
                                                                                                                                                                                                                                                          

รายงานกจิกรรมเดือนสิงหาคม  
 

กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอืนๆ 

1 สิงหาคม 2565 เวลา 19.30 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพคุณอุทยั  ศรี

สาลีกุลรัตน์ ทีปรึกษาหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัหัวสวน อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

3 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน , นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม และนายพร

ชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบลงทะเบียนร้านคา้ (Onlie Register) เพือให้สิทธิ

ประโยชน์ TCC Connect ผ่านระบบการประชุม Google Meet 

10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 10.15 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายโชติอนนัต ์ปิน 

ถานนัท ์ประธาน YEC นายอาทร เสริมศกัดิศศิธร เลขาธิการ ร่วมประชุมชีแจงการเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัร YEC ใน

งาน APEC CEO Summit 2022 ผา่นระบบ VDO Conference 

 11 สิงหาคม  เวลา .  น. กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จัด

กิจกรรม YEC แชร์ริตี คอนเสิร์ต ครังที  “คอนเสิร์ตพีเจ + เจา้นาย ณ โรงเบียร์แปดริว จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนาํ

เงินส่วนมอบสนบัสนุนกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ,  บาท 

 12 สิงหาคม  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  พรรษา  

สิงหาคม   

       ภาคเชา้ เวลา .  น. ร่วมพิธีทาํบุญตกับาตรถวายพระราชกุศลพิธีทางศาสนาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

       ภาคคาํ เวลา .  น. พิธีวางเครืองราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชยัถวายพระพรชยัมงคล 

 สิงหาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ 

จาํนวน  ชุด (  เล่ม) มูลค่า ,000 บาท เพือสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย ให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที

ทรงคุณค่า โดยหัวหนา้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นผูรั้บมอบ ณ หอประชุม

เอนกประสงคว์ดับางปรงโชติการาม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 17 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการขับเคลือนการ

ดาํเนินงานขจดัความยากจน และพฒันาคนทุกช่วงวยัอย่างยงัยืน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษาและชุดนกัเรียน

แก่เด็กยากจน  ณ หอ้งประชุมอาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 48 ราย  

19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 43 ราย หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนชุดนักเรียน  ชุดๆ ละ  บาท รวมเป็นเงิน 

,  บาท 



18 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน การแปรรูป ปลากะพงยกัษ์ ณ 

ขาวผอ่งฟาร์ม ต ท่าพลบั อ บา้นโพธิ จ ฉะเชิงเทรา  

-  สิงหาคม 2565 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯมอบป้ายของดีของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา แนะนําโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร้านค้าทีเขา้ร่วมโครงการให้สิทธิประโยชน์ให้แก่

สมาชิกหอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ . 

1.บา้นสวนเมร่อนบา้นโพธิ 

2.สหกรณ์พืชผกัผลไม ้เกษตรปลอดภยัสูง จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํกดั 

3.ร้านเป็ดสยามฟู๊ ด & สยามดกั  

4.ร้าน Black Canyon  

5.ร้านอมั คาเฟ่ 

.ผูใ้หญ่ศรีหมูสะเต๊ะ 

.ลุงโมทอาหารตามสงั 

.ขนมบายพาย 

.ร้านอาหารซิมเบิง  

.ร้านกะพงยกัษ ์

.บา้นสวนบางขวญั  
 

23 สิงหาคม  เวลา .  น.หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ชมรมวิงเมืองแปดริว มอบเงิน

สนับสนุนชมรมบริจาคโลหิตจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํนวนเงิน ,  บาท ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร อาํเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เนืองดว้ยปัจจุบนักรมสรรพากรไดน้าํเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใชใ้นการคดัเลือกและตรวจสอบผูย้ืน

เสียภาษีให้ถูกตอ้ง โปร่งใส ทาํให้เกิดผลกระทบกบับริษทันิติบุคคลทีมีการยืนแสดงรายไดเ้พือเสียภาษีทีอาจไม่

สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริง หรือไม่ตรงตาม มาตรฐานด้านภาษีอากร ซึงเป็นสาเหตุสําคญัให้ผูป้ระกอบการอาจถูก

เรียกภาษีเงินไดย้อ้นหลงัได ้

24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น  หอการคา้ฯ ประชุมกลุ่มย่อยติดตามงานกิจกรรมปันสามปาง โครงการ 

หนึงคนปัน ลา้นคนรับใน ณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิง 

24 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ทีมงานผูแ้นะนําด้านภาษี บริษทั ดี เวิร์ค คอนซัลท์ติง กรุ๊ป จาํกัด ได้

เล็งเห็นถึงความสําคญัของผูป้ระกอบการธุรกิจ นอกตลาดหลกัทรัพย ์ทีมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจไทย ในการขอ

เขา้มาประชาสัมพนัธ์ พูดคุย ให้ขอ้มูลเกียวกบัปัญญาประดิษฐ์ ตามทีกล่าวขา้งตน้ และ แลกเปลียนความรู้ ดา้น

ภาษีอากร ทีเกียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจ รวมถึงให้ขอ้มูลสําคญัดา้นกลยทุธ์รายจ่ายทีสร้างผลประโยชน์สูงสุด ตอบ

แทนคืนให้กับท่านกรรมการทีเป็นเจ้าของธุรกิจโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจเสียภาษีเงินไดนิ้ติ



บุคคลทีน้อยลง และ ถูกต้องตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร ขอพบประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 สิงหาคม  เวลา :  น - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมรับฟังคาํบรรยายพิเศษ หัวขอ้ 

"Belt & Road Initiatyves and EEC : connectivit for the future" ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการขับเคลือนการ

พฒันาทีราชพสัดุแปลงยาวเลขทะเบียนที ฉช. 318 ตาํบลบางปะกง อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา                     

ณ หอ้งปฏิบติัการศูนยด์าํรงธรรมชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุม

แจงนายจา้ง/สถานประกอบการ เรือง โครงการส่งเสริมการจา้งงานคนพิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญติั

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม kcc 

ชนั 4 ศูนยก์ารเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา (หอการคา้สนบัสนุนอาหารวา่ง  

ชุด) 

3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายพรชยั 

ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือพฒันาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) ครังที 3/2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานส่งเสริมพฒันา

อาชีพและการตลาด ภายใตค้ณะอนุกรรมการนโยบายทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คทช.ฉะเชิงเทรา) ครังที 2/2565 ณ 

ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วน

จงัหวดัว่าด้วยราคาสินคา้และบริการ (กจร.) ครังที 1/2565 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชัน 3 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมดาํเนินการจดักิจกรรมจิตอาสาพฒันาปลูกป่าเฉลิมพระ

เกียรติ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา  พรรษา  สิงหาคม  ณ บา้นนาอิสาน หมู่  ตาํบลท่ากระดาน อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา โดยร่วมสนับสนุนงบประมาณในการกาํจดัวชัพืชและเตรียมพืนทีปลูกป่าโดยการดนัและไถเตรียม

พืนทีปลูกป่า จาํนวนเงิน 14,000 บาท 

5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงาน "20 ปี ธนาคารสมอง พลงัอาสาร่วม

สร้างสังคมทีเท่าเทียม" ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ และร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริง 



5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายสมพงษ์ นาํศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช) ครังที 4/2565 ณ ห้องประชุมสุทธิพิพิธชัน 3 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมพิธีมอบคมัภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ 

บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมตัถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ 

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ณ วดัโสธรวราราม วรวิหาร (อาคารอเนกประสงคพ์ระธรรมมงั

คลาจารยช์นั 1) ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมกิจกรรมการมอบทุนกองทุนพฒันาเด็ก

ชนบท ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอประชุม

อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา .  น.นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

12 สิงหาคม 2565 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90  พรรษา           

ณ วดัโสธรวรารามวรวิหาร (ศาลาอญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึนจากแม่นาํบางปะกง) 

16 สิงหาคม 2565 เวลา . - .  น.นางวีรนุช ทิยาเวช เจา้หน้าทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วม

กิจกรรมพฒันาเครือข่ายประชมสัมพนัธ์ส่งเสริมการท่องเทียว ณ ห้องประชุม ร้าน The River Barn ถ.ตลาดบา้น

ใหม่ ต.หนา้เมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมโครงการขับเคลือนการ

ดาํเนินงานขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอย่างยงัยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางอาภรณ์ วชัระ รองประธาน นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ร่วมการ

ประชุมเชิงปฏิบติัการ เพือปรับปรุงแผนปฏิบติัการภายในเขตพฒันาการท่องเทียว พ.ศ. 2566 - 2570 ครังที 1/2565 

ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อาํเภอบางพลี จังหวดั

สมุทรปราการ                    

19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 17.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพือ

รู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News 

Center:AFNC) ครังที4 ประจาํปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมอมารี พทัยา จ.ชลบุรี หรือผ่านระบบออนไลน์ได้

ทีZoom meeting โดยใช ้ID : 928 6139 4530 Passcode : 619204 

21 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.   นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

และสรา้งการรับรู้โครงการ Smart Safety Zone สู่การพฒันา Chachoengsao Samat City ฉะเชิงเทราเมืองแห่งอนาคต 

ณ หอ้งโชคอนนัต ์ชนั 2 อาคารเรียนรวมและอาํนวยการมหาวทิยาลยัราชภฎัราชณนครินทร์   



 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทํางานจัดทํา

แผนพฒันากาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที2/2565 ณ หอ้งประชุม 2 อาคารฝึกอบรม ชนั 1 สาํนกังานฝีมือแรงงาน

ฉะเชิงเทรา 

22 สิงหาคม 2565 เวลา13.30น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพือพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคตะวนัออก ครังที1/2565 ผ่านสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ Google Hangout Meet โดยใชร้หสัหอ้งประชุม vhmcgeatw  

22 สิงหาคม 2561 เวลา 14.50 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานพิธียกช่อฟ้าอาคารพิพิธภณัฑ ์พิธี

มาติกาบงัสุกุลเพือถวายอุทิศแด่พระธรรมมงัคลาจารยแ์ละ เวลา .  น. ร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนพระธรรมมงัคลา

จารย ์ณ อาคารพิพิธภณัฑ ์และอาคารอเนกประสงค ์(ชายนาํ) วดัโสธรวราราม วรวิหาร ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 สิงหาคม  เวลา .  น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการ ประชุมคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ข.ภ.จ.ฉช.) ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหารือกับผูต้รวจราชการ

กระทรวงพาณิชย ์(นายวิทยากร มณีเนตร) ณ ห้องประชุมนนทรี ชนั 1 สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการนาํพระทยัพระราชทานส่วน

ภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี  แก่ผูสู้งอาย ุคนพิการ ผูป้ระสบปัญหาความ

ทุกขย์าก เดือดร้อน และผูเ้กียวขอ้ง เป็นถุงยงัชีพ  ชุด ณ ห้องประชุมศูนยก์ารเรียนรู้ KCC อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนสิงหาคม  ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา .  น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

เพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหารฯ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา .  น ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมวารุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

-  สิงหาคม  เวลา .  - .  น. ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวดั

ฉะเชิงเทรา พ.ศ. -  และขับเคลือนเป้าหมายการพัฒนาทียงัยืนด้านการศึกษา (SDG ) ระดับพืนที ณ 

โรงแรมจนัทรา เวลเนส อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา . - . น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ.

ฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสุ นทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอืนๆ 



หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนจาํหน่ายดวงตราไปรษณียากร 1,000 ชุด เนืองในโอกาสเฉลิมฉลองวนั

ครบรอบ 200 ปี ชาติกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร)ราคาชุดละ 15 บาท รวมเป็นเงิน ,  บาท 

5 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในงานการแสดงวฒันธรรม

โครงการคลายเครียดเพอืการกุศล ณ ห้องประชุมชนั 5 อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์อาํเภอ

เมืองฉะเชิงเทราจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและรองประธาน หอการคา้ฯ ร่วมพิธีเปิด

งานโรบินสันฟู๊ ดกินลนัสนนัเมือง ใน ณ หา้งโรบินสันฉะเชิงเทรา 

18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. มูลนิธิอารยสถาปัตยเ์พือคนทงัหลาย และรายการ "กฤษณะ ทวัร์ยกลอ้" 

โดย นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิฯ ผูด้าํเนินรายการกฤษณะทวัร์ยกลอ้ ไดม้าสัมภาษณ์ คุณจิตรกร เผด็จศึก 

ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประเด็น "มุมมองเรืองอารยสถาปัตยข์จดัความเหลือมลาํในสังคมส่งเสริมการ

เดินทางเพือคนทุกคน" ณ ร้านของฝากตงัเซ่งจวั (ออกอากาศทางสถานีข่าวเนชนั วนัอาทิตย ์เวลา 14.00-14.30 น.) 

21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน นาย

เปรมสิทธิ ศิริสิทธิวฒันา ทีปรึกษา ร่วมพิธีไหวส้ักการะบูชาเทพยดาฟ้าดิน (ทีกง) องคศ์าลเจา้พ่อหลกัเมือง เทพ

เสาหลกัเมือง ในงานทิงกระจาดประจาํปี 2565 ของศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา ณ ศาลหลกัเมืองฉะเชิงเทรา

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนเงิน 4,000 บาท นาํไปซือขา้วสารแจกประชาชน ผูป้ระสบภยั และยากจน 

24 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และ นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ให้ 

ทีมงานผูแ้นะนาํดา้นภาษี บริษทั ดี เวิร์ค คอนซัลทติ์ง กรุ๊ป จาํกดั เขา้พบเพือแนะนาํ และ แลกเปลียนความรู้ ดา้น

ภาษีอากร ทีเกียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจ รวมถึงให้ขอ้มูลสําคญัดา้นกลยทุธ์รายจ่ายทีสร้างผลประโยชน์สูงสุด ตอบ

แทนคืนให้กับท่านกรรมการทีเป็นเจ้าของธุรกิจโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจเสียภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลทีน้อยลง และ ถูกต้องตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร ณ ห้องประชุมอาคารสํานักงานหอการค้าจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา . - .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมในงานบรรยายพิเศษ NBI Exclusive Talk 

หัวขอ้ วิสัยทศัน์การพฒันา EEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพอืเป็น “ฉะเชิงเทราวลัเลย”์ ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 


