
 กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2562 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพนายสนัติ  สิมะรัตนมงคล บิดานางเกศรี 

สิมะรัตนมงคล ปฏิคมหอการคา้ฯ  ในวนัศุกร์ที 2สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. ณ ศาลาหอระฆงั วดัหวัสวน ต เสมด็

ใต ้อ. บางคลา้ จ  ฉะเชิงเทรา 

8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.คณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมหารือดา้นการคา้การลงทุนในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา กบั ดร.กนัตธีร์ศุภมงคล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะ ณ หอ้งประชุม อาคาร

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน  และคณะกรรมการหอการคา้ฯ

ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิครังที 2 / 2562   ณ หอ้งประชุมโรงแรมแกรนดไ์ด

มอนดจ์งัหวดับนัเตียเมียนเจยประเทศกมัพชูา 

13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 -16.30 น. นายวฒันารัตน์วงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ยทุธศาสตร์กลุ่มพืชเศรษฐกิจหลกัพ.ศ. 2562 -2563 และประชุมคณะกรรมการฯ ครังที1/ 2562 ณ หอ้งประชุมIDE

ชนั 1 อาคาร1 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยกรุงเทพมหานคร 

14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.นายวฒันารัตนวงค ์ ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

หอการคา้ไทยครังที   5 /2562  ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยา หอการคา้ไทย 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังาน

สมัมนา ในวนัองัคารที 20 สิงหาคม 2562 ณ หอ้งทบัทิม โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา หวัขอ้ 

"เงินทอง เรืองใหญ่ บริหารอยา่งไรใหล้งตวั"โดยทีมงานวทิยากรมืออาชีพ สนบัสนุนจาก บมจ.ไทยซมัซุงประกนั

ชีวิต  ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนาจะไดรั้บความรู้ในเรืองต่างๆ อาทิ -นิติบุคคล รับมือกบัภาษีอยา่งไร-การบริหารจดัการ 

"งบการเงิน" -จ่าย"เงินปันผล"อยา่งไรใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด  -บริหารรายจ่ายอยา่งไรใหไ้ดก้าํไรและไม่มีผลร้ายทาง

ภาษี    -Keyman Insurance กลยทุธส์าํคญัทีตอ้งทาํใหถ้กูตอ้ง-Risk Based Audit System (RBA) -รู้ทนัระบบ

ตรวจสอบและการจดัเก็บภาษีล่าสุด       

 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 



1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธร  รองประธาน ร่วมประชุมณะอนุกรรมการ

พิจารณาเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 4 / 2562  ณ หอ้ง

ประชุมนามตณัฑิกุลสาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 -16.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมประชุมเพือหารือ

แนวทางการศึกษาการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา- ตาํบลเขาหินซอ้นตอน

ตาํบลเมืองเก่าอาํเภอพนมสารคาม ( กม.100 + 000 –กม. 105 + 500) ณหอ้งประชุมทีว่าการอาํเภอพนมสารคาม

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมานสัตนังาม  รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพือพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการคา้ภาคตะวนัออกครังที 1 /2562  ณ หอ้งประชุม

ชนั 2 อาคารสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกภายในวทิยาลยัเทคนิคระยองจงัหวดัระยอง 

2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูย์

ปฏิบติัการเฝ้าระวงัและควบคุมโรคอหิวาตแ์อฟริกาใตสุ้กรจงัหวดัฉะเชิงเทราณหอ้งประชุมสาํนกังานประศุสตัว์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3-4 สิงหาคม 2562 นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบติัการพิธีการศุลกากรเพือ

การนาํเขา้และส่งออกของหอการคา้กลุ่มภาคตะวนัออกณโรงแรมเมาท์เท่นบีชพทัยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  

6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมนสั  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทาํงาน

พฒันาการศึกษาเอกชนจดังานมหกรรมการศึกษาเอกชนในพืนทีเขต พฒันาพิเศษภาคตะวนั เพือร่วมวางแผนการ

ดาํเนินงาน ณ โรงแรมฟิร์ส แปซิฟิคแอนด ์คอนเวนชนั พทัยา จงัหวดัชลบุรี 

6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพรชยั  ธรรมจรูญผูจ้ดัการหอการคา้ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 4 / 2562  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน

ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 สิงหาคม 2562 เวลา 0.900 -12.00 น. นายณรงคศ์กัดิแกว้เมืองเพชร  ทีปรึกษา ร่วมการสมัมนาปฐมนิเทศ

โครงการสาํรวจและออกแบบปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจุดตดัทางหลวง

พิเศษหมายเลข 9  จุดตดัทางเลียงเมืองชลบุรีส่วนที 1 ณหอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางเสาธงชนั 3

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางเสาธงอ.บางเสาธงจ.สมุทรปราการ 

7 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 3/2562  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลาง

ฉะเชิงเทรา 



9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 -12.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมประชุมปฐมนิเทศ

โครงการ(สมัมนาครังที 1) โครงการสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนบัสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวนัออก สาย

ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ดา้นใต)้  ส่วนที 1 และส่วนที 2   ณหอ้งประชุมนครเนืองเขตโรงแรมซนัธาราเวล

เนสรีสอร์ทแอนโฮเทล อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 

12 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมพิธีถวายเครืองราชสกัการะ และพิธีจุด

เทียนถวายพระพรชยัมงคล เนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงประจาํปีพุทธศกัราช 2562 ณ หนา้ศาลาจตุัรมุข ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการการสรรหาบุคคล

ซึงสมควรเป็นผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจงัหวดัวา่ดว้ย ราคาสินคา้และบริการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้ง

ประชุมศุภกิจวิเลขาการ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยหอการคา้จงัหวดัเสนอนายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร รอง

ประธาน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่วนจงัหวดั วา่ดว้ย ราคาสินคา้และบริการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดบั

จงัหวดัจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2 / 2562   ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 - 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ 

ร่วมประชุมโครงการพฒันาระบบราชการเพือรองรับยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ(PMQA) และเกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ 

PMQA 4.0 (สภากาแฟ)ณ สมัมนาบางปะกงปาร์คมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15-16 สิงหาคม 2562 นายประโยชน์โสรัจจิกิจ ประธาน ร่วมสมัมนาเชิงปฏิบติัการในการขบัเคลือนการบูร

ณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพือสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคภาคกลางและภาค

ตะวนัออกณโรงแรมเอสดีอเวนิวปินเกลา้ถนนพระบรมราชธานี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดักรุงเทพฯ 

16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมนสั  ตนังาม รองประธาน คณะทาํงานการอบรมและพฒันากาํลงัคน 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2562 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 นายจิตรกรเผดจ็ศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม

ประเมินความกา้วหนา้ผลการดาํเนินงานรอบ 6 เดือนของโครงการภายใตโ้ครงการยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่ม

งานวิจยัเพือการวิจยัเชิงพืนทีแบบบูรณาการกรณีศึกษาการสร้างมลูค่าเพิมจากมะม่วงอยา่งยงัยนื  ณ หอ้งเจา้เสวยชนั 

4  อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 



20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 -12.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม   รองประธาน ร่วมเวทีถอดบทเรียนเพือ

ขบัเคลือนแนวทางการพฒันาทีอยูอ่าศยัจงัหวดัฉะเชิงเทราณหอ้งประชุมศนูยอ์าเซียนชนั 1  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมนสั  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาแรงงาน

และประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดัฉะเชิงเทรา  (กพร.ปจ.ฉช) ครังที 2 / 2562ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

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

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

โรงแรมอไรส์ ศรีราชา จ.ชลบุรี 

26 สิงหาคม 2562 เวลา  09.30น.  นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน

และขบัเคลือนนโยบายศาลพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.)  ครังที 4 / 2562 ณห้องประชุมสุนทร

พิพิธชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

              27 สิงหาคม2562  เวลา08.30- 16.30  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการ

ขบัเคลือนการพฒันาเศรษฐกิจเชิงพืนฐานภาคตะวนัออกณโรงแรมเดอะไทดรี์สอร์ทบางแสนจงัหวดัชลบุรี 

27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย ์

จงัหวดัฉะเชิงเทราณสาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28สิงหาคม 2562 เวลา09.00น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรียไรจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศนูยข์อมลูอาเซีย ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปทีดิน

เพือพฒันาพืนทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2 / 2562 ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.นางสาวอภินนัทภ์ร์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือ

เยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจากช้างป่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิริพัฒน์ชัน4 ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

29 สิงหาคม 2562เวลา 09.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํเดือน

สิงหาคม 2562  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



29 สิงหาคม 2562เวลา13.30 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธรรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มนัคงและสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที  8 / 2562 ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

29 สิงหาคม 2562เวลา13.30 น. นายพงษศ์กัดิเสริมศกัดิศศิธรรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที  8 / 2562ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

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

จดัทาํแผนหลกัการพฒันาและจดัการทรัพยากร นาํภาคตะวนัออก ณ ห้องเทพราช 1 โรงแรมซนัธารา เวลเนส รี

สอร์ทแอนด ์โฮเทล อ.30สิงหาคม 2562เวลา 09.30-12.00 น. เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

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

ทีดิน ในพืนที EEC ณ หอ้งประชุมชนั 2 ศนูยรั์บเรืองราวร้องทุกขข์องรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายวสนัตว์โรกร กรรรมการ ร่วมเยยีมชมศนูยเ์รียนรู้นวตักรรม

เกษตรเพืออนาคตKUBOTA Farm บริษทัสยามคูโบตา้คอปเปอร์เรชนัจาํกดั ณ KUBOTA Farmอาํเภอบา้นบึง

จงัหวดัชลบุรี 

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

และทีปรึกษาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 6 / 2562 ณหอ้งไพลินโรงแรมแกรนด์รอยลั

พลาซ่าอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24  สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานทิงกระจาดศาลเจา้

พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทราประจาํปีพ.ศ. 2562  ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา อาํเภอเมือง   จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 


