา้ โดยอยา่งนอ้ยใหมี้

รายการดงัต่อไปนี 

 (1) ชือและสญัชาติของสมาชิก 

 (2) ชือทีใชใ้นการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ 

 (3) ทีตงัสาํนกังาน 

 (4) วนัทีเขา้เป็นสมาชิก 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 12. ทะเบียนสมาชิก ใหน้ายทะเบียนจดัทาํทะเบียนสมาชิกเก็บไว ้ณ สาํนกังานหอการคา้ โดยอยา่งนอ้ยใหมี้

รายการดงัต่อไปนี 

 (1) ชือและสญัชาติของสมาชิก 

 (2) ชือทีใชใ้นการประกอบธุรกิจการคา้และประเภทธุรกิจ  

 (3) ทีตงัสาํนกังาน 

 (4) วนัทีเขา้เป็นสมาชิก 

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 13. สิทธิของสมาชิก 

 (1) ไดรั้บความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรืองทีเกียวกบักิจการอนัอยูใ่นวตัถุประสงคข์อง 

                    หอการคา้เท่าทีจะอาํนวยได ้
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 (2) เสนอความคิดเห็นหรือใหค้าํแนะนาํต่อหอการคา้ หรือคณะกรรมการในเรืองใดๆ อนัอยูใ่น 

                    วตัถุประสงคข์องหอการคา้ เพือนาํมาซึงความเจริญรุ่งเรืองของหอการคา้ 

 (3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสิ์นของหอการคา้ได ้โดยทาํเป็นหนงัสือยนืต่อเลขาธิการหรือ 

                    กรรมการผูท้าํหนา้ทีแทนเลขาธิการ 

 (4) เขา้ร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซกัถามกรรมการ เสนอญตัติในการประชุมใหญ่สมาชิก 

 (5) มีสิทธิประดบัเครืองหมายของหอการคา้  

 (6) สมาชิกสามญัเท่านนัมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมใหญ่และมีสิทธิไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการ 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 13. สิทธิของสมาชิก 

 (1) ไดรั้บความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรืองทีเกียวกบักิจการอนัอยูใ่นวตัถุประสงคข์อง 

                    หอการคา้เท่าทีจะอาํนวยได ้

 (2) เสนอความคิดเห็นหรือใหค้าํแนะนาํต่อหอการคา้ หรือคณะกรรมการในเรืองใดๆ อนัอยูใ่น 

                    วตัถุประสงคข์องหอการคา้ เพือนาํมาซึงความเจริญรุ่งเรืองของหอการคา้ 

 (3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสิ์นของหอการคา้ได ้โดยทาํเป็นหนงัสือยนืต่อเลขาธิการหรือ 

                    กรรมการ 

 (4) เขา้ร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซกัถามกรรมการ เสนอญตัติในการประชุมใหญ่สมาชิก 

 (5) มีสิทธิประดบัเครืองหมายของหอการคา้  

 (6) สมาชิกสามญัเท่านนัมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมใหญ่และมีสิทธิไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการ 

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ขอ้ 14. หนา้ที ของสมาชิก 

 (1) ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของหอการคา้ มติของทีประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการ และหนา้ที       

                    ซึงตนไดรั้บมอบหมายจากหอการคา้ดว้ยความซือสตัยโ์ดยเคร่งครัด 

 (2) ดาํรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียของหอการคา้ ตลอดจนตอ้งรักษาความลบัใน 

ขอ้ประชุมหรือวิธีการ ของหอการคา้ ไม่เปิดเผยขอ้ความซึงอาจจะนาํความเสือมเสียมาสู่หอการคา้ 

โดยเด็ดขาด 

 (3) ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของหอการคา้ ใหเ้จริญรุ่งเรือง และมีความกา้วหนา้อยูเ่สมอ 

 (4)  ตอ้งรักษาไวซึ้งความสามคัคีธรรมระหว่างสมาชิก และปฏิบติักิจการคา้ในทาํนองช่วยเหลือกนัดว้ยความ 

ซือสตัยสุ์จริต 

 (5) ชาํระค่าบาํรุงใหแ้ก่หอการคา้ตามกาํหนด 

 (6) สมาชิกผูใ้ดเปลียนชือ ชือสกุล สญัชาติ ยา้ยทีอยู ่ยา้ยทีตงัสาํนกังานเปลียนแปลงประเภท วิสาหกิจหรือ 

เปลียนผูแ้ทนนิติบุคคลจะตอ้งแจง้ใหเ้ลขาธิการทราบเป็นหนงัสือภายในกาํหนดเวลาเจ็ดวนันบัแต่เปลียนแปลง 
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เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 14. หนา้ทีของสมาชิก 

 (1) ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของหอการคา้ มติของทีประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการ และหนา้ที       

                    ซึงตนไดรั้บมอบหมายจากหอการคา้ดว้ยความซือสตัยโ์ดยเคร่งครัด 

 (2) ดาํรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได ้ส่วนเสียของหอการคา้ ตลอดจนตอ้งรักษา 

                    ความลบัในขอ้ประชุมหรือวิธีการ ของหอการคา้ ไม่เปิดเผยขอ้ความซึงอาจจะนาํความเสือมเสีย  

                    มาสู่หอการคา้โดยเด็ดขาด 

 (3) ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของหอการคา้ ใหเ้จริญรุ่งเรือง และมีความกา้วหนา้อยูเ่สมอ 

 (4) ต้องรักษาไวซึ้งความสามคัคีธรรมระหว่างสมาชิก และปฏิบติักิจการค้าในทาํนองช่วยเหลือกนัดว้ยความ

ซือสตัยสุ์จริต 

 (5) ชาํระค่าบาํรุงใหแ้ก่หอการคา้ตามกาํหนด 

 (6) สมาชิกผูใ้ดเปลียนชือ ชือสกุล สญัชาติ ยา้ยทีอยู ่ยา้ยทีตงัสาํนกังานเปลียนแปลงประเภท  

                    หรือเปลียน ผูแ้ทนนิติบุคคลจะตอ้งแจง้ใหเ้ลขาธิการทราบเป็นหนงัสือภายในกาํหนดเวลาเจ็ดวนั 

                    นบัแต่เปลียนแปลง 

 (6) สมาชิกผูใ้ดเปลียนชือ ชือสกุล สญัชาติ ยา้ยทีอยู ่ยา้ยทีตงัสาํนกังานเปลียนแปลงประเภท ธุรกิจ        

                    หรือเปลียน ผูแ้ทนนิติบุคคลจะตอ้งแจง้ใหส้าํนกังานหอการคา้ทราบในเวลาอนัสมควร 

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

หมวดที 6 

คณะกรรมการของหอการค้า 

เสนอการแก้ไขเป็น 

หมวดที 6 

คณะกรรมการของหอการค้าและการเลอืกตงั 

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 17. ใหมี้คณะกรรมการขึนคณะหนึงเป็นผูบ้ริหารงาน   ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของหอการคา้ และเป็น   ผูแ้ทนของ

หอการคา้ใน กิจการอนัเกียวกบับุคคลภายนอก ประกอบดว้ยสมาชิกสามญั ซึงไดรั้บ เลือกตงัจากทีประชุมใหญ่ มี

จาํนวนไม่นอ้ยกว่าเจ็ดคน 

  เวน้แต่ทีประชุมใหญ่ครังนนัๆ จะมีมติเป็นอย่างอืน การเลือกตงัคณะกรรมการกระทาํดว้ยวิธี  

ลงคะแนนลบัโดยให ้สมาชิกสามญัหรือสมาชิกวิสามญั หรือสมาชิกสมทบเสนอชือของสมาชิกสามญั

ซึงตนประสงคจ์ะใหเ้ขา้สมคัรรับเลือกตงัเป็นกรรมการต่อทีประชุมใหญ่ โดยมีสมาชิกสามญัอืนรับรอง

ไม่นอ้ยกว่าสองคน แลว้ให้ทีประชุมลงมติ  เลือกตงัให้ผูไ้ดรั้บคะแนนสูงตามลาํดบัไดเ้ป็นกรรมการ

ตามจาํนวนทีกาํหนดไวใ้นวรรคแรกและตามมติทีประชุมใหญ่ครังนันๆ ถา้มีผูไ้ด้คะแนนเท่ากนัใน

ลาํดบัสุดทา้ยทีจะไดเ้ป็นกรรมการคราวนัน ให้ทีประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผูที้ไดค้ะแนนเท่ากนั หาก

ปรากฏว่าไดค้ะแนนเท่ากนัอีกใหใ้ชว้ิธีจบัฉลาก 
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  ใหค้ณะกรรมการเลือกตงักนัเอง เพือดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการหนึงคน รองประธาน

อยา่งนอ้ยหกคน เลขาธิการ  เหรัญญิก  นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพนัธ์ ตาํแหน่งละหนึงคนและ

ตาํแหน่งอืนๆ ตามความเหมาะสมดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการทีจะไดก้าํหนดหน้าทีตามที

เห็นสมควร 

  คณะกรรมการหอการคา้ อยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดค้ราวละสองปี 

  ภายใตบ้งัคับของมาตรา 26 และ 40 แห่งพระราชบญัญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 กรรมการทีพน้จาก

ตาํแหน่งกรรมการไปแลว้ อาจไดรั้บการเลือกตงัหรือแต่งตงัเป็นกรรมการอีกก็ไดส้มาชิกผูห้นึงผูใ้ดจะไดรั้บ

เลือกตงัใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการเกินสองคราวติดต่อกนัมิได ้เวน้แต่ทีประชุมใหญ่ครังนันๆ จะมี

มติเป็นอยา่งอืน 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ขอ้ 17. ใหห้อการคา้มีคณะกรรมการเป็นผูด้าํเนินกิจการของหอการคา้ และเป็นผูแ้ทนของหอการคา้ในกิจการ

อน้เกียวกบับุคคลภายนอก เพือการนีคณะกรรมการจะมอบใหก้รรมการของหอการคา้ทาํการแทนก็ได ้

  คณะกรรมการจะมีขึนไดใ้นทีประชุมใหญ่ ไห้มีการเลือกตงัประธานหอการคา้ในคราวหมด

วาระ โดยผูที้จะเป็นประธานหอการคา้ตอ้งแสดงความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรยนืต่อเลขาธิการ หรือ

เจา้หนา้ทีบริหารก่อนจะมีการประชุมใหญ่อยา่งนอ้ย 15 วนั 

  ในกรณีทีมีผูย้นืแสดงความจาํนงมากกว่าหนึงคน ให้ทีประชุมใหญ่ดาํเนินการจดัการเลือกตงั

โดยวิธีการลงคะแนนลบั หรือ เวน้แต่ทีประชุมใหญ่ครังนันๆ จะมีมติเป็นอย่างอืน ถา้มีผูไ้ดค้ะแนน

เท่ากนัอีกใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก 

  ถา้ทีประชุมใหญ่ในคราวทีมีการเลือกตังไม่ปรากฏผูย้ืนแสดงความจํานงเป็นประธาน

หอการคา้  

            ใหมี้คณะกรรมการคณะหนึงเป็นผูส้รรหาประธานหอการคา้เพือใหที้ประชุมใหญ่รับรองโดยมีเสียงเกิน

กึงหนึงของสมาชิกสามญัทีมาประชุม ถา้การสรรหามีชือมากกว่า 1 คน ใหด้าํเนินการเลือกตงัตามความ

ในวรรคก่อน  

                         ในกรณีทีมีผูย้ืนแสดงความจาํนงเป็นประธานหอการค้าเพียงแค่คนหนึง ให้ทีประชุมใหญ่

รับรองโดยไดรั้บเสียงเกินกึงหนึงของสมาชิกสามญัทีมาประชุม 

  ในทีประชุมใหญ่ให้มีสมาชิกสามญัเสนอชือผูเ้หมาะสมเป็นประธานการเลือกตงั โดยตอ้งมี

เสียงสมาชิกสามญัอยา่งนอ้ย 2 คน ใหก้ารรับรอง  

  ให้ผูที้เป็นประธานกรรมการหอการค้าสรรหาคณะกรรมการบริหารโดยประกอบไปด้วย

ตาํแหน่ง รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพนัธ์ และตาํแหน่งอืนๆ 

พร้อมคณะกรรมการตามความเหมาะสม  

  คณะกรรมการหอการคา้ อยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดว้าระละสองปี และจะอยู่ติดต่อกนัหลาย

วาระก็ได ้ยกเวน้ประธานหอการคา้จะอยูติ่ดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้

  ใหค้ณะกรรมการบริหารหอการคา้ในวาระปัจจุบนั เสนอชืออดีตประธานหอการคา้และคณะที

ปรึกษาทีมีความเหมาะสมจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาตามความในวรรคก่อน 
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ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 18. การพน้จากตาํแหน่งกรรมการ กรรมการยอ่มพน้จากตาํแหน่งในกรณีดงัต่อไปนี 

 (1) ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 (2) ลาออกโดยคณะกรรมการไดล้งมติอนุมติัแลว้ เวน้แต่การลาออกเฉพาะตาํแหน่ง ตามขอ้ 17  วรรคสาม 

 (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

 (4) ทีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 

 (5) เมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยส์งัใหอ้อกตามมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติัหอการคา้ พ.ศ. 2509 

 (6) ตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุดใหล้งโทษตามพระราชบญัญติัหอการคา้ พ.ศ. 2509 

 (7) ขาดการประชุมสามครังติดต่อกนั โดยไม่มีเหตุผลสมควรในกรณีทีผูแ้ทนสมาชิกซึงเป็นนิติบุคคล 

                      ตามขอ้ 10 ทีไดรั้บการเลือกตงัหรือแต่งตงัตาย หรือพน้จากตาํแหน่งผูแ้ทนของสมาชิกนนั ผูแ้ทน  

                      คนใหม่ของสมาชิกรายนนัๆ จะเป็นกรรมการแทนก็ได ้

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 18. การพน้จากตาํแหน่งกรรมการ กรรมการยอ่มพน้จากตาํแหน่งในกรณีดงัต่อไปนี 

 (1) ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 (2) ลาออกโดยคณะกรรมการไดล้งมติอนุมติัแลว้  

 (3) ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ้ 11 

 (4) ทีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 19. กรณีทีกรรมการพน้จากตาํแหน่งกรรมการก่อนครบกาํหนดตามวาระ 

  กรณีคณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งทงัคณะก่อนครบกาํหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ ซึงพน้จาก

ตาํแหน่งนนั ดาํเนินการจดัการประชุมใหญ่สมาชิก เพือเลือกตงัคณะกรรมการชุดใหม่ ในกรณีนีใหน้าํความขอ้ 24 มา

บงัคบัโดยอนุโลม 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 19. กรณีทีกรรมการพน้จากตาํแหน่งก่อนครบกาํหนดตามวาระ ตามข้อ 18 ให้คณะกรรมการแต่งตัง

กรรมการขึนมาใหม่ ตามจาํนวนกรรมการทีพน้จากตาํแหน่ง และให้อยู่ในตาํแหน่งเท่ากบัวาระของ

กรรมการทีพน้ตาํแหน่ง ยกเวน้ตาํแหน่งประธานกรรมการใหน้าํขอ้ 17 มาใชโ้ดยอนุโลม 

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 20. องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่นอ้ยกว่าหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด จึงนบัว่าเป็นองคป์ระชุม 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 20. องคป์ระชุมของคณะกรรมการ จะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการ

ทงัหมด จึงนบัว่าเป็นองคป์ระชุม ทงันีใหห้มายรวมถึงการประชุมในระบบดิจิตอลมาบงัคบัใชไ้ดด้ว้ย 
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ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 23. การประชุมคณะกรรมการใหมี้การประชุม คณะกรรมการอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อครัง อนึงในกรณีจาํเป็น ประธาน

กรรมการ หรือกรรมการผูท้าํหนา้ทีแทนหรือกรรมการ รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหา้คน จะเรียกประชุมพิเศษขึนก็ได ้ 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 23. การประชุมคณะกรรมการใหมี้การประชุม คณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยเดือนละครัง อนึงในกรณี

จาํเป็น ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูท้าํหนา้ทีแทนหรือกรรมการจะเรียกประชุมพิเศษ ขึนก็ได ้ 

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 24. การเขา้รับหน้าทีของคณะกรรมการ เมือมีการเลือกตงักรรมการชุดใหม่ให้คณะกรรมการซึงพน้จาก

ตาํแหน่งยืนจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนหอการคา้ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัเลือกตงัและส่งมอบหนา้ทีใหค้ณะกรรมการชุดใหม่ภายในสามสิบวนั นับ

แต่วนัทีนายทะเบียน หอการคา้ฯ รับจดทะเบียน 

  ในกรณีทีนายทะเบียนหอการค้าฯ ย ังมิได้รับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ และ

คณะกรรมการทีพน้จากตาํแหน่ง ยงัมิได้ส่งมอบหน้าทีตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการทีพน้จาก

ตาํแหน่งนนั มีอาํนาจหนา้ทีพน้จาก ตาํแหน่งยงัมิไดส่้งมอบ หนา้ทีตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการ ที

พน้จากตาํแหน่งนนัมีอาํนาจหนา้ทีบริหารกิจการของหอการคา้ต่อไปจนกว่านายทะเบียน หอการคา้ฯ 

จะรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่นนัรับหนา้ทีแลว้ 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 24. การเข้ารับหน้าทีของคณะกรรมการ เมือมีการเลือกตงักรรมการชุดใหม่ให้เจ้าหนาทีบริหารยืนจดทะเบียน

คณะกรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนหอการคา้ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัเลือกตงั 

  ในระหว่างทีขอจดทะเบียนคณะกรรมการ ใหค้ณะกรรมการชุดใหม่บริหารกิจการของหอการคา้

ต่อจากคณะกรรมการชุดทีพน้ตาํแหน่ง โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีคณะกรรมการรักษาการทาํหนา้ทีบริหาร 

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 28. การประชุมใหญ่ ใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมใหญ่สมาชิกอยา่งนอ้ยทุกระยะเวลาสิบสองเดือน 

การประชุม เช่นนีเรียกว่า การประชุมใหญ่สามญั  การประชุมใหญ่คราวอืนนอกจากการประชุมใหญ่ 

ตามวรรคก่อน เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามญั 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 28. การประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยปีละหนึงครังทุก การ

ประชุม เช่นนีเรียกว่า การประชุมใหญ่สามญั  การประชุมใหญ่คราวอืนนอกจากการประชุมใหญ่ ตาม

ความในขา้งตน้ เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามญั 

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 29. กาํหนดการประชุมใหญ่ 

 (1) ใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีภายใน กาํหนด เกา้สิบวนันบัแต่วนัทีสินปีการบญัชีของ  

                    หอการคา้เป็นประจาํทุกๆ ปี 
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 (2) ถา้มีเหตุใดเหตุหนึง ซึงคณะกรรมการเห็นสมควรหรือสมาชิกมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึงในสีของ 

                    จาํนวนสมาชิกทงัหมดแสดงความจาํนงโดยทาํการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรยนืต่อเลขาธิการ       

                    หรือกรรมการผูท้าํหนา้ทีแทนเลขาธิการ คณะกรรมการนดัประชุมใหญ่วิสามญัภายในกาํหนดสิบ 

                    หา้วนั นบัแต่วนัทีลงมติหรือวนัทีรับหนงัสือ 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 29. กาํหนดการประชุมใหญ่ 

 (1) ใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีภายใน กาํหนด เกา้สิบวนันบัแต่วนัทีสินปีการบญัชีของ  

                   หอการคา้เป็นประจาํทุกๆ ปี 

 (2) การประชุมวิสามญั ถา้มีเหตุใดเหตุหนึง ซึงคณะกรรมการเห็นสมควรหรือสมาชิกมีจาํนวนไม่นอ้ย 

                   กว่าสามสิบคน ของจาํนวนสมาชิกทงัหมดแสดงความจาํนงโดยเป็นลายลกัษณ์อกัษรยนืต่อ 

 เลขาธิการ หรือกรรมการ ใหมี้การนดัประชุมภายในกาํหนดสิบหา้วนั นบัแต่วนัทีลงมติหรือวนัทีรับหนงัสือ 

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 30. การส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม คณะกรรมการจะตอ้งส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวนั เวลา สถานทีและ

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปใหส้มาชิกทุกคนไดท้ราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณียล์งทะเบียน ณ ที

อยูข่องสมาชิกทีปรากฏอยูใ่นทะเบียน หรือ ส่งให้ถึงตวัสมาชิกก่อนกาํหนดวนัประชุมใหญ่ ไม่น้อยกว่า

เจ็ดวนั การจดัส่งหนงัสือบอกกล่าวตามวรรคแรก ให้ส่งสาํเนาบนัทึกรายงานการประชุมใหญ่ครังทีแลว้ 

(ถา้มี) ไปดว้ย ในกรณีทีเป็นการ นัดประชุมใหญ่สามญัประจาํปีจะตอ้งแนบสาํเนารายงานประจาํปีและ

สาํเนางบดุลรวมทงัสาํเนาบญัชีรายรับ-รายจ่าย ซึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้   เพิมเติมไปดว้ย 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ขอ้ 30. การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม คณะกรรมการจะตอ้งส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวนั เวลา สถานที

และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนไดท้ราบ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 15 

วนั  

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 31. องคป์ระชุมการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ จะตอ้งมีสมาชิกสามญัประชุมไม่น้อยกว่าครึงหนึง  

ของจาํนวนสมาชิกสามญัทงัหมด จึงจะถือเป็นองคป์ระชุม 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 31. องค์ประชุมการประชุมใหญ่ จะต้องมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน จึงจะถือเป็นองค์

ประชุม 

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 32. กรณีทีการประชุมในครังแรก สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมหากล่วงพน้กาํหนดเวลานัดไปแลว้หนึง

ชวัโมงยงัมีสมาชิกมาไม่ ครบองค์ประชุม ถา้การประชุมคราวนันไดเ้รียกนัดเพราะสมาชิกร้องขอให้

เลิกการประชุมใหญ่ ถา้มิใช่เพราะสมาชิกร้องขอ  ให้เลือนการประชุม และให้ทาํการบอกกล่าวนัด
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ประชุม วนัเวลาและสถานทีประชุมใหญ่นีอีกครัง ภายในกาํหนดเวลาสิบห้าวนั นับแต่วนัประชุมใหญ่

คราวแรก ในการประชุมใหญ่คราวหลงันีจะมี   สมาชิก มามากนอ้ยเพียงใดก็ใหถื้อว่าเป็นองคป์ระชุม 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 32. กรณีทีการประชุมใหญ่สามญัสมาชิกในครังแรก สมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม ตามเวลากาํหนด ให้นัด

หมายประชุมใหญ่นีอีกครัง ภายในกาํหนดเวลาสิบห้าวนั นับแต่วนัประชุมใหญ่คราวแรก ในการ

ประชุมใหญ่คราวหลงันีจะมี   สมาชิก มามากนอ้ยเพียงใดก็ใหถื้อว่าเป็นองคป์ระชุม 

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 34. วิธีออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมใหญ่ สมาชิกสามญัเท่านันมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสมาชิก

สามญัคนหนึงๆ มีคะแนนเสียงหนึงเสียง 

  ในการประชุมใดๆ ขอ้มติอนัเสนอให้ลงคะแนน ให้ตดัสินดว้ยวิธีชูมือหรือวิธีการอืนใด อนั

เป็นการเปิดเผยว่าสมาชิกคนใดลงคะแนนเช่นไร เวน้แต่เมือก่อนหรือในเวลาทีแสดงผลแห่งการชูมือนัน 

คณะกรรมการเห็นสมควรหรือไดมี้สมาชิกสามญั  สองคนเป็นอยา่งนอ้ยติดใจร้องขอใหล้งคะแนนลบั 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 34. วิธีออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมใหญ่ สมาชิกสามญัเท่านันมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสมาชิก

สามญัคนหนึงๆ มีคะแนนเสียงหนึงเสียง 

 ในการประชุมใดๆ  ขอ้มติอนัเสนอใหล้งคะแนน ใหต้ดัสินดว้ยวิธีชูมือหรือวิธีการอืนใด ตามแต่ทีประชุมจะเห็นสมควร  

ข้อบังคบัก่อนแก้ไข 

ข้อ 36. กิจการอนัพึงกระทาํในการประชุมใหญ่ มีดงันี :- 

 (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 

 (2) พิจารณารายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินกิจการของหอการคา้ทีผา่นมาในรอบปี (ถา้มี) 

 (3) พิจารณาอนุมติังบดุล (ถา้มี)  

 (4) เลือกตงัคณะกรรมการ (ในปีทีครบวาระ) 

 (5)เลือกตงัทีปรึกษาของหอการคา้ประจาํปี ผูส้อบบญัชีของหอการคา้ประจาํปีและกาํหนดค่าตอบแทน (ถา้มี) 

 (6) กิจการทีตอ้งกระทาํโดยอาศยัมติจากทีประชุมใหญ่ 

เสนอการแก้ไขเป็น 

ข้อ 36. กิจการอนัพึงกระทาํในการประชุมใหญ่ มีดงันี :- 

 (1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 

 (2) พิจารณารายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินกิจการของหอการคา้ทีผา่นมาในรอบปี (ถา้มี) 

 (3) พิจารณาอนุมติังบดุล (ถา้มี)  

 (4) เลือกตงัคณะกรรมการ (ในปีทีครบวาระ) 

 (5) เสนอชือผูส้อบบญัชีของหอการคา้ประจาํปีและ 

                     กาํหนดค่าตอบแทน (ถา้มี) 

 (6) พิจารณาเปลียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ถา้มี) 
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 (7) กิจการทีตอ้งกระทาํโดยอาศยัมติจากทีประชุมใหญ่ 

มตทิีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที 4 เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

4.1 การจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2563 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าการจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการคา้จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2563เห็นควรว่าน่าจะจัดวนัพฤหัสบดีที 3 ของเดือน เหมือนวนัประชุมประจาํเดือน

หอการค้าฯ ซึงตรงกับวนัที 16 กรกฎาคม 2563 สถานที ดูไวห้อประชุมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ ์

รายละเอียด และรูปแบบการจดังาน ค่อยประชุมกลุ่มยอ่ยกนัอีกที 

มตทิีประชุม รับทราบ 

4.2 การจดักจิกรรม/โครงการของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 การจดักจิกรรมลานคนเดิน 

นายสมควร  ศรีชยั (ประชาสมัพนัธ)์ กล่าวว่า การจดักิจกรรมลานคนเดินอยากให้จดัเลย พืนที ผูข้าย ผู ้

ซือเรามีอยูแ่ลว้ ขนัตอนแรกเราตอ้งสาํรวจพ่อคา้ แม่คา้ สินคา้ก่อน ว่าถา้เราเปิดการจดักิจกรรมลานคนเดินวนั

ศุกร์หรือวนัเสาร์ ใครจะมาขายกบัเราบา้งและมีสินคา้อะไรบา้งทีจะมาขาย เราค่อยมาคดัเลือกประเภทสินคา้และ

จดัรูปแบบตลาดกนัอีกที 

นายวิชาญ  สจัจาพิทกัษก์ุล (กรรมการ) กล่าวว่า ตอนนี พืนทีขา้งบิกซีทีจดัตลาดนัดอยู่ วนัว่างเหลือแค่

วนัเสาร์วนัเดียวแลว้ วนัเสาร์ก็จะตรงกบัตลาดนดัคอมเพลก็ซ ์ซึงเป็นตลาดนัดใหญ่ แต่ลูกคา้ของตลาดนัดคอม

เพล็กซ์ เป็นลูกคา้บริเวณต่างอาํเภอ บา้นโพธิ บางคลา้ แปลงยาง คนในเมืองไม่ค่อยไปเดิน ถา้จะจัดการจัด

กิจกรรมลานคนเดิน ทางหอการคา้ก็สามรถดาํเนินการไดเ้ลย 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน)  กล่าวว่าประชุมครังทีแลว้ แต่งตงัประธานโครงการและ 

คณะกรรมการจัดกิจกรรม ไวแ้ลว้ ขอให้คณะกรรมการชุดทีแต่งตงัไว ้ดาํเนินไดเ้ลย เพราะรายไดห้ลงัหัก

ค่าใชจ่้าย จะไดเ้หลือไวใ้ชใ้นการบริหารงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที 5 เรืองการขบัเคลอืนโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก EEC 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน)  กล่าวว่าตามทีเกิด ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  มีการแพร่

ระบาดในหลายประเทศรวมทงัประเทศไทย ซึงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนในสังคม และ

ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วนอยา่งรุนแรงแผข่ยายเป็นวงกวา้ง ไม่ว่าจะเป็น ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

การคา้ปลีก การคา้ระหว่างประเทศ การขนส่ง การท่องเทียว และส่งผลต่อการจา้งงาน โดยมีแรงงานจาํนวนมาก

ทีตอ้งว่างงานอยา่งฉบัพลนั สร้างความเดือดร้อนอย่างถว้นหน้า ซึงส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศทงัใน

ระยะสนัและระยะยาว โดยขณะนีรัฐบาลพยายามแกไ้ขปัญหาและเร่งหามาตราการช่วยเหลือเยียวยาแก่พีน้อง

ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ และหามาตรการในการช่วยเหลือผูป้ระกอบการในดา้นต่างๆ อย่างเร่งด่วนเพือให้

สามารถประคบัประคองตวัเองใหผ้า่นพน้วิกฤตนีไปไดด้ว้ยกนั 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที 6 การขบัเคลอืนโครงการร่วมกบัหอการค้าไทย 

 6.1 โครงการฐานข้อมูลระบบ MR และ TCC Connect 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า หอการค้าไทยขอความร่วมมือหอการค้าจังหวดัทั ว

ประเทศใหล้งฐานขอ้มลูระบบ MR และ เชิญชวนสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราโหลด TCC Connect  เชิญ

ชวนสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราเพือรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น ร้านอาหาร โรงแรมทีพกัของ

หอการคา้แต่ละจงัหวดัทวัประเทศทีเขา้ร่วมรายการ 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

 6.2 โครงการสิทธิประโยชน์หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้ไทยขอความร่วมมือผูป้ระกอบการร้านอาหาร 

โรงแรมทีพกัและบริการต่างๆ ทีเป็นสมาชิกหอการคา้ฯ เขา้ร่วมสมคัรโครงการสิทธิประโยชน์หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราสาํหรับสมาชิกเครือข่ายหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศภายใต ้TCC Connect App โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที 7 เรืองข้อเสนอเข้าสู่ กกร. และ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน)  กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั 

ครังที 2/2563 เมือวนัพฤหัสบดีที 21 พฤษภาคม 2563   ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา มีมติในทีประชุมเสนอเรืองเขา้สู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงันี 

เรืองเสนอใหม่ 

1. เสนอขอใหช่้วยเหลือเยยีวยาและฟืนฟเูศรษฐกิจจากภยัโรค COVID-19 ดงันี 

    1.1 ชะลอการจดัเก็บภาษีทีดินและสิงปลกูสร้างออกไปอีก 3 ปี 

    1.2 ซือสินคา้จากผูผ้ลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) 

    1.3 นาํค่าใชจ่้ายทีเกิดจากการป้องกนัโรค COVID-19 ของผูป้ระกอบการ ไปหกัค่าใชจ่้ายได ้3 เท่า 

    1.4 ผูป้ระกอบการนาํค่าใชจ่้ายในการจา้งงานในช่วง COVID-19 ไปหกัค่าใชจ่้ายได ้3 เท่า  

         (โดยไม่ตอ้งมีเงือนไขของกรมสรรพากรทีว่าหา้มลดคน) 

    1.5 ขอใหย้กเวน้การเลือกเก็บค่าตามเกณฑก์ารใชก้ระแสไฟฟ้าขนัตาํ (Demand Charge)  

         จนถึงสินปี 2563 โดยคิดเฉพาะค่าไฟฟ้าทีใชต้ามจริง 

    1.6 ปรับลดค่าไฟฟ้าลงจากเดิมลดลงให ้3% เป็นลดลง 5% ทวัประเทศ  

2. เสนอใหรั้ฐบาลสนบัสนุนสถานประกอบการทียงัประกอบกิจการอยูใ่นฐานค่าแรง 15,000 บาท ให ้

รัฐบาล สนบัสนุน 50% ทุกสถานประกอบการ 

3. เสนอใหย้กเลิกการคาํประกนัการใชก้ระแสไฟฟ้าของผูป้ระกอบการทงัรายเดิมและรายใหม่ 
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เรืองเสนอตดิตาม 

1. โครงการสูบนาํคืนถิน  

2. โครงการผลิตนาํประปาใหมี้คุณภาพดืมไดจ้ากก๊อก  

3. การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ โครงการ“ท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ” 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที  8  รายงานสรุปฐานะทางการเงินของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  เดือน มกราคม –พฤษภาคม 2563  

มตทิีประชุม รับรอง 

 

ระเบียบวาระที  9  เรืองอนืๆ    

 นายวฒันา  รัตน์วงศ ์(ประธานกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ทีไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณแม่ลาํยง รัตนวงศ์ มารดาในวันอาทิตยที์ 7 

มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น ณ เมรุวดัเกาะชนั ตาํบลท่าพลบั อาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ร.ท.สมศกัดิ ยุคขะระ (กรรมการ) กล่าวว่า ขอเชิญคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็น

เกียรติในงานมงคลสมรสของผม ในวนัอาทิตยที์ 28 มิถุนายน 2563 เวลา08.48 น. พิธีขนัหมาก  เวลา 10.30 น.พิธี

หลงันาํสงัข ์เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร ณ บา้นเลขที 18/3 ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา  

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 

 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


