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รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจําปี 2563 

ในวนัพุธที  15  กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุม โรงเรียนเบญจราชรังสฤษฏอิ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม  

 คณะทีปรึกษากติตมิศักดิ 

 1.พนัเอกเฉลิม เนียมช่วย  รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ฉช.   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 2.นายรณชยั วิรุฬห์รัฐ   พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 3.นางสาวฆนีรสโพธิเจริญ  ปฏิรูปทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 4.นายบรรจง ศรีสุข   ผูจ้ดัการประปาฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 5.นายจีรทศัน์  แจ่มไพบูลย ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 6.นายธนภณ เข็มกลดัทองประธานเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  

 7.ร.ท.อิทธิ   สิทธิสารท  (แทน) ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบที 11 ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 8.ร.อ.สณัชยั   ผาสิน (แทน) ผูบ้งัคบัการกองพนัทหารช่างที 2 รอ. ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 9.นางมาฆวนั  กาบินพงษ ์(แทน) สรรพกรพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 10.นายนพรัตน์    สรไชยากร (แทน) ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 11.นายวรวิท เรืองจนัทร์ (แทน) ผอ.แขวงการทางหลวงจงัหวดัฉะเชิงเทราทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 12.นางสาวสุรีรัตน์  แซ่โคว ้(แทน) อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 13.นางสาวนาํทิพย ์ พรมเจริญ (แทน) จดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

14.นายจุทธพงษ ์ แสงไทร(แทน) พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

15.นายวุฒิภรณ์ จนัทร์ทว้ม (แทน) พฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์ ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

16.นายสายนัต ์ กมลกร (แทน) เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

17.นายชชัวาล    อารีรักษ ์(แทน) ผอ.สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

18.นางสาวสุนทรี เจียรสุวรรณ (แทน) ท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

19.พ.ญ.รุจิรัตน์  ปุญยลิขิต (แทน) ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

20.นางบุษรา กุลแกว้    (แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

21.นายวรพจน์    กุศลสงเคราะห์กุล (แทน) ประธานสภาเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ตามขอ้บงัคบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา หมวดที 7 การประชุมใหญ่  ขอ้ 31.องคป์ระชุมการประชุมใหญ่ในการประชุมใหญ่

จะตอ้งมีสมาชิกสามญัประชุมไม่นอ้ยกว่าครึงหนึงของจาํนวนสมาชิกสามญัทงัหมด จึงจะถือเป็นองคป์ระชุม หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรามีสมาชิกรวมทงัสิน 328 คน มีสมาชิกเขา้ร่วมประชุม 182 คน เกินครึงหนึงของสมาชิกทงัหมดถือว่าครบองคป์ระชุม 

คณะกรรมการ และสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1..นายไพศาล วนิชจกัรวงศ ์      ประธานกิตติมศกัดิ 

 2. นายนิยมชยั ชยัวฒัน์       ประธานกิตติมศกัดิ 

 3. ดร.โอกาส เตพละกุล      ประธานกิตติมศกัดิ 

 4.นายสมนึก ทกัษิณา       ประธานกิตติมศกัดิ 
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 5.นายวฒันา รัตนวงศ ์      ประธานกิตติมศกัดิ 

 6.นายสุพฒัน์ ธนะพงคพ์งษ ์      ประธานกิตติมศกัดิ 

 7.นายบุญทอง เตียรประเสริฐ      ประธานทีปรึกษา 

 8.นายปราโมท ชูทบัทิม       ทีปรึกษา 

 9. นายสหธร พึงชาญชยักุล      ทีปรึกษา 

 10.นายสุขุม ตงักงพานิช      ทีปรึกษา 

 11.นายชาลี เจริญสุข       ทีปรึกษา 

 12.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์      ทีปรึกษา 

 13.ดร.พวงทอง วรรณีเวชศิลป์      ทีปรึกษา 

 14.นางบุญมี ศรีสุข       ทีปรึกษา 

 15.นางอาภรณ์ วชัระ       ทีปรึกษา 

 16.นายเปรมสิทธิ ศิรสิทธิวฒันา      ทีปรึกษา 

 17.นายสุทธิพงศ ์ชยักิตติภรณ์      ทีปรึกษา 

 18.นายประสิทธิ ลาภพิทกัษม์งคล      ทีปรึกษา 

 19.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข      ทีปรึกษา 

 21.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร      ทีปรึกษา 

 22.นายณัฏฐชยั อกัษรดิษฐ ์      ทีปรึกษา 

 23.นายสมนึก พิริยะสุขสมบูรณ์     ทีปรึกษา 

 24.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์      ทีปรึกษา 

 25.นายอธิป วฒันจึงโรจน์      ทีปรึกษา 

 26.นายอรรพล สิทธิโชคดี      ทีปรึกษา 

 27.นายเกรียงศกัดิ บุญเกิดทรัพยสิ์น     ทีปรึกษา 

28.นางพิสมยั  ศรีสาลีกุลรัตน์ (แทน) นายพลูศกัดิ ตนัสิทธิพนัธ ์  ทีปรึกษา 

29.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ      ประธาน 

 30. นายมนสั ตนังาม       รองประธาน 

 31.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร      รองประธาน 

 32.นายจิตรกร เผด็จศึก       รองประธาน 

 33.นายกิตติ ตรงไตรรัตน์      รองประธาน 

 34.นายอาทร ผดุงเจริญ      รองประธาน 

35.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร      รองประธาน 

36.นางวรนิต กตญาณ       เลขาธิการ 

37.นายสมชัญ ์ ยงศิริ       เหรัญญิก 

38.นายสมควร ศรีชยั       ประชาสมัพนัธ ์

39.นางขนัคาํ ศรีวรรณ      นายทะเบียน 

40.นายไชยา สิทธิเจริญ      กรรมการ 
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41.นายธานินทร์ เสริมศกัดิศศิธร      กรรมการ 

42.นายปุญญพฒัน์พงษพ์ฒันาพานิช      กรรมการ 

43.นายสุนทร กระตุฤกษ ์      กรรมการ 

44.นายเฉลิง จูจาํรัส       กรรมการ 

45นายวสนัต ์ วโรกร       กรรมการ 

46.ร.ท.สมศกัดิ ยคุขะระ       กรรมการ 

47.นายยทุธนา มาตเจือ       กรรมการ 

48.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง      กรรมการ 

49.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล      กรรมการ 

50.นายชชัวาล แซ่ตงั       กรรมการ 

51.น.ส.สิริรักษ ์ อติชาติธานินทร์      กรรมการ 

52.น.ส.อภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร     กรรมการ 

53.นางสาวเกสรี สิมะรัตนมงคล      กรรมการ 

54.นายประชา  คลา้ยสิงห์       กรรมการ 

55.นายอาทร ช่วยณรงค ์      กรรมการ 

56.นายฐิติกร ประสานเหลืองวิไล     กรรมการ 

57.นาวสาวกลัยพร วฒันจึงโรจน์     ทีปรึกษา YEC 

58.นางสาวเพราพิลาส พุทธา      ประธาน YEC 

 59.นางสาวธวิยา  สุดใจ       เลขาธิการ YEC 

 60.นางวรัญญา ธนวรางกรู      ประชาสมัพนัธ ์YEC 

 61.นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัต ์      กรรมการ YEC 

 62.นายนพชัรนนัทท์ตัติยกุล      สมาชิก YEC 

63.นายฐิติพงษ ์ จรัสศรีวิไล      สมาชิก YEC 

64.นายณิช วิทยพิบูลย ์      สมาชิก YEC 

65.นายชยัรัตน์  ตนัคงคารัตน์      สมาชิก 

66.นายแพทยว์ีรพงษ ์ เพ่งวานิชย ์      สมาชิก 

67.ดร.อธิวฒัน์  พุทธะวรรณพงศ ์      สมาชิก 

68.นายมงคล     ดาํรงสุทธิพงศ ์      สมาชิก 

69.นายสุทธา พงษว์ิทยานุกฤต      สมาชิก 

70.นายไพศิลป์ วจโนภาส      สมาชิก 

71.นายซวัหลี แซ่เอียว       สมาชิก 

72.นายไพฑูรย ์ ตระการศกัดิ      สมาชิก 

73.นายกฤษดา มหาวินิโยทยั      สมาชิก 

74.นายสมัฤทธิ ลาํเลิศ       สมาชิก 

75.นายวนิชย ์ โสวนะปรีชา      สมาชิก 
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76.นายเอกวิชญ ์ กุลเกียรติประเสริฐ     สมาชิก 

77.นายคมปกรณ์  มนัยงิ       สมาชิก 

78.นายสุรัตน์  จรกรรณ       สมาชิก 

79.นายสุกณัฑ ์โสรัจจกิจ       สมาชิก 

80.นายพิศิษฎ ์ ลีละพฒันา      สมาชิก 

81.นายอนุชิต  จนัทรไชย       สมาชิก 

82.นายวนัชยั  อเนกสุวรรณ      สมาชิก 

83.นายวรพจน์  กุศลสงเคราะห์      สมาชิก 

84.นายธเนศ  สีมาเอกรัตน ์      สมาชิก 

85.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์      สมาชิก 

86.นางสาวกุลพรภทัร์  วงศม์าจารภิญญา     สมาชิก 

87.นางสาวปิยะวดี  แกว้กาํเนิด      สมาชิก 

90.นางสาวปาราวดี เนืองจาํนง      สมาชิก 

91.นายธวชัชยั  เรืองสวสัดิ      สมาชิก 

92.นายวชิรศกัดิ  อรรจานนท ์      สมาชิก 

93.นายบุญเลิศ   ชดชอ้ย       สมาชิก 

94.นายบุญรักษ ์ พฒันาโชติ      สมาชิก 

95.นายอาทิตย ์ สรวยสุวรรณ      สมาชิก 

 96.นายนิกร จนัธรรมาพิทกัษ ์     สมาชิก 

 97.นายอลงกต  พิทยานุคุณ      สมาชิก 

 98.นายบณัฑิต  นอ้ยเจริญ      สมาชิก 

 99.นายสิริชยั วชัรีนนัท ์      สมาชิก 

 100.นายอธิวฒัน์ เลิศโรจนฉตัร      สมาชิก 

101.นายณัฏฐ ์ กิตติกุล       สมาชิก 

 102.นายสุภร ตนัเฮง       สมาชิก 

 103นางปราณี แสงจนัทร์      สมาชิก 

 104.นายวฒันา สุขโภชน์      สมาชิก   3 

105.นายทรงภพ ยงศิริ       สมาชิก 

 106.นายเกรียงศกัดิ คุมภีรัญย ์      สมาชิก 

 107.นายนิติ  งามสะอาด      สมาชิก 

 108.นายภกัดี ไทยสยาม      สมาชิก 

 109.นายภานุ อาํนาจตระกลู      สมาชิก 
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 110.นายรัฐพล  กาญจนมณี      สมาชิก 

 111.นางสาวภาวริน นอ้ยใจบุญ      สมาชิก 

 112.นางบุญเรือนแม่นมนั      สมาชิก 

 113.พ.ท.บาํเพญ็ คชวฒัน ์      สมาชิก 

 114.นายมาโนช ชูทบัทิม       สมาชิก 

 115.นายสราวุฒิ เจริญพร       สมาชิก 

 116.ว่าที ร.ต.สุรพนัธ ์เตไชยา      สมาชิก 

 117.นายประจกัษ ์ธนภูมิ       สมาชิก 

 118.นางสาวจารุณี  นิมเจริญวรรณ     สมาชิก 

 119.นายทรงยศ ยงศิริ       สมาชิก 

 120.นายกรีฑา ชูทบัทิม       สมาชิก 

 121.นายคงศกัดิ จิตตาณิชย ์      สมาชิก 

 122.นายชวลิต ตนัคงคารัตน์      สมาชิก 

 123.นายสุธี กุลเกียรติประเสริฐ     สมาชิก 

 124.นายสนัติ วิโรจน์บริสุทธิ      สมาชิก 

 125.นาย0สมนึก นาํศรีเจริญสุข      สมาชิก 

 126.นายสมชาติ นาํศรีเจริญสุข      สมาชิก 

 127.นายสมศกัดิ สือสวสัดิวณิชย ์      สมาชิก 

 128.นายบรรเทิง แสงเนาวรัตน ์      สมาชิก 

 129.นางสาวพิมพช์นก อินดี      สมาชิก 

 130.นายนภดล ยงศิริ       สมาชิก 

 131.นางสาวปัทมา ริวเหลือง      สมาชิก 

 132.นายนริศ  บุณยลิขิต      สมาชิก 

 133.นายณรงค0์0 องคว์ิเศษไพบูลย ์     สมาชิก 

 134.นางณัฐนนัท ์กุลเกียรติประเสริฐ     สมาชิก 

 135.นางสาวขตัติยา มาดอุดม      สมาชิก 

 136.นายพลากร โชคพิชิตชยั      สมาชิก 

 137.นางสาวพวงนอ้ย คุม้แควิน      สมาชิก 

 138.นายคมสนั วรรณีเวชศิลป์      สมาชิก 

 139.นายวราวิช ปานเทศ       สมาชิก  

 140.นางสาววาสิณี แจง้สุคนธ ์      สมาชิก 

 141.นายอมัรินทร์ สินธารา      สมาชิก 

 142.นายสายณัห์  เมฆโหรา      สมาชิก 

 143.นายธีรยทุธ โพนคาํ       สมาชิก 

 144.นายชานน อน้ไชยา       สมาชิก 
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 145.นางสาวภรมณี แพงไทยสงค ์      สมาชิก 

 146.นายพฒัชานนท ์รุ่งวิทยาธิวฒัน์     สมาชิก 

 147.นางรัชนี สีเงิน       สมาชิก 

 148.นางสุรวดี เป้าเปียมทรัพย ์      สมาชิก 

 149.นางสาวสุกญัญา อ่องละมลู      สมาชิก 

 150. นางสาวภรมณี แพงไทยสงค ์     สมาชิก 

 151.นางชุตมณน์ ศรีวรรณ      สมาชิก 

 152.นางโสภิต สิตรานนท ์      สมาชิก 

 153.นายภาณุ  นาํศรีเจริญสุข      สมาชิก 

 154.นายณัฏฐธ์นนัคมัภีรัญย ์      สมาชิก 

 155.นางวิกางอร เสาธงไชยคง      สมาชิก 

 156.นางสาวสดใส อศัวตมางกรู      สมาชิก 

 157.นายสุพจน์ มธุรพงศธ์ร      สมาชิก 

 158.นางสาวกิตติยา เป้าเปียมทรัพย ์     สมาชิก 

 159.นางวราภรณ์ สุนทรโชติ      สมาชิก 

 160.นางสาววิสา อศัวุตมางกรู      สมาชิก 

 161.นายกิตติ อศัวุตมางกรู      สมาชิก 

 162.นางอุไรวรรณ เปรมจิตร์      สมาชิก 

 163.นายธนนัชยั ศรีเกษ       สมาชิก 

 164.นายเศรษฐวสัส ตนัสุวรรณรัตน์     สมาชิก 

 165.นายภทัรพล โรจนภานุกร      สมาชิก 

 166.นางปุณณดา กอ้งวรกิตติ      สมาชิก 

 167.นายกิตติศกัดิ กิจชีววิทยา      สมาชิก 

 168.นางสาววนัเพญ็ ชินโย      สมาชิก 

 169.นายผกาภรณ์  ใตห้ลา้สถาพร      สมาชิก 

 170.นางสาวทองกอ้น วชิระสกุล      สมาชิก 

 171.นางสาวปคุณา บุญก่อเกือ      สมาชิก 

 172.นางประภา สริโสดา       สมาชิก 

 173.นายทองต่อ ไวยสนิท      สมาชิก 

 174.นายสุเชน  ทวัทิพย ์       สมาชิก 

 175.นายพงศบุ์ญนาค       สมาชิก 

 176.นายอโนทยั   ดวงดารา      สมาชิก 

 177.นายประดิษฐ ์ ทาคาํมา      สมาชิก 

 178.นายนพพนธอ์นุพฒัน์ธนากลู     สมาชิก 

 179.นายประวติั  พิริยะศาสน ์      สมาชิก 
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 180.นางพิมพา  อินทราเวียง      สมาชิก 

 181.นายพรพยนต ์ ศรีเรืองกิจ      สมาชิก 

 182.นายประทีบ  ชูชืน       สมาชิก 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นางอารียห์ล่งปรัชากุล    นกัวิชาการแรงงานชาํนาญการ 

สือมวลชน 

 1.นายสมัฤทธิ ลาํเลิศ      หนงัสือพิมพฉ์ะเชิงเทรานิวส์ 

 2.นายบุญเสริม ตนัวฒันะ      เอม็เอสเอส เคเบิลทีว ี

 3.นายอเนก วนัทิพพา      หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ 

 4.นายพนัธพ์งษ ์สวสัดิการ     สนง.ประชาสมัพนัธจ์งัหวดั 

 5.นายธนวชั ทองสกุล      สนง.ประชาสมัพนัธจ์งัหวดั 

เปิดประชุมเวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระที 1 เรืองแจ้งเพือทราบ 

1.1 จังหวดัฉะเชิงเทรา มีประกาศแต่งตงัคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือให้การขบัเคลือนการดําเนินงานเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมือง

ทีอยู่อาศยัชนัดี (Smart City) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวดัฉะเชิงเทรา และเพือ

อนวุตัิให้เป็นไปตามมติทีประชมุคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือพฒันาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวดั

ฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวดั) ครังที 1/2563 เมือ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จึงแต่งตังคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมี ดร.โอกาส เตพละกลุ เป็นประธานกรรมการ 

1.2 มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC) กําหนดจัดฝึกอบรมหลกัสตูรระยะสนั ปี 2563 ประกอบด้วย 3 หลกัสตูร คือ 1.หลกัสตูรดิจิทัล 2.

หลกัสตูรบัญชีสมยัใหม่ 3.หลกัสูตรเลขานุการและพัฒนาสํานักงานดิจิทัล (ฟรีค่าลงทะเบียนและค่าทีพัก) สําหรับ

บริษัทฯ และสถานประกอบการในพืนที EEC 3 จงัหวดั (ชลบรีุ , ระยอง และฉะเชิงเทรา) โดยมีวตัถปุระสงค์  

1. เพือพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสนัสําหรับกําลงัแรงงานในสถานประกอบการ จํานวน 3หลกัสตูร ได้แก่ 

ดิจิทลัอตุสาหกรรม, บญัชีสมยัใหม ่(ดิจิทลั), เลขานกุารและพฒันาสํานกังานดิจิทลั 

2. เพือพัฒนาสมรรถนะกําลงัแรงงานในภาคตะวันออก 4 ด้าน ได้แก่ ดิจิทัลอุตสาหกรรม, บัญชีสมัยใหม ่

(ดิจิทลั), เลขานกุารและพฒันาสํานกังานดิจิทลั และอาหารและการโรงแรม 

3. หลกัสตูรดิจิทลัอตุสาหกรรม เหมาะสําหรับผู้ทีเกียวข้องกบักระบวนผลิตและหรืองานอตุสาหกรรม, หลกัสตูร

บญัชีสมยัใหม ่(ดิจิทลั), หลกัสตูรเลขานกุารและพฒันาสํานกังานดิจิทลั, หลกัสตูรอาหารและการโรงแรม   

หัวข้อในการฝึกอบรม 

• การเปลียนผา่นเข้าสูย่คุดิจิทลั • ความสําคญัของระบบการบริหารจดัการทรัพยากรองค์กรรวมยคุใหม ่ 

• การจดัการห่วงโซ่คณุคา่และห่วงโซ่อปุทาน• ระบบการบริหารจดัการบคุลากรยคุใหม ่ 

• ประสบการณ์ลกูค้ากบัการบริหารจดัการระบบลกูค้าสมัพนัธ์ • การจดัการคลงัข้อมลูอจัฉริยะ  

• นวตักรรมใหม ่ๆ เพืออนาคต (New Innovation for the Future) 
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ข้อกําหนดสําหรับผู้สมัครฝึกอบรม  

• เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทํางานไมต่ํากวา่ 2 ปี และ/หรือ• ผู้บริหารระดบักลางขนึไป หรือ 

• เป็นหวัหน้า/ผู้จดัการ/รองหวัหน้า/รองผู้จดัการแผนก หรือ• กิจการทีพึงเริมต้นกิจการหรือ Start Up 

• เป็นผู้ต้องการเปลียนแปลง/ผลกัดนั/ขบัเคลือนองค์กรด้วยดิจิทลั 

• กิจการทีมีระบบบริหารจดัการอยู่แล้วและต้องการตอ่ยอดทีเกียวกบั Digital Transformation 

• ผู้ทีต้องการความรู้เกียวกบั Digital Transformation และ Software • เป็นผู้ทีต้องการ reskill/upskill 

รายละเอียดของหลักสูตร (หลักสูตรละ 5 วัน) ประกอบด้วย หลักสูตรดิจิทัล: https://bit.ly/3gjlcgE , หลักสูตรบัญชี

สมยัใหม่: https://bit.ly/2LWsQzyและหลักสตูร เลขานุการและพัฒนาสํานักงานดิจิทัล: https://bit.ly/2WUWbkfอบรมทัง 3 หลักสูตรๆ ละ 40 คน 

จัด 3 รุ่น ระหว่างช่วงเวลา 7-11 กันยายน 2563 , 14-15 กันยายน 2563 และ 21-25 กันยายน 2563 สถานทีอบรม มหาวิทยาลัย

ราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา สมคัรเข้าอบรมได้ที  http://bit.ly/2WXXxemบริษัทสามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมได้บริษัท

ละ 6 คน (หลกัสตูรละ 2 คน หากมีข้อสงสยักรุณาติดตอ่ อ.ธรรมรัตน์ โทร.08-6301-7847) 

1.3 เชิญชวนร่วมโครงการสิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิกเครือข่ายหอการค้าทัวประเทศ ภายใต้ Tcc Connect App โดย

หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวดัทัวประเทศและเครือข่าย ได้พัฒนาระบบ Mobile Apphcationภายใต้ชือ TCC Connect 

App ขึน เพือเป็นช่องทางในการสือสารข้อมลูข่าวสารทีรวดเร็ว ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีให้กับสมาชิกหอการค้าและ

เครือข่ายกว่า 100,000 รายทัวประเทศ ได้รับสิทธิส่วนลด หรือสิทธิพิเศษจากการซือสินค้าหรือใช้บริการร้านค้า ร้านอาหาร 

โรงแรม ทีพกั ซึงโครงการสิทธิประโยชน์ได้ดําเนินคืบหน้ามาเป็นลําดบัหอการค้าไทย จึงประชาสมัพันธ์เชิญชวนคณะกรรมการ 

สมาชิก ผู้ประกอบการในจงัหวดั ได้สมคัรเข้าร่วมโครงการให้สิทธิประโยชน์ในครังนี โดยมีแนวทางดําเนินโครงการ ดงันี 

 1.ร้านค้าทีเข้าร่วมโครงการอยู่เดิม ทีอาจหมดอายุในการให้สิทธิไปแล้ว ขอให้สมคัรและส่งข้อมลูปัจจุบัน

 2. เชิญชวนร้านค้า ผู้ประกอบการรายใหม ่ทงัทีเป็นสมาชิกและไมเ่ป็นสมาชิก เข้าร่วมโครงการให้สิทธิประโยชน์ 

 3.ระยะเวลาในการให้สิทธิประโยชน์หรือสว่นลดตา่งๆ ขอให้เป็นช่วงระยะเวลายาวพอสมควร เพือประโยชน์ใน

การประชาสมัพนัธ์การใช้สิทธิ ตอ่เนืองในระบบ TCC Connect App  

 4.ขอให้ร้านค้า ผู้ประกอบการกรอกข้อมลู พร้อมส่งรูปภาพสินค้า/บริการ และลงลายมือชือในแบบฟอร์ม ส่ง

มายงัหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือนําสง่หอการค้าไทย นําขนึระบบ TCC Connect App ตอ่ไป 

 ดงันนัจึงขอเชิญชวนร่วมโครงการให้สิทธิประโยชน์ในครังนี โดยสมาชิกหอการค้าจงัหวดัทวัประเทศสามารถ ดาวโหลด TCC 

Connect App เพือรับสิทธิประโยชน์และกิจกรรมตา่งๆ  มากมาย โดยท่านสามารถดาวโหลดได้ที  (D)ownload (A)pplicationที (A)pp (S)tore 

ที https://apps.apple.com/th/app/tcc-connect/id1488105411 หรือ(G)oogle (P)lay ที https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.ai.tccconnect 

 1.4 กรมทางหลวง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนาครังที 3) โครงการสํารวจและ

ออกแบบโครงขา่ยสนบัสนนุระบบโลจิสติกส์ภาคตะวนัออก สายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านใต้) ส่วนที 1 และส่วนที 2 ใน

วนัพฤหสับดีที 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องเทพราช โรงแรม     ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท โฮเทล อําเภอ

เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือให้องค์กรและประชาชนในพืนทีโครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานทีเกียวข้อง อนัจะ

เอือประโยชน์สงูสดุตอ่การดําเนินงาน ทงัด้านวิศวกรรม สิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะแนวสายทาง 

รูปแบบทางแยกตา่งระดบั ผลกระทบสิงแวดล้อม มาตรการป้องกนั แก้ไข และลดผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ ตลอดจน

ข้อเสนอแนะมาตรการตา่ง  ๆให้กลุม่เป้าหมายทีเกียวข้องรับทราบและได้แสดงความคิดเห็นตอ่ผลการศกึษาของโครงการ 
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 1.5 กองพฒันาดิจิทลัอตุสาหกรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมสมัมนาหัวข้อ “T-GoodTech B2B Online Matching 

เพือนักธุรกิจไทย” ภายใต้โครงการเพิมศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value Chain) โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือพฒันาวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพใน

การจับคู่ธุรกิจในรูปแบบ B2B และผลกัดนัวิสาหกิจเข้าสู่ห่วงโซ่มลูค่าระดบัโลก (Global Value Chain) ผ่านแพลท

ฟอร์ม T-Goodtechของประเทศไทย ซึงมีกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ

บุคคลทัวไป จํานวน 100 ราย ในวนัศุกร์ที 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-15.00 น.     ณ ห้อง Wanda Grand 

Ballroom A ชนั 5 โรงแรม BEST WESTERN PLUS Wanda Grand แจ้งวฒันะ นนทบรีุ 

 1.6 บริษัท ดบัเบิลพี แลนด์ จํากัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทํารายงานและมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการจัดตังนิคม

อตุสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี (การประชุมรับฟังความคิดเห็นครังที 3) ในวนัพฤหัสบดีที 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 

08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ บริเวณลานด้านหน้า องค์การบริหารสว่นตําบลเข้าดิน  

 1.7ด้วยกลุ่มแปลงใหญ่พืชผกัตําบลท่ากระดาน ตงัอยู่หมู่ 7 ตําบลท่ากระดาน อําเภอสนามชัยเขต จังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีสมาชิกจํานวน  31 ราย พืนทีเพาะปลกูประมาณ 100 ไร่ รวมกลุม่จากเกษตรกรผู้มีอาชีพปลกูผกัหมูที่ 7 , 

20 และ 22 เริมก่อตงัเมือปี 2560 จนถึงปัจจุบัน (3 ปี) มีเป้าหมายผลิตพืชผกัคณุภาพสงูและปลอดภยัแก่ผู้บริโภค 

สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด กลุม่ฯ ได้รับการพฒันาและสง่เสริมจากหน่วยงานของรัฐในหลายด้าน เช่น การ

ปรับปรุงโครงสร้างดิน การทําปุ๋ ยหมกั การทําฮอร์โมน การป้องกันโรค การเพาะกล้า กระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม 

และการตลาด ปัจจุบันมีผลผลิตหลากหลาย มีคณุภาพดี มีมาตรฐานรับรอง (GAP , GPS) เป็นทีต้องการของตลาด 

ทางกลุม่ฯ ขอความอนเุคราะห์จากหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ได้ให้การสนับสนุนมลูสตัว์หรือวตัถุดิบเพือใช้ทําปุ๋ ย

หมกัสําหรับนําไปปลกูพืชผกัปลอดสารเคมี ซึงสอดคล้องกบัการสง่เสริมของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีสง่เสริมการ

ผลิตเกษตรปลอดภยัทีมีคณุภาพมาตรฐานสู่ผู้บริโภค เป็นการสร้างคณุภาพชีวิตทีดีแก่ผู้ บริโภค ลดความเหลือมลํา 

และสง่เสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในการนีหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้ประสานขอคามร่วมมือรับ

บริจาคมลูสตัว์หรือวตัถดุิบในการทําปุ๋ ยหมกั เบืองต้นหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้รับการสนบัสนนุจาก  

- คณุเฉลิม จจํูารัส สนบัสนนุมลูเป็ด จํานวน 1 คนัรถสิบล้อ - คณุชยัรัตน์ โสธรนพบตุร สนบัสนนุปุ๋ ยหมกัจากเปลือกมะมว่ง  

- คณุจอมพงษ์ ชทูบัทิม สนบัสนนุ มลูไก่ จํานวน 300 กิโลกรัมหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี 

 มติทีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชกิ ประจาํปี 2562 

 มติทีประชุม  รับรอง  
 

ระเบียบวาระที 3เรืองเพือพจิารณาเปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดฉะเชงิเทรา 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กลา่ววา่ จากการประชมุคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ทีประชมุได้มีการนําเสนอการแก้ไขข้อบังคบัของหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา เพือให้สอดคล้องกับการดําเนินงานใน

ปัจจุบัน และเพือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิงขนึ โดยทีประชมุคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้แตง่ตงั ให้คณุมนัส ตนังาม รอง
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ประธานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการดําเนินการในเรืองการเปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคบัในหมวด

ตา่งๆ เพือนํามาเสนอให้ทีประชมุใหญ่พิจารณาตอ่ไป 

 นายมนสั ตนังาม (รองประธานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กลา่ววา่ ในฐานะทีได้รับการแตง่ตงัให้ดําเนินการ

ในเรืองการเปลียนแปลงแก้ไขข้อบงัคบัในหมวดตา่งๆ เพือให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัการดําเนินงานของหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงได้มีการนําข้อเสนอปรับเปลียนเสนอในทีประชมุคณะกรรมการบริหารหลาย ครัง และได้ข้อสรุป

เพือนํามาเสนอในการประชมุใหญ่สามญัสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือขอความเห็นชอบและร่วมแสดงความ

คิดเห็นเพือให้เป็นในแนวทางเดียวกนั และจะได้นําข้อสรุปเป็นมติทีประชมุเพือดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตอ่

นายทะเบียนหอการค้าประจําจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ่ไป  

มติทีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิให้มีการเปลียนแปลงแก้ไขข้อบงัคบัของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงันี 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 2. สํานักงานหอการค้า ตงัอยู่เลขที 450 452 454 ถนนฉะเชิงเทรา – บางปะกง ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 2. สํานกังานหอการค้า ตงัอยู่เลขที 450 452 454 ถนนสิริโสธร ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 4. หอการค้านีมีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี 

 (1) สง่เสริมวิสาหกิจตา่งๆ เพือประโยชน์ในทาง การค้า การบริการ การประกอบอาชีพอิสระอตุสาหกรรม  

เกษตรกรรม  หรือเศรษฐกิจในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่  ขา่วสาร  การค้าวิจยั 

เกียวกบัการค้าและเศรษฐกิจ สง่เสริมการท่องเทียว การออกใบรับรองแหลง่กําเนิดสินค้า การวาง 

มาตรฐานแห่งคณุภาพของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า จดัตงัและดําเนินการสถานการศกึษาที 

เกียวกบัการค้าและเศรษฐกิจ พิพิธภณัฑ์สินค้า การจดังานแสดงสินค้า การเป็นอนญุาโตตลุาการ  

ข้อพิพาททางการค้า 

 (2) รับปรึกษาและให้ข้อแนะนําแก่สมาชิกเกียวกบั  การค้า การบริการ การประกอบอาขีพอิสระ   

       อตุสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือ เศรษฐกิจ และช่วยอํานวยความสะดวกตา่งๆ ในการ 

                   ดําเนินธรุกิจของสมาชิก 

 (3) ให้คําปรึกษาและเสนอข้อแนะนําแก่หอการค้าไทย และรัฐบาลเพือพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

 (4) ประสานงานในทางการค้าระหวา่งผู้ประกอบการกบัทางราชการ 

 (5) เพือช่วยเหลือและสง่เสริมการกศุล และสาธารณสงเคราะห์ 

 (6)  ปฏิบตัิกิจการอืน  ๆตามแตจ่ะมีกฎหมายระบ ุ ให้เป็นหน้าทีของหอการค้าหรือตามทีทางราชการ  มอบหมาย 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 4. หอการค้านีมีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี 

 (1)  เพือ สง่เสริม การค้า การบริการ การประกอบอาชีพอิสระอตุสาหกรรม เกษตรกรรมการเงิน หรือเศรษฐกิจ 

ในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่ขา่วสาร  การค้าวิจยัเกียวกบัการค้าและเศรษฐกิจ  
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สง่เสริมการท่องเทียว การออก ใบรับรองแหลง่กําเนิดสินค้า การวางมาตรฐานแห่งคณุภาพของสินค้า  

การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า จดัตงัและดําเนินการสถานการศกึษาทีเกียวกบัการค้าและเศรษฐกิจ  

พิพิธภณัฑ์สินค้า การจดังานแสดงสินค้า การเป็นอนญุาโตตลุาการ ข้อพิพาททางการค้า 

 (2) รับปรึกษาและให้ข้อแนะนําแก่สมาชิกเกียวกบั  การค้า การท่องเทียว การบริการ การประกอบ 

อาขีพอิสระ อตุสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือ เศรษฐกิจ และช่วยอํานวยความสะดวกตา่งๆ  

                    ในการดําเนินธรุกิจของสมาชิก 

 (3) ให้คําปรึกษาและเสนอข้อแนะนําแก่หอการค้าไทย และรัฐบาลเพือการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

 (4) ประสานงานในทางการค้าระหวา่งผู้ประกอบการกบัทางราชการ 

 (5) เพือช่วยเหลือและสง่เสริมการกศุล และสาธารณสงเคราะห์ 

 (6)  ปฏิบตัิกิจการอืน  ๆตามแตจ่ะมีกฎหมายระบ ุ ให้เป็นหน้าทีของหอการค้าหรือตามทีทางราชการ  มอบหมาย 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 5. ประเภทสมาชิก สมาชิกของหอการค้าแบ่งออกเป็น 4 ประเภท และมีคณุสมบตัิดงันีคือ 

 (1) สมาชิกสามญั ได้แก่ บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย หรือนิติบคุคลทีมีบคุคลสญัชาติไทยเป็นหุ้นสว่น 

                    หรือ ผู้ ถือหุ้นเกินกึง จํานวนทนุของนิติบคุคลนนั และประกอบวิสาหกิจในทางการค้า การบริการ   

                    การประกอบอาชีพอิสระ อตุสาหกรรม  เกษตรกรรม การเงิน  หรือเศรษฐกิจ  เป็นรัฐวิสาหกิจ   

                    สหกรณ์  กลุม่เกษตร  ซงึมีภมิูลําเนาอยู่ในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 (2) สมาชิกวิสามญั ได้แก่ บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคล ทีมีคณุสมบตัิเช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั แตไ่ม ่

                    ประสงค์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสามญั 

 (3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลทีมิได้มีสญัชาติไทย  ซึงประกอบวิสาหกิจในทาง 

                    การค้า การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ อตุสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจซึงมี 

                    ภมิูลําเนาอยู่ในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 (4) สมาชิกกิตติมศกัดิ  ได้แก่ บคุคลซึง  คณะกรรมการเห็นวา่เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ หรือเป็นผู้ทีมีอปุการ 

                    คณุแก่หอการค้า  ซึงมีคณุสมบตัิเช่นเดียวกบัสมาชิกหอการค้า  ตามมาตรา 20 แห่ง 

                    พระราชบญัญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 และผู้นนัตอบรับคําเชิญ 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 5. ประเภทสมาชิก สมาชิกของหอการค้าแบ่งออกเป็น 4 ประเภท และมีคณุสมบตัิดงันีคือ 

 (1) สมาชิกสามญั ได้แก่ บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย หรือนิติบคุคลทีมีบคุคลสญัชาติไทยเป็นหุ้นสว่น 

                    หรือ ผู้ ถือหุ้นเกินกึง จํานวนทนุของนิติบคุคลนนั และเป็นผู้ประกอบการ ในทางการค้า          

การท่องเทียว การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ อตุสาหกรรม  เกษตรกรรม การเงิน  หรือ 

เศรษฐกิจ  เป็นรัฐวิสาหกิจ  สหกรณ์  กลุม่เกษตร  ซึงมีภมิูลําเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 (2) สมาชิกวิสามญั ได้แก่ บคุคลธรรมดา ตาม (1)   แตไ่มป่ระสงค์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสามญั 

 (3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลทีมิได้มีสญัชาติไทย  ซึงประกอบการ  

      ในทางการค้า การท่องเทียว การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ อตุสาหกรรม เกษตรกรรม  
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                    การเงินหรือ 

                    เศรษฐกิจซึงมีภมิูลําเนาอยู่ในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 (4) สมาชิกกิตติมศกัดิ  ได้แก่ บคุคลทีถกูเชิญโดยทําเป็นหนงัสือ ซึงคณะกรรมการเห็นวา่เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ หรือ 

เป็นผู้ทีมีอปุการคณุแก่หอการค้า  ซึงมีคณุสมบตัิเช่นเดียวกบัสมาชิกหอการค้า  และผู้นนัตอบรับคําเชิญ 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 7. การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ผู้ทีประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสามญั สมาชิกวิสามญั หรือสมาชิกสมทบของ

หอการค้า จะต้องยืนความจํานง ต่อเลขาธิการหรือกรรมการ ตามแบบพิมพ์ทีหอการค้าได้กําหนดไว้ โดยมี  

สมาชิก สามญัเป็นผู้ รับรองอย่างน้อยสองคน 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 7. การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ผู้ทีประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสามญั สมาชิกวิสามญั หรือสมาชิกสมทบของ

หอการค้า จะต้องยืนความจํานง ต่อเลขาธิการหรือกรรมการ ตามแบบพิมพ์ทีหอการค้าได้กําหนดไว้ โดยมี  

สมาชิก สามญัเป็นผู้ รับรองอย่างน้อยสองคน 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 8. การพิจารณาคําขอสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ ทําหน้าทีแทนเลขาธิการ นําใบสมคัร

เสนอตอ่ทีประชมุคณะกรรมการในคราวตอ่ไปครังแรกหลงัจากทีได้รับใบสมคัรเมือ   คณะกรรมการมีมติให้รับ 

หรือไมรั่บผู้ใดเข้าเป็น สมาชิก ให้เลขาธิการมีหนงัสือแจ้งให้ผู้นนัทราบ ภายในเจ็ดวนั นบัแตว่นัลงมติ 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 8. การพิจารณาคําขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการ หรือกรรมการนําใบสมัครเสนอ    หรือแจ้งต่อทีประชุม

คณะกรรมการ เพือมีมติให้รับ หรือไมรั่บผู้ใดเข้าเป็น สมาชิก  

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสินสดุลง ในกรณีดงัตอ่ไปนี 

 (1) ตาย หรือสินสมาชิกภาพนิตบิคุคล 

 (2) ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 5 

 (3) ลาออก โดยยืนหนงัสือลาออกตอ่คณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ 

 (4) ต้องคําพิพากษาถึงทีสดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย 

 (5) ถกูศาลสงัให้เป็นบคุคลไร้ความสามารถ หรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 

 (6) ต้องคําพิพากษาถึงทีสดุให้ลงโทษจําคกุ เว้นแตเ่ป็นความผิดลหโุทษหรือความผิดทีอตัราโทษไมส่งูกวา่ 

ความผิดลหโุทษ หรือความผิดทีได้กระทําโดยประมาท 

 (7)คณะกรรมการลงมตใิห้ลบชือออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสีของจํานวน 

กรรมการทงัหมด ด้วยเหตหุนึงเหตใุด ดงัตอ่ไปนี 

  1. กระทําการใดๆ ทีทําให้หอการค้าเสือมเสียชือเสียงโดยเจตนา 
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  2.  กระทําการละเมิดข้อบงัคบัโดยเจตนา 

  3. ไมชํ่าระคา่บํารุงประจําปีและได้รับ ใบเตือนจากเจ้าหน้าทีครบสามสิบวนัแล้ว 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสินสดุลง ในกรณีดงัตอ่ไปนี 

 (1) ตาย หรือสินสมาชิกภาพนิติบคุคล 

 (2) ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 5 

 (3) ลาออก โดยยืนหนงัสือลาออกตอ่คณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ 

 (4) ต้องคําพิพากษาถึงทีสดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย 

 (5) ถกูศาลสงัให้เป็นบคุคลไร้ความสามารถ หรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 

 (6) ต้องคําพิพากษาถึงทีสดุให้ลงโทษจําคกุ เว้นแตเ่ป็นความผิดลหโุทษหรือความผิดทีอตัราโทษไม ่       

                    สงูกวา่ความผิดลหโุทษ หรือความผิดทีได้กระทําโดยประมาท 

 (7) คณะกรรมการลงมติให้ลบชือออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสีของ 

                    จํานวนกรรมการทงัหมด ด้วยเหตหุนึงเหตใุด ดงัตอ่ไปนี 

  1. กระทําการใดๆ ทีทําให้หอการค้าเสือมเสียชือเสียงโดยเจตนา 

  2.  กระทําการละเมิดข้อบงัคบัโดยเจตนา 

  3. ไมชํ่าระคา่บํารุง สามญัสมาชิก ก่อนการประชมุใหญ่สามญัประจําปีหลงัจากได้รับหนงัสือ    

                             ทวงถามภายใน 30 วนั หรือก่อนการประชมุใหญ่ 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 12. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจัดทําทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สํานักงานหอการค้า โดยอย่างน้อยให้มี

รายการดงัตอ่ไปนี 

 (1) ชือและสญัชาติของสมาชิก 

 (2) ชือทีใช้ในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ 

 (3) ทีตงัสํานกังาน 

 (4) วนัทีเข้าเป็นสมาชิก 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 12. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจัดทําทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สํานักงานหอการค้า โดยอย่างน้อยให้มี

รายการดงัตอ่ไปนี 

 (1) ชือและสญัชาติของสมาชิก 

 (2) ชือทีใช้ในการประกอบธรุกิจการค้าและประเภทธรุกิจ  

 (3) ทีตงัสํานกังาน 

 (4) วนัทีเข้าเป็นสมาชิก 
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ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 13. สิทธิของสมาชิก 

 (1) ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรืองทีเกียวกบักิจการอนัอยู่ในวตัถปุระสงค์ของ 

                    หอการค้าเท่าทีจะอํานวยได้ 

 (2) เสนอความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําตอ่หอการค้า หรือคณะกรรมการในเรืองใดๆ อนัอยู่ใน 

                    วตัถปุระสงค์ของหอการค้า เพือนํามาซึงความเจริญรุ่งเรืองของหอการค้า 

 (3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของหอการค้าได้ โดยทําเป็นหนงัสือยืนตอ่เลขาธิการหรือ 

                    กรรมการผู้ทําหน้าทีแทนเลขาธิการ 

 (4) เข้าร่วมประชมุอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซกัถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชมุใหญ่สมาชิก 

 (5) มีสิทธิประดบัเครืองหมายของหอการค้า  

 (6) สมาชิกสามญัเท่านนัมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชมุใหญ่และมีสิทธิได้รับเลือกตงัเป็นกรรมการ 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 13. สิทธิของสมาชิก 

 (1) ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรืองทีเกียวกบักิจการอนัอยู่ในวตัถปุระสงค์ของ 

                    หอการค้าเท่าทีจะอํานวยได้ 

 (2) เสนอความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําตอ่หอการค้า หรือคณะกรรมการในเรืองใดๆ อนัอยู่ใน 

                    วตัถปุระสงค์ของหอการค้า เพือนํามาซึงความเจริญรุ่งเรืองของหอการค้า 

 (3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของหอการค้าได้ โดยทําเป็นหนงัสือยืนตอ่เลขาธิการหรือ 

                    กรรมการ 

 (4) เข้าร่วมประชมุอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซกัถามกรรมการ เสนอญัตตใินการประชมุใหญ่สมาชิก 

 (5) มีสิทธิประดบัเครืองหมายของหอการค้า  

 (6) สมาชิกสามญัเท่านนัมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชมุใหญ่และมีสิทธิได้รับเลือกตงัเป็นกรรมการ 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 14. หน้าที ของสมาชิก 

 (1) ต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของหอการค้า มติของทีประชมุใหญ่ มติของคณะกรรมการ และหน้าที       

                    ซึงตนได้รับมอบหมายจากหอการค้าด้วยความซือสตัย์โดยเคร่งครัด 

 (2) ดํารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์สว่นได้สว่นเสียของหอการค้า ตลอดจนต้องรักษาความลบัในข้อประชมุ 

 หรือวิธีการ ของหอการค้า ไมเ่ปิดเผยข้อความซึงอาจจะนําความเสือมเสียมาสูห่อการค้าโดยเดด็ขาด 

 (3) สง่เสริมและสนบัสนนุกิจการของหอการค้า ให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ 

 (4) ต้องรักษาไว้ซึงความสามคัคีธรรมระหวา่งสมาชิก และปฏิบตัิกิจการค้าในทํานองช่วยเหลือกนัด้วยความซือสตัย์สจุริต 

 (5) ชําระคา่บํารุงให้แก่หอการค้าตามกําหนด 

 (6) สมาชิกผู้ใดเปลียนชือ ชือสกลุ สญัชาติ ย้ายทีอยู่ ย้ายทีตงัสํานกังานเปลียนแปลงประเภท วิสาหกิจหรือเปลียน 

ผู้แทนนิติบคุคลจะต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบเป็นหนงัสือภายในกําหนดเวลาเจ็ดวนันบัแตเ่ปลียนแปลง 
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มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 14. หน้าทีของสมาชิก 

 (1) ต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของหอการค้า มติของทีประชมุใหญ่ มติของคณะกรรมการ และหน้าที       

                    ซึงตนได้รับมอบหมายจากหอการค้าด้วยความซือสตัย์โดยเคร่งครัด 

 (2) ดํารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์สว่นได้ สว่นเสียของหอการค้า ตลอดจนต้องรักษา 

                    ความลบัในข้อประชมุหรือวิธีการ ของหอการค้า ไมเ่ปิดเผยข้อความซึงอาจจะนําความเสือมเสีย  

                    มาสูห่อการค้าโดยเดด็ขาด 

 (3) สง่เสริมและสนบัสนนุกิจการของหอการค้า ให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ 

 (4) ต้องรักษาไว้ซึงความสามคัคีธรรมระหวา่งสมาชิก และปฏิบตัิกิจการค้าในทํานองช่วยเหลือกนัด้วยความซือสตัย์สจุริต 

 (5) ชําระคา่บํารุงให้แก่หอการค้าตามกําหนด 

 (6) สมาชิกผู้ใดเปลียนชือ ชือสกลุ สญัชาติ ย้ายทีอยู่ ย้ายทีตงัสํานกังานเปลียนแปลงประเภท  

                    หรือเปลียน ผู้แทนนิติบคุคลจะต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบเป็นหนงัสือภายในกําหนดเวลาเจ็ดวนั 

                    นบัแตเ่ปลียนแปลง 

 (6) สมาชิกผู้ใดเปลียนชือ ชือสกลุ สญัชาติ ย้ายทีอยู่ ย้ายทีตงัสํานกังานเปลียนแปลงประเภท ธรุกิจ        

                    หรือเปลียน ผู้แทนนิติบคุคลจะต้องแจ้งให้สํานกังานหอการค้าทราบในเวลาอนัสมควร 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

หมวดที 6 

คณะกรรมการของหอการค้า 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

หมวดที 6 

คณะกรรมการของหอการค้าและการเลือกตัง 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 17. ให้มีคณะกรรมการขนึคณะหนึงเป็นผู้บริหารงาน   ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของหอการค้า และเป็น   ผู้แทนของหอการค้าใน 

กิจการอนัเกียวกบับคุคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกสามญั ซึงได้รับ เลือกตงัจากทีประชมุใหญ่ มีจํานวนไมน้่อยกวา่เจด็คน 

  เว้นแต่ทีประชุมใหญ่ครังนันๆ จะมีมติเป็นอย่างอืน การเลือกตังคณะกรรมการกระทําด้วยวิธี  

ลงคะแนนลบัโดยให้ สมาชิกสามญัหรือสมาชิกวิสามญั หรือสมาชิกสมทบเสนอชือของสมาชิกสามญัซึงตน

ประสงค์จะให้เข้าสมคัรรับเลือกตงัเป็นกรรมการต่อทีประชุมใหญ่ โดยมีสมาชิกสามญัอืนรับรองไม่น้อยกว่า

สองคน แล้วให้ทีประชมุลงมติ  เลือกตงัให้ผู้ได้รับคะแนนสงูตามลําดบัได้เป็นกรรมการตามจํานวนทีกําหนดไว้

ในวรรคแรกและตามมติทีประชมุใหญ่ครังนนัๆ ถ้ามีผู้ ได้คะแนนเท่ากันในลําดบัสดุท้ายทีจะได้เป็นกรรมการ

คราวนนั ให้ทีประชมุใหญ่ลงมติใหมเ่ฉพาะผู้ทีได้คะแนนเท่ากนั หากปรากฏวา่ได้คะแนนเท่ากนัอีกให้ใช้วิธีจบัฉลาก 

  ให้คณะกรรมการเลือกตงักนัเอง เพือดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหนึงคน รองประธานอย่างน้อย

หกคน เลขาธิการ  เหรัญญิก  นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสมัพนัธ์ ตําแหน่งละหนึงคนและตําแหน่งอืนๆ ตาม

ความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการทีจะได้กําหนดหน้าทีตามทีเห็นสมควร 
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  คณะกรรมการหอการค้า อยู่ในตําแหน่งกรรมการได้คราวละสองปี 

  ภายใต้บงัคบัของมาตรา 26 และ 40 แห่งพระราชบญัญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 กรรมการทีพ้นจากตําแหน่ง

กรรมการไปแล้ว อาจได้รับการเลือกตงัหรือแต่งตงัเป็นกรรมการอีกก็ได้สมาชิกผู้หนึงผู้ ใดจะได้รับเลือกตงัให้ดํารง

ตําแหน่งประธานกรรมการเกินสองคราวติดตอ่กนัมิได้ เว้นแตที่ประชมุใหญ่ครังนนั  ๆจะมีมติเป็นอย่างอืน 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 17. ให้หอการค้ามีคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินกิจการของหอการค้า และเป็นผู้แทนของหอการค้าในกิจการอ้น

เกียวกบับคุคลภายนอก เพือการนีคณะกรรมการจะมอบให้กรรมการของหอการค้าทําการแทนก็ได้ 

  คณะกรรมการจะมีขนึได้ในทีประชมุใหญ่ ไห้มีการเลือกตงัประธานหอการค้าในคราวหมดวาระ โดยผู้

ทีจะเป็นประธานหอการค้าต้องแสดงความจํานงเป็นลายลกัษณ์อกัษรยืนต่อเลขาธิการ หรือเจ้าหน้าทีบริหาร

ก่อนจะมีการประชมุใหญ่อย่างน้อย 15 วนั 

  ในกรณีทีมีผู้ ยืนแสดงความจํานงมากกว่าหนึงคน ให้ทีประชุมใหญ่ดําเนินการจัดการเลือกตังโดย

วิธีการลงคะแนนลบั หรือ เว้นแตที่ประชมุใหญ่ครังนนัๆ จะมีมติเป็นอย่างอืน ถ้ามีผู้ ได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้

วิธีจบัสลาก 

  ถ้าทีประชมุใหญ่ในคราวทีมีการเลือกตงัไมป่รากฏผู้ยืนแสดงความจํานงเป็นประธานหอการค้า  

            ให้มีคณะกรรมการคณะหนึงเป็นผู้สรรหาประธานหอการค้าเพือให้ทีประชุมใหญ่รับรองโดยมีเสียงเกินกึงหนึง

ของสมาชิกสามญัทีมาประชมุ ถ้าการสรรหามีชือมากกวา่ 1 คน ให้ดําเนินการเลือกตงัตามความในวรรคก่อน  

                         ในกรณีทีมีผู้ ยืนแสดงความจํานงเป็นประธานหอการค้าเพียงแค่คนหนึง ให้ทีประชุมใหญ่รับรองโดย

ได้รับเสียงเกินกึงหนึงของสมาชิกสามญัทีมาประชมุ 

  ในทีประชุมใหญ่ให้มีสมาชิกสามัญเสนอชือผู้ เหมาะสมเป็นประธานการเลือกตัง โดยต้องมีเสียง

สมาชิกสามญัอย่างน้อย 2 คน ให้การรับรอง  

  ให้ผู้ ทีเป็นประธานกรรมการหอการค้าสรรหาคณะกรรมการบริหารโดยประกอบไปด้วยตําแหน่ง รอง

ประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสมัพันธ์ และตําแหน่งอืนๆ พร้อมคณะกรรมการ

ตามความเหมาะสม  

  คณะกรรมการหอการค้า อยู่ในตําแหน่งกรรมการได้วาระละสองปี และจะอยู่ติดตอ่กนัหลายวาระก็ได้ 

ยกเว้นประธานหอการค้าจะอยู่ติดตอ่กนัเกินสองวาระมิได้ 

  ให้คณะกรรมการบริหารหอการค้าในวาระปัจจบุนั เสนอชืออดีตประธานหอการค้าและคณะทีปรึกษา

ทีมีความเหมาะสมจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาตามความในวรรคก่อน 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 18. การพ้นจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการย่อมพ้นจากตําแหน่งในกรณีดงัตอ่ไปนี 

 (1) ครบกําหนดออกตามวาระ 

 (2) ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนมุตัิแล้ว เว้นแตก่ารลาออกเฉพาะตําแหน่ง ตามข้อ 17  วรรคสาม 

 (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

 (4) ทีประชมุใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 
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 (5) เมือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์สงัให้ออกตามมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 

 (6) ต้องคําพิพากษาถึงทีสดุให้ลงโทษตามพระราชบญัญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 

 (7) ขาดการประชมุสามครังติดตอ่กนั โดยไมมี่เหตผุลสมควรในกรณีทีผู้แทนสมาชิกซึงเป็นนิติบคุคล 

                      ตามข้อ 10 ทีได้รับการเลือกตงัหรือแตง่ตงัตาย หรือพ้นจากตําแหน่งผู้แทนของสมาชิกนนั ผู้แทน  

                      คนใหมข่องสมาชิกรายนนัๆ จะเป็นกรรมการแทนก็ได้ 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 18. การพ้นจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการย่อมพ้นจากตําแหน่งในกรณีดงัตอ่ไปนี 

 (1) ครบกําหนดออกตามวาระ 

 (2) ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนมุตัิแล้ว  

 (3) ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 11 

 (4) ทีประชมุใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 19. กรณีทีกรรมการพ้นจากตําแหน่งกรรมการก่อนครบกําหนดตามวาระ 

  กรณีคณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งทงัคณะก่อนครบกําหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ ซึงพ้นจากตําแหน่งนัน 

ดําเนินการจดัการประชมุใหญ่สมาชิก เพือเลือกตงัคณะกรรมการชดุใหม ่ในกรณีนีให้นําความข้อ 24 มาบงัคบัโดยอนโุลม 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 19. กรณีทีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดตามวาระ ตามข้อ 18 ให้คณะกรรมการแต่งตงักรรมการ

ขึนมาใหม่ ตามจํานวนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ง และให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการทีพ้น

ตําแหน่ง ยกเว้นตําแหน่งประธานกรรมการให้นําข้อ 17 มาใช้โดยอนโุลม 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 20. องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่

น้อยกวา่หนึงในสามของจํานวนกรรมการทงัหมด จึงนบัวา่เป็นองค์ประชมุ 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 20. องค์ประชมุของคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึงหนึงของจํานวนกรรมการทงัหมด จึง

นบัวา่เป็นองค์ประชมุ ทงันีให้หมายรวมถึงการประชมุในระบบดิจิตอลมาบงัคบัใช้ได้ด้วย 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 23. การประชมุคณะกรรมการให้มีการประชุม คณะกรรมการ     อย่างน้อยสามเดือนต่อครัง อนึงในกรณีจําเป็น 

ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทําหน้าทีแทนหรือกรรมการ รวมกนัไมน้่อยกวา่ห้าคน จะเรียกประชมุพิเศษขนึกไ็ด้  

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 23. การประชมุคณะกรรมการให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยเดือนละครัง อนึงในกรณีจําเป็น 

ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทําหน้าทีแทนหรือกรรมการจะเรียกประชมุพิเศษ ขนึก็ได้  
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ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 24. การเข้ารับหน้าทีของคณะกรรมการ เมือมีการเลือกตงักรรมการชดุใหมใ่ห้คณะกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งยืน

จดทะเบียนคณะกรรมการชดุใหมต่อ่นายทะเบียนหอการค้าประจําจงัหวดัฉะเชิงเทราภายในสามสิบวนั นบัแต่

วนัเลือกตงัและสง่มอบหน้าทีให้คณะกรรมการชดุใหมภ่ายในสามสิบวนั นบัแต่วนัทีนายทะเบียน หอการค้าฯ 

รับจดทะเบียน 

  ในกรณีทีนายทะเบียนหอการค้าฯ ยงัมิได้รับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการที

พ้นจากตําแหน่ง ยงัมิได้สง่มอบหน้าทีตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งนนั มีอํานาจหน้าทีพ้น

จาก ตําแหน่งยังมิได้ส่งมอบ หน้าทีตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการ ทีพ้นจากตําแหน่งนันมีอํานาจหน้าที

บริหารกิจการของหอการค้าตอ่ไปจนกวา่นายทะเบียน หอการค้าฯ จะรับจดทะเบียนคณะกรรมการชดุใหมแ่ละ

คณะกรรมการชดุใหมน่นัรับหน้าทีแล้ว 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 24. การเข้ารับหน้าทีของคณะกรรมการ เมือมีการเลือกตงักรรมการชุดใหม่ให้เจ้าหนาทีบริหารยืนจดทะเบียน

คณะกรรมการชดุใหมต่อ่นายทะเบียนหอการค้าประจําจงัหวดัฉะเชิงเทราภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัเลือกตงั 

  ในระหวา่งทีขอจดทะเบียนคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการชุดใหม่บริหารกิจการของหอการค้าต่อจาก

คณะกรรมการชดุทีพ้นตําแหน่ง โดยไมจํ่าเป็นต้องมีคณะกรรมการรักษาการทําหน้าทีบริหาร 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 28. การประชมุใหญ่ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยทุกระยะเวลาสิบสองเดือน การ

ประชมุ เช่นนีเรียกวา่ การประชุมใหญ่สามญั  การประชุมใหญ่คราวอืนนอกจากการประชุมใหญ่ ตามวรรค

ก่อน เรียกวา่ การประชมุใหญ่วิสามญั 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 28. การประชมุใหญ่ ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชมุใหญ่สมาชิกอย่างน้อยปีละหนึงครังทกุ การประชมุ เช่นนี

เรียกว่า การประชุมใหญ่สามัญ  การประชุมใหญ่คราวอืนนอกจากการประชุมใหญ่ ตามความในข้างต้น 

เรียกวา่ การประชมุใหญ่วิสามญั 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 29. กําหนดการประชมุใหญ่ 

 (1) ให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจําปีภายใน กําหนด เก้าสิบวนันบัแตว่นัทีสินปีการบญัชีของ  

                    หอการค้าเป็นประจําทกุๆ ปี 

 (2) ถ้ามีเหตใุดเหตหุนึง ซึงคณะกรรมการเห็นสมควรหรือสมาชิกมีจํานวนไมน้่อยกวา่หนึงในสีของ 

                    จํานวนสมาชิกทงัหมดแสดงความจํานงโดยทําการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรยืนตอ่เลขาธิการ       

                    หรือกรรมการผู้ทําหน้าทีแทนเลขาธิการ คณะกรรมการนดัประชมุใหญ่วิสามญัภายในกําหนดสิบ 

                    ห้าวนั นบัแตว่นัทีลงมติหรือวนัทีรับหนงัสือ 
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มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 29. กําหนดการประชมุใหญ่ 

 (1) ให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจําปีภายใน กําหนด เก้าสิบวนันบัแตว่นัทีสินปีการบญัชีของ  
หอการค้าเป็นประจําทกุๆ ปี 

 (2) การประชมุวิสามญั ถ้ามีเหตใุดเหตหุนึง ซึงคณะกรรมการเห็นสมควรหรือสมาชิกมีจํานวนไมน้่อย 
กวา่สามสิบคน ของจํานวนสมาชิกทงัหมดแสดงความจํานงโดยเป็นลายลกัษณ์อกัษรยืนตอ่ 
 เลขาธิการ หรือกรรมการ ให้มีการนดัประชมุภายในกําหนดสิบห้าวนั นบัแตว่นัทีลงมติหรือวนัทีรับหนงัสือ 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 30. การสง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชุม คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวนั เวลา สถานทีและระเบียบ

วาระการประชมุใหญ่ไปให้สมาชิกทกุคนได้ทราบ โดยสง่จดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ทีอยู่ของสมาชิกที

ปรากฏอยู่ในทะเบียน หรือ สง่ให้ถึงตวัสมาชิกก่อนกําหนดวนัประชุมใหญ่ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั การจัดส่งหนังสือ

บอกกลา่วตามวรรคแรก ให้สง่สําเนาบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ครังทีแล้ว (ถ้ามี) ไปด้วย ในกรณีทีเป็นการ 

นดัประชมุใหญ่สามญัประจําปีจะต้องแนบสําเนารายงานประจําปีและสําเนางบดลุรวมทังสําเนาบัญชีรายรับ-

รายจ่าย ซึงผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว   เพิมเติมไปด้วย 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 30. การสง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ คณะกรรมการจะต้องสง่หนงัสือบอกกลา่วถึงวนั เวลา สถานทีและระเบียบ

วาระการประชมุใหญ่ไปให้สมาชิกทกุคนได้ทราบ ก่อนการประชมุใหญ่ไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 31. องค์ประชุมการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ จะต้องมีสมาชิกสามัญประชุมไม่น้อยกว่าครึงหนึง  ของ

จํานวนสมาชิกสามญัทงัหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชมุ 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 31. องค์ประชมุการประชมุใหญ่ จะต้องมีสมาชิกสามญัเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ห้าสิบคน จึงจะถือเป็นองค์ประชมุ 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 32. กรณีทีการประชมุในครังแรก สมาชิกมาไมค่รบองค์ประชมุหากลว่งพ้นกําหนดเวลานัดไปแล้วหนึงชัวโมงยังมี

สมาชิกมาไม ่ครบองค์ประชมุ ถ้าการประชุมคราวนันได้เรียกนัดเพราะสมาชิกร้องขอให้เลิกการประชุมใหญ่ 

ถ้ามิใช่เพราะสมาชิกร้องขอ  ให้เลือนการประชุม และให้ทําการบอกกล่าวนัดประชุม วนัเวลาและสถานที

ประชมุใหญ่นีอีกครัง ภายในกําหนดเวลาสิบห้าวนั นับแต่วนัประชุมใหญ่คราวแรก ในการประชุมใหญ่คราว

หลงันีจะมี   สมาชิก มามากน้อยเพียงใดก็ให้ถือวา่เป็นองค์ประชมุ 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 
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ข้อ 32. กรณีทีการประชมุใหญ่สามญัสมาชิกในครังแรก สมาชิกมาไมค่รบองค์ประชุม ตามเวลากําหนด ให้นัดหมาย

ประชมุใหญ่นีอีกครัง ภายในกําหนดเวลาสิบห้าวนั นับแต่วนัประชุมใหญ่คราวแรก ในการประชุมใหญ่คราว

หลงันีจะมี   สมาชิก มามากน้อยเพียงใดก็ให้ถือวา่เป็นองค์ประชมุ 

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 34. วิธีออกเสียงลงคะแนนในทีประชมุใหญ่ สมาชิกสามญัเท่านนัมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสมาชิกสามญัคน

หนึงๆ มีคะแนนเสียงหนึงเสียง 

  ในการประชุมใดๆ ข้อมติอนัเสนอให้ลงคะแนน ให้ตดัสินด้วยวิธีชูมือหรือวิธีการอืนใด อนัเป็นการ

เปิดเผยวา่สมาชิกคนใดลงคะแนนเช่นไร เว้นแตเ่มือก่อนหรือในเวลาทีแสดงผลแห่งการชมืูอนนั คณะกรรมการ

เห็นสมควรหรือได้มีสมาชิกสามญั  สองคนเป็นอย่างน้อยติดใจร้องขอให้ลงคะแนนลบั 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 34. วิธีออกเสียงลงคะแนนในทีประชมุใหญ่ สมาชิกสามญัเท่านนัมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสมาชิกสามญัคน

หนึงๆ มีคะแนนเสียงหนึงเสียง 

  ในการประชมุใด  ๆข้อมติอนัเสนอให้ลงคะแนน ให้ตดัสินด้วยวิธีชมืูอหรือวิธีการอืนใด ตามแตที่ประชมุจะเห็นสมควร  

 

ข้อบังคับก่อนแก้ไข 

ข้อ 36. กิจการอนัพึงกระทําในการประชมุใหญ่ มีดงันี :- 

 (1) รับรองรายงานการประชมุใหญ่คราวก่อน 

 (2) พิจารณารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินกิจการของหอการค้าทีผา่นมาในรอบปี (ถ้ามี) 

 (3) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ (ถ้ามี)  

 (4) เลือกตงัคณะกรรมการ (ในปีทีครบวาระ) 

 (5)เลือกตงัทีปรึกษาของหอการค้าประจําปี ผู้สอบบญัชีของหอการค้าประจําปีและกําหนดคา่ตอบแทน (ถ้ามี) 

 (6) กิจการทีต้องกระทําโดยอาศยัมติจากทีประชมุใหญ่ 

มติเหน็ขอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็น 

ข้อ 36. กิจการอนัพึงกระทําในการประชมุใหญ่ มีดงันี :- 

 (1) รับรองรายงานการประชมุใหญ่คราวก่อน 

 (2) พิจารณารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินกิจการของหอการค้าทีผา่นมาในรอบปี (ถ้ามี) 

 (3) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ (ถ้ามี)  

 (4) เลือกตงัคณะกรรมการ (ในปีทีครบวาระ) 

 (5) เสนอชือผู้สอบบญัชีของหอการค้าประจําปีและ 

                     กําหนดคา่ตอบแทน (ถ้ามี) 

 (6) พิจารณาเปลียนแปลงแก้ไขข้อบงัคบัของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ถ้ามี) 

 (7) กิจการทีต้องกระทําโดยอาศยัมติจากทีประชมุใหญ่ 
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ระเบียบวาระที 4   เรืองพจิารณาอนุมัติงบดุลและงบรายรับ–รายจ่าย งวดสินสุด ณ  วันที 31 ธันวาคม 2562 

 นายสมชัญ์ยงศิริ (เหรัญญิก)  กลา่วแถลงงบดลุและงบบญัชีรายรับ – รายจ่าย  งวดสินสดุ       

 ณ 31 ธันวาคม 2562  ซึงงบดลุและรายรับ –รายจ่าย  งวดสินสดุ ณ 31 ธันวาคม 2562  ได้ผ่านการตรวจสอบและ

รับรองความถกูต้องจากผู้ตรวจสอบบญัชีของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  (คณุถนอม  วรรณะ)   

 มติทีประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระที 5   เรืองแต่งตังผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2563   พร้อมกําหนดค่าตอบแทน 

              นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน)  ได้แจ้งทีประชมุพิจารณาแต่งตงั  ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับตรวจสอบ

งบดลุและงบรายรับ – รายจ่าย  ของหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2563  และกําหนดค่าตอบแทน ทีผ่านมาได้แต่งตงัคณุ

ถนอม วรรณะ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที 2033 ให้ตรวจสอบบญัชีหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  โดยบริษัท สรรพกิจธุรการ

จํากดั นายพูลศกัดิ  ตนัสิทธ์พันธ์  รองประธานหอการค้า  เป็นผู้จัดทําบัญชี  ซึงหอการค้าได้ให้ค่าตอบแทนกับผู้สอบบัญชี  

10,000  บาท และผู้จดัทํางบการเงิน 10,000  บาท ในส่วนของค่าตอบแทนทีผ่านมา ทางคณุถนอม  วรรณะ  ผู้สอบบัญชีรับ

อนญุาตและคณุพลูศกัดิ   ตนัสิทธิพนัธ์  บริษัท  สรรพกิจธรุการ จํากัด  ผู้จัดทํางบการเงินของหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา มี

นโยบายวา่หากเป็นมลูนิธิ  สมาคมการกศุลหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่านจะบริจาคกลบัคืนองค์กรนนั  ๆ 

มติทีประชุม    ได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง  นายถนอม  วรรณะ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 2033  เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปี 2563 พร้อมกําหนดคา่ตอบแทน เป็นเงิน 10,000 บาท  (หนึงหมืนบาทถ้วน)  
 

 

ระเบียบวาระที 6 เรืองรายงานผลการดําเนินงานของหอการค้าจังหวัดฉะเชงิเทราทีผ่านมาในรอบปี 2562 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวถึงการดําเนินงานทีผ่านมาใน

ช่วงเวลาการทํางานใน ปีบริหาร 2562-2563 หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้ร่วมการขบัเคลือนภารกิจตามแนวทางการ

ทํางานของหอการค้า ทีกลา่วไว้วา่ “สง่เสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคณุค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า” มาอย่าง

ตอ่เนือง ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทํางาน คณะอนุกรรมการ เพือร่วมขบัเคลือนในด้านต่างๆ ทังด้าน เศรษฐกิจ 

การค้า การลงทนุ ด้านสงัคม ความเป็นอยู่ การแก้ไขปัญหาในด้านตา่งๆ ให้กบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมทงัการเสนอแนะ

แนวทางการขบัเคลือนในเรืองทีมีความสําคญัและเป็นประโยชน์ตอ่ภาคสว่นต่างๆ รองรับการพัฒนาตามโครงการเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึงจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับความเจริญเติบในด้านต่างๆ 

เพือให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีส่วนสําคัญในการร่วมผลักดัน

ดําเนินงานโดยสามารถสรุปโดยรวม ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน มีการเสนอและผลกัดนัเรือง

ตา่งๆ อาทิ โครงการศกึษาสํารวจออกแบบการก่อสร้างถนนเลียบชายทะเลเชือมต่อจาก ต.บางทราย จ.ชลบุรี ผ่าน ต.

สองคลอง อ.บางปะกง ต่อเชือมถึง อ.บางปู จ.สมทุรปราการ โดยมีวตัถุประสงค์เพือเพิมเส้นทางการคมนาคมเชือม

กรุงเทพและภาคตะวนัออก เพือรองรับการเติบโตของพืนทีเศรษฐกิจในเขต EEC และการท่องเทียวในพืนที การจัดตงั

ศนูย์ EEC ประจําจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือขบัเคลือนการพฒันาในด้านต่างๆ รองรับ EEC  ผลกัดนัโครงการสํารวจและ

ออกแบบโครงขา่ยสนบัสนนุโลจิสติกส์ภาคตะวนัออกสายเลียงเมืองฉะเชิงเทรา เพือ ลดปัญหาการจราจรติดขดัในตวั

เมืองฉะเชิงเทรา เสริมโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่ทางถนนของจงัหวดัฉะเชิงเทราให้มีความสมบูรณ์ รองรับการขนส่ง 

และโลจิสติกส์ในพืนที EEC ผลกัดนัโครงการปรับปรุงทางหลวงชนบท ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – อําเภอ

บ้านโพธิ  อําเภอบ้านโพธิ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา (สายแยกหวัเนิน-บ้านโพธิ) พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามแมนํ่าบางปะกงจาก 
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2 ช่องจราจร เป็น 4 หรือ 6 ช่องจราจร เสนอการทําบตัรสมาร์ทการ์ดให้กบั บริษัท เพือใช้แสดงตนของบริษัทแทนการใช้

เอกสารดําเนินธุรกรรมต่างๆ เพือลดขนัตอนในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ เกิดความสะดวกและคล่องตวัในเชิง

ธรุกิจในสว่นของการพฒันาด้านเกษตร ได้มีการผลกัดนัโครงการตา่งๆ เพือจะให้เกษตรกรในพืนทีได้รับผลประโยชน์ในการ

ทําการเกษตร ประกอบด้วย โครงการศกึษาสํารวจออกแบบระบบสบูนําจากแมนํ่าบางปะกงกลบัอา่งเก็บนําคลองสียัด(สบู

นําคืนถิน) เพือนํานําไปเก็บกกัไว้ทีอา่งสียดัในช่วงนําแล้งจะได้มีนําใช้ได้อย่างพอเพียง เพือป้องกนัปัญหาภยัแล้ง โครงการ

แหลง่ผลิตอาหารปลอดภยัจังหวดัฉะเชิงเทรา ซึงเป็นหัวใจสําคญัของการเกษตร รวมถึง โครงการพัฒนาศนูย์นวตักรรม

พัฒนาด้านเกษตร อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสู่การพัฒนา ทียังยืนรองรับการเติบโตพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออกในสว่นของด้านท่องเทียว หอการค้าได้มีการส่งเสริมให้มีการท่องเทียวให้เกิดขึนและสร้างความยังยืน โดย

ดําเนินโครงการสง่เสริมการท่องเทียวทางสายนํา โครงการ”ท่องเทียวชมุชนบ้านท่าอิฐ ไหว้พระศกัดิ สิทธิ ทางสายนํา ใน

สว่นของด้านสง่เสริมคณุภาพชีวิต มีการดําเนินโครงการ และผลกัดนัการพัฒนาคณุภาพชีวิต อาทิโครงการยกระดบั

คณุภาพนําประปาเพือนําไปสูป่ระปาดืมได้ การสนับสนุน ช่วยเหลือต่อผู้ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ

ไวรัสCOVID-19 และมีการนําเสนอมาตรช่วยเหลือแก้ไขสู่รัฐบาลด้วย  การเข้าชือเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติ

การบริหารจัดการเพืออากาศสะอาด พ.ศ....นอกจากนียังมีการผลักดนัการแก้ไขปัญหาในเรืองต่างๆ อาทิ ปัญหา

แรงงานตา่งด้าว ประเดน็ ปัญหาการจดัคิวลงทะเบียนแรงงานตา่งด้าว และ ปัญหาการเรียกเก็บเอกสาร การพิจารณา

การยกเลิกค่าประกันการใช้ไฟฟ้า การเสนอให้การไฟฟ้าคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแก่ผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ การแก้ไข

ปัญหาราคาผลผลิตตกตําให้กบัเกษตรกรผู้เลียงปลากะพงอย่างเร่งดว่นและเป็นทีรับทราบกนัเป็นอย่างดวีา่ในชว่งเดอืน

มีนาคม 2563 เป็นต้นมาประเทศทัวโลก และประเทศไทย รวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโลน่า หรือ COVID-19 ได้สง่ผลกระทบกบัทุกภาคส่วนต่างๆ ทังภาคธุรกิจการค้า ความเป็นอยู่ของ

ประชาชนเปลียนไป เศรษฐกิจมีปัญหา เกิดการวา่งงานเป็นจํานวนมาก การดําเนินงานต่างๆ ต้องหยุดชะงักลง ซึงทํา

ให้การทํางานของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ก็มีผลทีทําให้กิจกรรมบางอย่างต้องยกเลิก และกิจกรรมหรือโครงการที

วางไว้ไมส่ามารถดําเนินการได้ ไมต่อ่เนือง มีการปรับเปลียนแนวทางการทํางานตา่งๆ เป็นอย่างมากเช่นกัน ซึงในส่วน

ของแนวทางในการขบัเคลือนการดําเนินงานของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ่ไป ผมจะยดึถือการสง่เสริมการพฒันา

ในทกุๆ ด้านทีจะสามารถสง่เสริมสนบัสนนุนําพาความเจริญเติบโตมาสู่ จังหวดั ภมิูภาค ประเทศชาติ เพือให้เกิดการ

พัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมันคง และยังยืน โดยแนวทางการบริหารงานจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการ สมาชิกทุกท่าน ในการขับเคลือน และจะมีกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ซึงเป็นคนรุ่นใหม่ทีมี

แนวคิดใหม่ๆ ทีมีความสร้างสรรค์ จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพือให้เป็นองค์กรภาคเอกชนหลกัสําคญัของจงัหวดัทีมีศกัยภาพต่อการพัฒนาจังหวดัร่วมกับภาครัฐและ

หน่วยงานต่างๆ ต่อไปสดุท้ายนีผมในนามหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ขอขอบพระคุณผู้ ทีให้การสนับสนุนในการ

ดําเนินงานตา่งๆ ของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา มา ณ โอกาสนีด้วยครับ สว่นรายละเอียดการจดักิจกรรมและการเข้า

ร่วมประชมุในคณะตา่ง มีรายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราทีผ่านมาใน

รอบปี 2562 ตามรายละเอียดดงันีซึงได้พิมพ์แจกให้กบัสมาชิกตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 มติทีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที 7เรืองเสนอการแต่งตังคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชงิเทรา (เพมิเติม)  

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กลา่ววา่ จากการบริหารงานในปีบริหาร 2562-2563 ซึงผมได้รับเลือกให้

ดํารงตําแหน่งประธานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา และได้มีการแตง่ตงัคณะกรรมการบริหารอีก 29 ท่าน รวมเป็น 30 

ท่าน ซึงในการประชุมใหญ่สามญัสมาชิกประจําปี 2563 ในวันนี ผมขอมติรับรองแต่งตังคณะกรรมการหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา จากสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประเภทสามญั เพิมเติมอีก 8 ท่าน ประกอบด้วย 1) นาย

ณรงค์ศกัดิ  แก้วเมืองเพชร  2) นางพรภิรมย์ ศิริปณุย์ 3) นางสาวปคณุา บุญก่อเกือ 4) นายปราการ ปินเจริญ 5) นาง

ภคัชญัญาศรีชวนะ 6) นายมงคล ดํารงสทุธิพงศ์ 7) นายสรัุตน์ จรกรรณ 8) นางสาวปาลาวดี เนืองจํานง จึงขอเสนอมติ

รับรองจากสมาชิกในการประชมุใหญ่สามญัสมาชิก ประจําปี 2563 

 มติทีประชุมเป็นเอกฉนัท์รับรองการแตง่ตงักรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 2562-2563 เพิมเติม จํานวน 

8 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายณรงค์ศกัดิ  แก้วเมืองเพชร  2) นางพรภิรมย์ ศิริปุณย์ 3) นางสาวปคณุา บุญก่อเกือ 4) นายปราการ 

ปินเจริญ 5) นางภคัชญัญาศรีชวนะ 6) นายมงคล ดํารงสทุธิพงศ์ 7) นายสรัุตน์ จรกรรณ 8) นางสาวปาลาวดี เนืองจํานง และให้

ดําเนินการจดทะเบียนคณะกรรมการตอ่นายทะเบียนประจําจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามข้อบงัคบัตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระที 8เรืองอืนๆ   

 นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า ตามทีประกาศมหาวิทยาลยับูรพาโดยสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดี เด่น ประจําปี 2563 โดยนาย

ประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ได้รับการคดัเลือกรับรางวลัศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี พ.ศ.

2563 ในนามของหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับ นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา มา ณ โอกาสนี โดยขอเรียนเชิญสมาชิกหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราทุกท่านร่วมมอบช่อดอกไม้

แสดงความยินดีกบัท่านมา ณ โอกาสนีด้วย และเรียนเชิญหน่วยงาน ร่วมแสดงความยินดีร่วมกนั 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กลา่วขอบคณุสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตลอดจนหน่วยงานทัง

ภาครัฐและเอกชน ทีได้กรุณาให้เกียรติในครังนี และในการทํางานของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะต้องอาศยัความ

ร่วมมือจากสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทกุท่าน ตลอดจนหน่วยงานทีเกียวข้องต่างๆ ให้การสนับสนุน เพือให้

การดําเนินงานสําเร็จลลุว่งไปได้ตามวตัถปุระสงค์ทีตงัไว้ทกุประการ  

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธานทีประชมุ)  กลา่วขอบคณุผู้เข้าประชมุและเรียนเชิญรับประทานอาหารร่วมกนั 

 

ปิดประชมุ เวลา  16.30 น. 

        
( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา/ ตรวจรายงานการประชมุ 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ      ( ผู้จดัการ )     บนัทึก / นางนําฝน  ชะเอมทอง    (เจ้าหน้าที )     พิมพ์ 

 

 

 


