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รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2565 
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 

ณ ห้องศาลาเอนกประสงค์ วัดผาณิตาราม อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม  
คณะท่ีปรึกษากติติมศักดิ์ 

  1.นายไมตรี ไตรติลานนัท ์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
  2.นายยงยทุธ    วฒันสินธุ์  (แทน)นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา และ อดีตอยัการสูงสุด ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
  3.นายพินิจ จารุสมบติั ประธานสภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
  4.นายณฐัพงษ ์ สงวนจิตร  รองผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
  5.นายอนุชา  อินทรศร หัวหนา้ส านกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
  6. พนัเอกประคอง ป่ินพาล รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ฉช    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
  7.ผศ.พิภทัรา สิมะโรจนา  (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
  8.นายแพทย ์ศรีศกัด์ิ  ตั้งจิตธรรม นายแพทยส์าธารสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
  9.น.ส.งามจิตต ์โรจน์ศิริกุลกิตดี สรรพากรพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
10.นายสุทธิพงษ ์ เตชะภูสิทธิพงศ ์ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
11.นายสุรัตน์  แซ่โคว ้ (แทน)  อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
12.นางปราณี  ชลารักษ ์ แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
13.นายสมชาย  นาคพงษ ์จดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
14.นางสาวอญัชลี  พิมดา  (แทน) สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
15.นางสิริกร  ค าจริง (แทน) ประกนัสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
16.นายวรนฐั  ติรประเสริฐสิน พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
17.นายธนานนท ์คมัภีระธมั (แทน)  พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
18.นายดนยั  ปัญจพิทยากุล เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
19.นายวิจารณ์  เหล่าธรรมยิง่ยง หวัหนา้ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ.ฉช ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
20.นายสุกฤกษ ์ ศิลปะอนนัต์ ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
21.นายจิรศกัด์ิ  อ่วมอุไร (แทน) ผูอ้  านวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  สนง.ฉช ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
22.นายฉตัรชยั  สังขเ์จริญ ผจก.สาขา ฉช. ธ พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มฯท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
23.นายศิรินานนท ์ ดอกผ้ึง (แทน) ปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
24.แพทยห์ญิงนาตยา  มิลส์  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
35.นางศศกร  ลออศรีสกุลไชย คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
36.นายจีรทศัน์  แจ่มไพบูลย ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
37.นายวรพจน์  กุศลสงเคราะห์กุล ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
38.นายพนัธ์ศกัด์ิ ธรรมรัตน์ (แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
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ขอ้ 31. องคป์ระชุมการประชุมใหญ่ จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน จึงจะถือเป็นองคป์ระชุม 
ตามขอ้บงัคบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา หมวดท่ี 7 การประชุมใหญ่  ขอ้ 31. องคป์ระชุมการประชุมใหญ่ 

จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน จึงจะถือเป็นองคป์ระชุม การประชุมใหญ่สามญัสมาชิก 
ประจ าปี 2565 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีสมาชิกเขา้ร่วมประชุม 108 คน ถือวา่ครบองคป์ระชุม 

คณะกรรมการ และสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  1.นายสุพฒัน์  ธนะพิงคพ์งษ ์       ประธานกิตติมศกัด์ิ 
  2.ดร.โอกาส  เตพละกุล        ประธานกิตติมศกัด์ิ 
  3.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัด์ิ 

  4.นายวฒันา รัตนวงศ์        ประธานกิตติมศกัด์ิ 
  5.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ       ประธานกิตติมศกัด์ิ 
  6.ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ       ประธานท่ีปรึกษา 
  7.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน์       ท่ีปรึกษาประธาน 

  8.นายสุขมุ  ตั้งกงพานิช        ท่ีปรึกษาประธาน 

  9.นายชาลี  เจริญสุข        ท่ีปรึกษาประธาน 

 10.นางบุญมี  ศรีสุข        ท่ีปรึกษาประธาน 

 11.นายเปรมสิทธ์ิ  ศิริสิทธ์ิวฒันา       ท่ีปรึกษาประธาน 

 12.นายอาทร  ช่วยณรงค ์       ท่ีปรึกษาประธาน 

 13.นายสุทธิพงศ ์ ชยักิตติภรณ์       ท่ีปรึกษาประธาน 

 14.นายสมนึก  พิริยะสุขสมบูรณ์       ท่ีปรึกษาประธาน 

 15.นางสาวสิริรักษ ์ อติชาติธานินทร์      ท่ีปรึกษาประธาน 

 16.นายจิตรกร เผด็จศึก        ประธาน 

 17.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 18.นายมนสั ตัน๊งาม        รองประธาน 

 19.นายกิตติ  ตรงไตรรัตน์       รองประธาน 

 20.นายไพฑูรย ์ ตระการศกัด์ิกุล       รองประธาน 

 21.นายวสันต ์ วโรกร        รองประธาน 

 22.นายพงษศ์กัด์ิ  เสริมศกัด์ิศศิธร       รองประธาน 

 23.นางขนัค า  ศรีวรรณ        รองประธาน 

 24.นายอาทร ผดุงเจริญ        รองประธาน 

 25.นายวสันต ์ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 26.นางสาวปาลาวดี เน่ืองจ านงค ์       รองประธาน 

 27.นายณรงคศ์กัด์ิ แกว้เมืองเพชร       รองประธาน 

 28.นายไชยา  สิทธิเจริญพร       รองประธาน 
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 29.นายวิชาญ  สัจจาพิทกัษก์ุล       รองประธาน 

 30.นายยทุธนา มาตเจือ        รองประธาน 

 31.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       รองประธาน 

 32.นายอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 33.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม       เลขาธิการ 

 34.นางอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร      รองเลขาธิการ 

 35.นายปราการ  ป่ินเจริญ       รองเลขาธิการ 

 36.นางสาวเพราพิลาส  พุทธา       รองเลขาธิการ 

 37.นายธานินทร์ เสริมศกัด์ิศศิธร       เหรัญญิก 

 38.นายสมควร   ศรีชยั        ประชาสัมพนัธ์ 

 39.นายมงคล ด ารงสุทธิพงษ ์       ปฏิคม 

 40.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์       กรรมการ 

 41.นายประสิทธ์ิ ลาภพิทกัษม์งคล      กรรมการ 

 42.นายสุรัตน์ จรกรรณ        กรรมการ 

 43.นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข       กรรมการ 

 44.นายธนเดช จิตพิทยานุภาพ       กรรมการ 

 45.วา่ท่ีร้อยโทสมศกัด์ิ ยคุขะระ       กรรมการ 

 46.นายธวชัชยั  เรือสวสัด์ิ       กรรมการ 

 47.นายประสิทธ์ิ  ลาภพิทกัษม์งคล      กรรมการ 

 48.นายวนิชย ์ โสวนะปรีชา       กรรมการ 

 49.นางสาวปคุณา  บุญก่อเก้ือ       กรรมการ 

 50.นายสมควร  กิตติยารักษ ์       กรรมการ 

 51.นางสาวสรวงสุดา กอหา       กรรมการ 

 52.นายป้อง  ช่วยณรงค ์        กรรมการ 

 53.นายพิรธรรม จิงเจริญ        กรรมการ 

 54.นายโชติอนนัต ์ปินถานนัต ์       ประธาน YEC 

 55.นายสมศกัด์ิ  ส่ือสวสัวณิชย ์       สมาชิก 
 56.นายรัฐพล กาญจมณี        สมาชิก 
 57.นางชุติมนต ์ศรีวรรณ        สมาชิก 
 58.นางสาวภาวริน นอ้ยใจบุญ       สมาชิก 
 59.นายธเนศ สีมาเอกรัตน์       สมาชิก 
 60.นายอมัรินทร์  สินธารา       สมาชิก 
 61.นายสายณัห์  เมฆโหรา       สมาชิก 
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 62.นายอลงกต พิทยานุคุณ       สมาชิก 
 63.นางวราภรณ์ สุนทรโชติ       สมาชิก 
 64.นายเทอดศกัด์ิ เกิดสุภาพ       สมาชิก 
 65.นางสาวรัตนา  เลก็เจริญรัตน์       สมาชิก 
 66.นายวีระพงษ ์ เพ่งวณิชย ์       สมาชิก 
 67.นายวนัชยั เอนกสุวรรณกุล       สมาชิก 
 68.นายพงศ ์บุญนาค        สมาชิก 
 69.นายสัมฤทธ์ิ ล ้าเลิศ        สมาชิก 
 70.นายคมปกรณ์  มัน่ยิง่        สมาชิก 
 71.นายวรพจน์ กุศลสงเคราะห์กุล       สมาชิก 
 72.นายจิรวฒัน์  ธรรมเจริญ       สมาชิก 
 73.นายวฒันา สุขโภชน์        สมาชิก 
 74.นายธวชั  ทองค า        สมาชิก 
 75.นายชาตรี เอ่ียมพิทกัษ ์       สมาชิก 
 76.นายบุญสืบ  ชยัสายณั        สมาชิก 
 77.นางสุนีย ์แกว้เมืองเพชร       สมาชิก 
 78.นางธญัญน์ลิน  โฆษิตสิริรักษ ์       สมาชิก 
 79.นางสาวธนิตตา  แซ่เจีย       สมาชิก 
 80.นายอภิมุข อรรจนานนท์       สมาชิก 
 81.นางสาวทองสุก ฉิมคลา้ย        สมาชิก 
 82.นางสาวฟาติมา  คาน        สมาชิก 
 83.นางสิริปนดัดา  สมสัณฐาน       สมาชิก 
 84.นายเดชา ทรงประเสริฐกุล       สมาชิก 
 85.นายสุทธิพงษ ์ เกษมสันตช์ยั       สมาชิก 
 86.นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์       สมาชิก 
 87.นางสาวจนัจิรา  ยงัใหผ้ล       สมาชิก 
 88.นายสุกณัฑ ์ โสรัจจกิจ       สมาชิก 
 89.ดร.อธิวฒัน์  พุทธะวรรณพงศ ์        สมาชิก 
 90.นางเยาวนุช   กวา้งสุขสถิตสมาชิก      สมาชิก 
 91.นางสาวผกาวลี  ใตห้ลา้สถาภรณ์       สมาชิก 
 92.นางวรัญญา  ธนวรางกูร       สมาชิก 
 93.นางสาวธวิยา สุดใจ        สมาชิก 
 94.นายภทัรพล  โรจนภานุกร       สมาชิก 
 95.นางสาวอจัจิมารักษ ์ ส่องแสงจนัทร์      สมาชิก 
 96.นายอาทร  เสริมศกัด์ิศศิธร       สมาชิก 
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 97.นายวรภพ  จนัทร์เจริญสุข       สมาชิก 
 98.นายชนนัธร  โรจนภานุกร       สมาชิก 
 99.นายชยัพร   โสธรนพบุตร       สมาชิก 
100.นางสาวหงส์วดี  กงทอง       สมาชิก 
101.นางสาวศรุตยา  แกว้เมืองเพชร      สมาชิก 
102.นายกิตติพงษ ์ วฒันพงษว์านิช      สมาชิก 
103.นางสาวอลิศรา  ฉัตรศิริวิชยักุล      สมาชิก 
104.นางสาวดลชนก  มธุรพงศธ์ร       สมาชิก 
105.นางสาวณชัณก   มธุรพงศธ์ร       สมาชิก 
106.นายณฐฤทธ์ิ  หนุนพระเดช       สมาชิก 
107.นายชยัวฒัน์  วิรัชกุล        สมาชิก 
108.นางสาวภรณี  แพงไทยสงค ์       สมาชิก 
109.นายชชันภ  บุญล ้าเหลือ       สมาชิก 
110.นายคณิศร  น่ิมเจริญวรรณ       สมาชิก 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1.พญ.พรพรรณ วฒันไพบูลย ์     แสนภูดาษเฮลทค์ลบั  
   2.นางสาวอรวรรณ วฒันไพบูลย ์     แสนภูดาษเฮลทค์ลบั 
   3.นางสาวทิพยาภรณ์ ไตรยขนัธ์     แสนภูดาษเฮลทค์ลบั 
   4.นางสุชาดา ทบัศรี      มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
   5.นางน ้าทิพย ์พรหมเจริญ     ส านกังานจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
   6.นายเพชร จารุสมบติั      ERA 
   7.นายมูฮ าหมดั นิลงาม      ปลดั อบต.บางกรูด 
   8.นายศุภมิตร ส่องแสงจนัทร์     ส านกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
   9.นางสาวมีนา ยมีะเฟือง             พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
  10.นายธนานนท ์คมัภี              พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
  11.วา่ท่ีพนัตรีวรห์ ประดบัเพชร     ส านกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  12.นายสมพงษ ์ดวงชอุ่ม      ส านกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  13.ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล     มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
  14.นางสาววราลกัษณ์ ใจเกินดี     ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ส่ือมวลชน 
 1.นายสัมฤทธ์ิ ล ้าเลิศ      หนงัสือพิมพฉ์ะเชิงเทรานิวส์ 
 2.นายปรีดี มณีสิณทร์      มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
 3.นางสาววิชาดา กาญตนะเดชะ     สาครเคเบิ้ล 
 4.นายชวลิต เลก็เส็ง      เรารักแปดร้ิว 
 5.นายธวชัชยั แจง้อ่ิม      เคเบิ้ลทีวี 
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เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชาสัมพนัธ์นโยบายขบัเคล่ือนมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส 
หรือ มอก. เอส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) 
และยกระดบั SMEs สู่มาตรฐานท่ีเหมาะสม โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ด าเนินโครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs โดยใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.เอส) เป็นกลไกในการ
ขบัเคล่ือนเพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ยกระดบัผูป้ระกอบการ SMEs ให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก. 
เอส) โดยสามารถยื่นขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.เอส) ไดท่ี้ www.tisi.go.th หรือท่ีส านักงานอุตสาหกรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา เบอร์โทร 038-512526 ต่อ 108 และ 113 

1.2 ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชาสัมพนัธ์ระเบียบกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ว่าด้วยอาสาสมคัรท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ.2565 ด้วยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้จดัท าโครงการอาสาสมคัร
ท่องเท่ียวและกีฬา (อสทท.) เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียว รวมถึงเสริมสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบันกัท่องเท่ียวและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติในประเทศไทย ทั้งน้ีไดม้อบหมายให้
กองพฒันาระบบบริหาร ด าเนินการจดัระเบียบกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ว่าดว้ยอาสาสมคัรท่องเท่ียวและกีฬา 
พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการภารกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั อสทก.โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาไดล้งนามในระเบียบกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา วา่ดว้ยอาสาสมคัรท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ.2565 แลว้ 

1.3 หอการคา้ไทย ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนบริษทัสมคัรเขา้ร่วม “โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น 
หอการคา้ไทย ประจ าปี 2565” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่ผูป้ระกอบการสมาชิกท่ีมีผลการ
ด าเนินงานดีเด่นด้านจรรยาบรรณ นับตั้ งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ในปี 2565 (เป็นปีท่ี 20) และเพื่อส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการ สมาชิกหอการคา้ไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย น าหลกัจรรยาบรรณ บรรษทัภิบาลไปใช้ใน
การบริหารจดัการองคก์รเพื่อสร้างความเจริญกา้วหนา้และความยัง่ยนืของธุรกิจมากยิง่ขึ้น สมคัรไดต้ั้งแต่บดัน้ีจนถึงวนัท่ี 
31 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้าง E-mail : Tccbestaward@thaichamber.org หรือดูรายละเอียดได้
ท่ี www.thaichamber.org 

1.4 สถาบันพระปกเกล้าประชาสัมพันธ์ เ ชิญสมัครเข้า รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบตัรธรรมภิบาลของผูบ้ริหารระดบักลางรุ่นท่ี 24 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างศกัยภาพให้กบัผูบ้ริหาร
ระดบักลางของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์รอิสระ และภาคเอกชน ซ่ึงจะด าเนินการเปิดรับสมคัรตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 
1 เมษายน ถึง วนัพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน 2565 โดยสมคัรผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น www.kpi.ac.th ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดไดท่ี้ นางสาวสุนิศา     ชุดทอง , นายสฤษฏ ์กรวยทอง หมายเลขโทรศพัท ์0-2141-9537 , 0-2141-9545 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจ าปี 2564 
 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจ าปี 2564 ใหท่ี้
ประชุมพิจารณา 

 
 มติท่ีประชุม  รับรอง  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองรายงานผลการด าเนินงานของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีผ่านมาในรอบปี 2564 
 นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ หอการคา้จดัฉะเชิงเทรา ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2528  นบัเป็น
เวลา กว่า 37 ปี ของการก่อตั้ง และด าเนินภารกิจในการเป็นศูนยร์วมของผูป้ระกอบการ นักธุรกิจสาขาต่างๆ และเป็น
องคก์รกลางของภาคเอกชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีมุ่งส่งเสริมการพฒันาในทุกมิติ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ตามภารกิจ
ท่ีว่า “ส่งเสริมการคา้ พฒันาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการคา้” เพื่อน าไปสู่การพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข อย่างย ัง่ยืน ในปีบริหาร พุทธศกัด์ิราช 2564-2565 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราภายใตก้ารน าของ
กระผม นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดบ้ริหารงานโดยใชแ้นวทางการท างานตามภารกิจ 
เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาร่วมกบัภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานองค์กรต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ ให้ความส าคญักบัเศรษฐกิจฐานรากเพื่อก่อให้เกิดการพฒันาไปไดอ้ย่างย ัง่ยืนในทุกมิติ โดยผนึกก าลงักบัคณะ
กรรมการบริหาร และมวลสมาชิกในการเร่งการพฒันา ตามโครงการและกิจกรรม ท่ีมุ่งหวงัว่าจะสามารถสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัการพฒันาในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ประกอบดว้ย 

โครงการ/กจิกรรมด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน 
• โครงการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนด้านการค้าการลงทุน ณ อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

เพื่อใหผู้ป้ระกอบการคา้ การลงทุน ท่ีเกิดมีปัญหาในการด าเนินธุรกิจ สามารถท่ีจะเขา้มาปรึกษา เพื่อน าปัญหามา
วิเคราะห์และน าเสนอผลกัดนัเขา้สู่ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั , คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา หรือช่องทางอ่ืนๆ เพื่อให้การคา้การลงทุนของผูป้ ระกอบการ 
สามารถขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งราบร่ืน สร้างศกัยภาพความเจริญเติบโตใหก้บัจงัหวดัต่อไป 
• โครงการยกระดับร้านค้าโชห่วยในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
   เพื่อยกระดบัร้านคา้โชห่วยทั้งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  เป็นร้านคา้ปลีกชุมชน ซ่ึงเป็นรากฐานเศรษฐกิจท่ีส าคญัของ
ประเทศ ดว้ยการยกระดบัมาตรฐานร้านคา้ปลีกใหท้นัสมยั โดยน าองคค์วามรู้และเทคโนโลยกีารบริหารจดัการร้านอย่าง
ถูกตอ้ง ตอบสนองต่อผูบ้ริโภค ไดน้ าแนวคิดของร้านถูกดี มีมาตรฐาน โดยนายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 
บริษทั ทีดี ตะวนัแดง จ ากดั ผูบ้ริหารร้านถูกดี มีมาตรฐาน มาเป็นตน้แบบในการพฒันา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน มุ่งมัน่ยกระดับร้านโชห่วยไทยให้ทนัสมยั มีความสามารถในการแข่งขนั และสนับสนุนให้ชุมชนใน
สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยโมเดล “ร้านคา้ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน ผนึกความร่วมมือกบัเจา้ของร้านโชห่วย ในการช่วยพฒันาจดัหาสินคา้ อุปกรณ์ ความรู้ และเทคโนโลยี ให้
ร้านคา้มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี หนา้ร้านท่ีสวยงาม ทนัสมยั พร้อมร่วมกบัคู่คา้ต่างๆ จดัรายการส่งเสริมการขาย เพื่อ
สนับสนุนการขายให้ร้านโชห่วย เขม้แข็ง สามารถต่อยอด และแข่งขนักบัธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ สามารถเพิ่มรายได้
ใหก้บัโชห่วย สร้างชีวิต และความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น โดยจะใชพ้ื้นท่ีอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นพื้นท่ีน าร่อง  
• โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การค้าขายออนไลน์  

เพื่อส่งเสริมการค้าขายการประกอบธุรกิจในโลกออนไลน์ ท่ีไรขีดจ ากัด สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรง
เป้าหมาย สามารถเพิ่มรายไดอ้ย่างมัน่คงได ้เป็นศูนยร์วมการเรียนดา้นการขาย และการตลาดแบบออนไลน์ ลดตน้ทุน
การสร้างร้านค้า ลดระยะเวลา สามารถท าการคา้ได้อย่างไม่จ ากัด  เป็นการสร้างโอกาสการแข่งขันทางการคา้และ
สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุ New Normal" 
• โครงการขับเคล่ือน TCC Connect (อ่านว่า ทีซีซี คอนเน็ต) 
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เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือกบัหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และหอการคา้จงัหวดัทัว่
ประเทศ ร่วมกบัพนัธมิตรหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรม/ท่ีพกัและบริการต่างๆ มากมาย มอบสิทธิ
ประโยชน์พิเศษให้กบัสมาชิก ผ่านแอพพลิเคชัน่ TCC CONNECT สะดวก รวดเร็ว ใชง้านง่าย ในการแสดงตวัตนเพื่อขอรับ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัสมาชิก 
และอ านวยความสะดวกทางธุรกิจใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารและบริการต่างๆ ไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

โครงการ/กจิกรรมด้านการเกษตร 
• โครงการตลาดน าการผลติ  

เพื่อขยายช่องทางการตลาดสินคา้เกษตร สร้างโอกาสการแข่งขนัทางการคา้ ภายใตแ้นวทาง "ตลาดน าการผลิต" 
ตอบโจทยค์วามตอ้งการผูบ้ริโภค โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน สามารถลด
ต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานให้แก่เกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกร ได้พบกับผูบ้ริโภค ท่ีมีความตอ้งการท่ีตรงกนัได้ เป็นโครงการท่ีจะจดั ให้มีท่ีจ าหน่ายสินคา้ประจ าอ าเภอ 
เป้าหมายจะน าร่องท่ีตลาดบ่อบวั และพฒันาต่อยอดไปยงัตลาดชุมชนต่างๆ ทั้งจงัหวดั 

นายดนยั ปัญจพิทยากุล (เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า โครงการ ตลาดน าการผลิต ทางส านกังานเกษตร
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้มีหน้าท่ีในการส่งเสริมการเกษตรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยได้รับความร่วมมือจากหอการคา้
จังหวดัฉะเชิงเทรา เป็นอย่างดียิ่ง รวมถึงสภาอุตสาหกรรมจังหวดั พาณิชย์จังหวดั หน่วยงานท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้การ
สนับสนุน ในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมการเกษตรสินคา้เกษตรให้มีผลผลิตท่ีสูงขึ้น ท่ีผ่านมาการแก้ไขปัญหา
สินคา้เกษตรตกต ่า เช่น นาเกลือท่ีบางปะกง ก็มีการหารือแกไ้ขปัญหาร่วมกนั เกษตรกรประมาณ 10 กว่าราย คือผลผลิต
ตกต ่าโดยทางประธานหอการคา้ไดเ้ขา้ไปร่วมประชุมหารือแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั วางแผนผูท่ี้ จะมารับซ้ือท าให้
ราคาเกลือสูงขึ้น เป็นท่ีพอใจของพี่นอ้งเกษตรกร มีการปรับปรุงคุณภาพสินคา้ให้สูงขึ้น ปัจจุบนัพื้นท่ีท าเกษตรนาเกลือ
นอ้ยลงแต่ก็พยายามเขา้ไปพฒันา กิจกรรมในเร่ืองของการปลูกขา้ว ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจส าคญัของจงัหวดัฉะเชิงเทรา มี
พื้นท่ีท านาหา้แสนเกา้หม่ืนกวา่ไร่ ภาพรวมผลผลิตเฉล่ียประมาณ 3.5 แสนตนัเศษ ดงันั้นราคาขา้วจะขึ้นกบัตลาดโลก ซ่ึง
ท่านประธานหอการคา้ ก็ไดใ้หก้ารส่งเสริมการแปรรูปขา้วเพื่อเพิ่มมูลค่าใหสู้งขึ้น มีการวางแผนการตลาดร่วมกนัเพื่อให้
เกิดความชดัเจนมากขึ้น ในส่วนของพืชผกัผลไม ้มีพื้นท่ีปลูกส าคญัอยู่ท่ีอ  าเภอสนามชยั ปลูกหลายชนิด แต่การตลาดยงั
ไม่มากนัก ซ่ึงท่านประธานหอการคา้ฯ เขา้ไปส่งเสริมมีการประชุมร่วมกนัอยู่บ่อยคร้ังเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมดา้น
การตลาด มีการ MOU กบับริษทัรับซ้ือท่ีมนัคงมากขึ้น และพืชท่ีส าคญัอีกชนิดคือมะม่วงซ่ึงจงัหวดัฉะเชิงเทรามีผลผลิต
ท่ีมีช่ือเสียงอนัดบัตน้ๆ มีการจดังานวนัมะม่วง เม่ือวนัท่ี 1-10 เมษายน 2565 ท่ีสนามโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร 
ไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง คุณภาพมะม่วงมีคุณภาพดี แต่มีปัญหาในเร่ืองราคาค่อนขา้งต ่าในช่วงฤดู
การผลิต ท าให้เกษตรกรเดือดร้อนโดยมีการท าแผนร่วมกบัประธานหอการคา้ในการวางแผนการรับซ้ือผลผลิตมะม่วง
จากเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือไดอ้ยา่งย ัง่ยืนต่อไป โดยสรุปทางส านกังานเกษตรมีกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรโดย
ไดรั้บความร่วมมือจากหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
• โครงการส่งเสริม QR CODE ระบบการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้าเกษตร 
  เพื่อพฒันาสินคา้เกษตรให้เป็นท่ียอมรับแก่ผูบ้ริโภค ในการท่ีผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินคา้
เกษตรท่ีเลือกซ้ือน ามาบริโภคด้วย OR CODE  ได้ด้วยตวัเอง เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินคา้มาสู่กระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพ เป็นการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร ยกระดับคุณภาพสินคา้เกษตรให้ได้มาตรฐาน  ผ่านการน า
เทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และยงัสามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้ สร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภค 
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• โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม 
   เพื่อพฒันาพื้นท่ีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน พฒันาและสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นท่ีให้มีความรู้ทางดา้น
เกษตรอินทรีย ์เกษตรทฤษฎีใหม่ พลงังานทดแทนและการปศุสัตว ์ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า และยัง่ยืน   
ภายใตแ้นวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเกษตรกรเครือข่ายทั้ง
ในและนอกพื้นท่ี โดยพื้นท่ีโครงการต้นแบบ ตั้งอยู่ ต.บางพระ เป็นพื้นท่ีอีกแห่งหน่ึง ท่ีเกษตรกร หรือประชาชน 
สามารถเขา้ศึกษาการเรียนรู้การท าเกษตรปลอดภยั เป็นพื้นท่ีสาธิตการปลูกพืชผกักางมุง้ เป็นเกษตรปลอดภยัโดยแทจ้ริง 
และจะเพิ่มศูนยก์ารเรียนรู้ไปยงัอ าเภอต่างๆ ใหท้ัว่ถึงต่อไป 
• โครงการนิคมเศรษฐกจิพอเพยีง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   เป็นหน่ึงในโครงการการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตรภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาพื้นท่ี ด้วยการ
บริหารจดัการท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน คนในชนบท สามารถน าไปเป็น
ตน้แบบเพื่อขยายผลให้กบัเกษตรกรในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยจดัสรรพื้นท่ีเพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับการ
เพาะปลูกพืชแบบผสมผสานมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการใชท่ี้ดินส าหรับการพกัอาศยั มีการท ากิจกรรมทางการเกษตรบน
ท่ีดินอยา่งเหมาะสม โดยจะด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอบางน ้าเปร้ียว เป็นพื้นท่ีน าร่องต่อไป 
• โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร  
    การส่งเสริมการเล้ียงปลากะพงยกัษ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในประเทศไทย ใน
การเพาะเล้ียงปลากะพงยกัษท่ี์มีไซดใ์หญ่ ท่ีส าคญัการเล้ียงปลากะพงยกัษส์ามารถก าหนดราคาเองได ้ช่วงราคาตกต ่าหรือ
สินคา้ลน้ตลาดก็ไม่จ าเป็นตอ้งจบัขาย รอโอกาสจนกว่าราคาสูงขึ้นเพราะตลาดน้ีปลาไม่จ ากดัขนาด เป็นอาชีพท่ีสามารถ
ช่วยเพิ่มรายได้เป็นอย่างดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควิด – 19 ส่งผลให้ร้านคา้ ภตัตาคาร และ
โรงแรม หยุดการสั่งซ้ือ ท าให้เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ าไดรั้บความเดือดร้อน เน่ืองจากไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้
ตามปกติ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงไดว้างแผนรับมือการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยหารือถึงความเป็นไปไดใ้นการ
เพิ่มช่องทางการกระจายสินคา้ปลากะพงขาวไปยงัตลาดคา้ปลีกสมยัใหม่ หรือ โมเดิร์นเทรด ต่างๆ 
    การส่งเสริมการเล้ียงแกะและแพะเน้ือ ซ่ึงเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจอีกตวัหน่ึงท่ีน่าส่งเสริม โดยไดมี้การประสานกบั
ทางหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา และหน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูน้ าทอ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมการปรับเปล่ียนอาชีพ หรือส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแกะและแพะเน้ือ เสริมจากอาชีพเดิม เพื่อใหเ้กษตรกรมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 
• โครงการเมืองวัวสวย กระบือพันธ์ุดี 

เป็นโครงการท่ีต่อยอดการส่งเสริมให้พื้นท่ีชายขอบ เขตอ าเภอสนามชยั อ าเภอท่าตะเกียบ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีประชาชน
ท าสวนท าไร่ เล้ียงสัตวเ์ป็นอาชีพอยู่แลว้ พฒันาต่อยอดให้มีการเล้ียงเป็นสัตว์เศรษฐกิจและเป็นเอกลกัษณ์ของพื้นท่ี โดย
หอการคา้ มีแนวคิดท่ีจะให้เกษตรกรน าววั กระบือท่ีเล้ียง มาเขา้สู่กระบวนการแปรรูปเพื่อให้มีราคาสูงขึ้น เป็นอาหารท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของพื้นท่ี สามารถสร้างรายไดอ้ยา่งเป็นกอบเป็นก าให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีอย่างมัน่คงและยัง่ยืนต่อไป 

นายศิริยานนท ์ดอกผ้ึง (แทน) ปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าววา่ โครงการเมืองววัสวย กระบือพนัธุ์ดี เป็นโครงการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีพอเพียง เป็นวิสัยทศัน์ของท่านสุวิทย ์ค าดี อดีตผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงเกิดโครงการน้ีขึ้นมา และ
พฒันาเป็นโครงการแปลงใหญ่ ซ่ึงมีสมาชิกอยูป่ระมาณ 100 คน มีววัและกระบือประมาณ 100 ตวั ซ่ึงการเล้ียงโคกระบือจะใช้
เวลาค่อนขา้งนาน เป็นการต่อยอดขยายผลแก่เกษตรกรท่ีมีการเล้ียงอยู่แลว้ในพื้นท่ี สามารถแกปั้ญหาพืช กบัปัญหาคนกบัชา้ง 
ใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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• โครงการลดต้นทุนทางการเกษตร โดยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยธาตุรอง  
   เน่ืองจากปัจจุบนัราคาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตปุ๋ ยเคมี ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลต่อการผลิตพืชอาหาร 
ปัจจยัการผลิตท่ีปรับตวัสูงขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อเกษตรกรท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงขึ้น หอการคา้จงัหวดั จึงส่งเสริมให้
เกษตรกรใชปุ้๋ ยเคมีผสมปุ๋ ยอินทรีย ์ธาตุรองเสริม ซ่ึงเป็นปุ๋ ยท่ีมีคุณภาพ ราคาถูก ใชค้วบคู่กบัปุ๋ ยเคมีได ้สามารถลดตน้ทุน 
เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร อย่างเป็นกอบเป็นก า ซ่ึงหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้โครงการน าร่องโดยการส่งเสริมการ
ใชจ้ริงแก่เกษตรกรในหลายพื้นท่ีซ่ึงมีการวดัผลคุณภาพหลงัจากการใชจ้ริงแลว้ 
• โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า  
    ภยัแลง้ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกบัการเกษตรท่ีขาดแหล่งน ้าท าการเกษตร ส่งผลเสียหายต่อ
กิจกรรมทางการเกษตร ปัญหาพื้นดินขาดความชุ่มช้ืน พืชขาดน ้ า พืชชะงกัการเจริญเติบโต ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพต ่า 
รวมถึงปริมาณลดลง หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดต้ระหนกัถึงความเดือดร้อนท่ีเกษตรกรไม่มีน ้าใช ้จึงไดเ้ขา้ไปขดุบ่อ
น ้าขนาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นท่ีใหส้ามารถมีน ้าไวใ้ชท้ าการเกษตรในหนา้แลง้ได ้โดยน าร่องโครงการท่ี
อ าเภอสนามชยัเขต แลว้ 1 พื้นท่ี 
• โครงการเมืองเกษตรแปรรูปจังหวัดฉะเชิงเทรา  
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา สามารถท าการเกษตรไดม้ากมายหลากหลายชนิด ทั้งการปลูกพืช และปศุสัตว ์ หอการคา้
จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีความตอ้งการให้เกษตรกรสามารถน าผลิตผลท่ีไดม้าแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต สามารถจ าหน่าย
ได้อย่างกวา้งขวาง มีกระบวนการรักษาคุณภาพสินค้าไวไ้ด้อย่างยาวนาน ลดความเสียหายกับสินค้าเกษตร ท าให้
เกษตรกรมีรายได้ และความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้การ
สนับสนุนในด้านองค์ความรู้ การวิจยั แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร โดยมุ่งหวงัให้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นเมือง
เกษตรแปรรูปไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
• โครงการ ๑ ไร่ ๑ ล้าน 
  เป็นครงการเกษตรอินทรีย ์เพื่อการส่งเสริมอาชีพโดยการเพิ่มมูลค่าในท่ีดินเพาะปลูกท่ีมีอยู่จ  ากดั จากการปลูก
พืชเดิม ปรับเปล่ียนเป็นปลูกพืชท่ีสามารถเพิ่มมูลค่า โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้ขา้ไปส่งเสริมการปลูกผกักาง
มุง้ พืชเมล่อน ถัว่ผกัยาว ซ่ึงจากการเขา้ไปส่งเสริมตามโครงการ 1 ไร่ 1 ลา้น สามารถเพิ่มรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรเฉล่ีย
เดือนละ 1 แสนบาท ใน 1 ปี จะไดผ้ลผลิตท่ีหน่ึงลา้นสองแสนบาทโดยเฉล่ีย สามารถต่อยอดการท าเกษตรให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น ท าใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นอยา่งย ัง่ยนื  

โครงการ/กจิกรรมด้านการท่องเท่ียว 
• โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางสายน ้า 
    เป็นโครงการท่ีมุ่งมัน่ให้เกิดการท่องเท่ียวทางสายน ้ า ของแม่น ้ าบางปะกง โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้
จดักิจกรรมท่องเท่ียวทางน ้าต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอ้งการใหเ้กิดภาพการท่องเท่ียวทางน ้า ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวสอง
ฝ่ังแม่น ้ าบางปะกง ซ่ึงเป็นนโยบายความตอ้งการของท่าน ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีให้ความส าคญัโดยประสาน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนร่วมกนัพฒันาให้เกิดการท่องเท่ียวทางน ้ าอย่าง
เป็นรูปธรรม หอการคา้จงัหวดั ไดมี้การประสานกบักลุ่มผูผ้ลิตแบตเตอร่ีไฟฟ้าเพื่อน ามาใชก้บัเรือขบัเคล่ือนดว้ยระบบ
ไฟฟ้า และระบบพลงังานแสงอาทิตย ์ทั้งเรือขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ซ่ึงไดเ้ร่งด าเนินการจดัสร้างเรือบางส่วน จดัซ้ือ
บางส่วน เพื่อน ามาประกอบเป็นเรือไฟฟ้า และเรือพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวทางสายน ้ าบางปะกง
อยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
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นายสุฤกษ ์ศิลปะอนนัต ์ (ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าววา่ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางน ้ า 
เป็นโครงการเปิดมุมมองใหม่ เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาสัมผสักบัวิถีชีวิตเมืองเก่า ความสมบูรณ์ทางทรัพยากรทั้งสองฝ่ัง
น ้ าบางปะกง สัมผสัชีวิตธรรมชาติแบบดงัเดิมโดยการล่องเรือแม่น ้ าบางปะกง ซ่ึงจะตอ้งมีการสร้างความสอดคลอ้งกนั
เป็นโปรแกรมการท่องเท่ียว โดยมีการพูดคุยหารือกบัทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราซ่ึงมีเจตนารมณ์ใหมี้การท่องเท่ียว
ทางน ้าเกิดขึ้นโดยเร็ว ฉะนั้นจะตอ้งมีการระดมความคิดเห็นร่วมกนัหลายๆ ฝ่ายร่วมกนั เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวทางน ้ า
ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างย ัง่ยืน และสามารถต่อยอดไปยงัแหล่งท่องเท่ียวชุมชนสองฝ่ังเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของ
จงัหวดัฉะเชิงเทราไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
• โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอล์ค 
    มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ สามารถแกปั้ญหาระหวา่ง คน กบัชา้งป่า ในเขตพื้นท่ี
อ าเภอสนามชยัเขตซ่ึงมีปัญหาช้างเขา้ท าลายพืชไร่ของเกษตรกรอยู่เป็นประจ า ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม สร้างความเดือนร้อนทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนท่ีท ามาหากินและพกัอาศยัในพื้นท่ีมานานนบัหลายปี 
จากปัญหาดงักล่าว หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้ขา้ไปส ารวจพื้นท่ีร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ กรมป่าไม ้กรมอุทยาน
แห่งชาติ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างย ัง่ยืน จึงเป็นท่ีมาของโครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบ
สกายวอล์ค ได้มีการออกแบบจ าลองการก่อสร้างสกายวอล์คเพื่อน าเสนอหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ชุมชน อยา่งย ัง่ยนื และจะส่งเสริมใหช้าวบา้นผลิตเบียร์ท่ีไม่ผิดกฎหมาย 
เพื่อส่งเสริมอาชีพ และแกปั้ญหาความยากจนได้อย่างย ัง่ยืน คิดว่าจะผลกัดนัโครงการให้ได้รับงบประมาณมาด าเนิน
โครงการต่อไปอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 

นายพนัธ์ศกัด์ิ ธรรมรัตน์ (แทน) ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
กล่าวว่า โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอล์ค  ขอขอบคุณประธานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ี
พยายามท่ีจะเขา้ไปช่วยเหลือปัญหาชา้งป่าท่ีต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงจะมีโครงการเขา้
ไปปลูกป่าในพื้นท่ี 400 ไร่ มีการผลกัดนัชา้งไม่ให้รบกวนชาวบา้น โดยในการไปส ารวจ ท่านประธานหอการคา้ฯ ได้
เสนอโครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอลค์ เพื่อแกไ้ขปัญหาชา้งป่า และใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดคุณค่า
สูง และเม่ือโครงการส าเร็จสามารถส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ไปยงับา้นนาอีสานซ่ึงเป็นพื้นท่ีธรรมชาติ ในส่วนของการด าเนินงานทางกรมป่าไมไ้ด้
เห็นชอบโครงการโดยไดร่้วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในส่วนกลางและในระดบัพื้นท่ีหาแนวทางผลกัดนัการสร้าง
สกายวอลค์ต่อไป ซ่ึงจะตอ้งมีการสร้างการรับรู้ให้กบัประชาชนในพื้นท่ีเพื่อสร้างความเขา้ใจในการเขา้ไปพฒันาอย่าง
ถูกตอ้ง โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดน้ าแนวทางไปต่อยอดเป็นโครงการป่า
นนัทนาการร่วมกบักรมป่าไม ้ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม 2565 จะมีการจดักิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นวนัตน้ไมแ้ห่งชาติ เป็นการ
เปิดตวัพื้นท่ีป่าไทรสามขา ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินโครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอลค์ จึง
ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมในกิจกรรมปลูกป่าต่อไป  
• โครงการลานคนเดิน  

ตอ้งการจะส่งเสริมดา้นการตลาดแก่ผูป้ระกอบการร้านคา้ ในรูปแบบของลานคนเดิน เพื่อให้ผูป้ระกอบการมี
พื้นท่ีส าหรับกระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภค และจะมีการน าสินคา้ของชุมชน สินคา้เกษตร สินคา้ทอ้งถ่ิน ซ่ึงพื้นขา้งหา้งบ๊ิกซี 2 
เป็นพื้นท่ีเป้าหมาย มีท าเลท่ีอยู่ใจกลางเมืองฉะเชิงเทรา การเดินทางสะดวกสบาย มีท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ โดยกลุ่ม
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC  จะเป็นผูด้  าเนินการใหเ้ป็นลานคนเดินของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต่อไป 
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นายวิชาญ สัจจาพิทกัษก์ุล (รองประธาน) กล่าววา่ ขณะน้ีไดมี้การร่วมมือกบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อจะ
เตรียมจดัตลาดบริเวณขา้งห้างบ๊ิกซี 2 ฉะเชิงเทรา ขณะน้ีสถานการณ์เร่ิมดีขึ้นจากปัญหาโรคติดต่อโควิด-19 ประชาชนก็
เขา้มาจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้มากขึ้น โดยจะพฒันาเป็นลานคนเดินร่วมกบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และมีความแปลกใหม่กวา่เดิม มีสินคา้ท่ีหลากหลายมากยิง่ขึ้น 
• โครงการพฒันาพื้น เพ่ือใช้ในการจัดงาน/กจิกรรมต่างๆ  

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ได้น าเสนอขอพฒันาพื้นท่ีด้านหน้าส านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวดัฉะเชิงเทรา 
ส าหรับใชเ้ป็นพื้นท่ีแหล่งกระจ่ายสินคา้ทางการเกษตร สินคา้ชุมชน ของจงัหวดั  
        พื้นท่ีสนามยนิปืน ค่าย ช.พนั 2  ซ่ึงเหมาะท่ีจะพฒันาเป็นพื้นท่ีใชจ้ดังานแสดงสินคา้ และงานกิจกรรม 
ต่างๆ ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เน่ืองจากสถานท่ีอยูใ่นแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก โดยไดน้ าเสนอหารือกบัท่านผูว้่า
ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา แลว้ เน่ืองจากจงัหวดัฉะเชิงเทรายงัไม่มีพื้นท่ีประจ าท่ีจะให้มีการจดังาน หรือจดัแสดงและ
จ าหน่ายสินคา้  ขณะน้ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้การตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามก ากบัและประเมินผลการจดัตลาดนัด 
ตลาดชุมชน จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคราคาประหยดั โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน และให้
หอการคา้ เป็นคณะท างานบริหารจดัการตลาด และการบริหารพื้นท่ีตลาดให้มีความเหมาะสม ในการปรับปรุงพื้นท่ี
ขณะน้ีไดรั้บความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั โยธาธิการจงัหวดั แขวงการทางฉะเชิงเทรา น ารถ
เขา้ไปปรับปรุงพื้นท่ีอยู่ ซ่ึงงบประมาณท่ีจะน ามาด าเนินการทั้งหมดจะหาโดยอาศยัความร่วมมือกันหลายๆ ฝ่ายท า
กิจกรรมทอดผา้ป่า ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกๆ ท่านใหก้ารสนบัสนุนต่อไป 
• โครงการหอการค้าชวนชิม หอการค้าชวนชม หอการค้าชวนช๊อป 

เป็นโครงการท่ีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่งเสริมการคา้ขายของผูป้ระกอบการ โดยการมอบป้ายรับรองจาก
หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา แก่ร้านอาหารท่ีมีความอร่อย สะอาด ถูกหลกัอนามยั และจ าหน่ายในราคายุติธรรม โดยร้านคา้
ท่ีไดป้้ายรับรองจากหอการคา้ฯ จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ส่วนลดส าหรับเครือข่ายหอการคา้จงัหวดัทัว่ประเทศ เพื่อส่งเสริม
การตลาดสู่ผูบ้ริโภคได้อย่างหลากหลาย สามารถประชาสัมพนัธ์สินคา้ไวใ้นเครือข่ายผูใ้ช้บริการจากสมาชิกทัว่ประเทศ 
สามารถประชาสัมพนัธ์สินคา้ไปไดท้ัว่ประเทศไทย ซ่ึงถือเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ร่วมโครงการหอการคา้
ชวนชิม หอการคา้ชวนชม หอการคา้ชวนช๊อป เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กจิกรรมด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
• โครงการ “หอการค้าปันสุข  
   จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส Covid-19 ท่ีส่งผลกระทบกับการด ารงชีวิตอย่างปรกติของ
ประชาชนเป็นอยา่งมาก สร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจโดยทัว่ ซ่ึงภาครัฐไดด้ าเนินมาตรการต่างๆ ในการใหค้วาม
ช่วยเหลือแก่พี่นอ้งประชาชนในดา้นต่างๆ จากวิกฤตการณ์ดงักล่าว หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมกบัสมาคมชาว
ฉะเชิงเทรา , สภาวฒันธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพนัธ์ , สโมสสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา , ชมรมโรงสีขา้วจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา , ชมรมว่ิงเมืองแปดร้ิว , กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ไดเ้ขา้ไปสนบัสนุนช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐใน
การดูแลเยี่ยวยาพี่น้องประชาชน สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในนามโครงการ 
“หอการคา้ปันสุข” โดยร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย ์วสัดุครุภณัฑ์ต่างๆ  เตียงสนาม ยารักษาโรค ถุงยงัชีพตาม
สถานท่ีต่างๆ จัดรถเคล่ือนท่ีประกอบอาหารสนับสนุนศูนย์ฉีดวคัซีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตลอด
ระยะเวลา 6 เดือนเต็ม และส่งอาหารไปบริจาคยงัศูนยฉี์ดวคัซีนต่างๆ ทัว่ทั้งจงัหวดั รวมถึงประชาชนผูเ้ดือนร้อน ผูท่ี้มี
ความตอ้งการอยา่งทัว่ถึง โดยการสนบัสนุนเงินทุนและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบอาหารจากผูมี้จิตรศรัทธาท่ีใหค้วาม
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ช่วยเหลือภารกิจคร้ังน้ีจนส าเร็จไปไดด้ว้ยดี ในนามของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ้งขอกราบขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสน้ีดว้ย นอกจากน้ีโครงการหอการคา้ปันสุข ยงัไดมี้กิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวม อาทิ โครงการ
จดัท าตูน้ ้ าด่ืมปันสุข (บริการฟรี) ณ ท่ีท าการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นตน้ 
• โครงการจัดตั้งชมรมบริจาคโลหิตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ดว้ยในปัจจุบนัโลหิตท่ีไดรั้บบริจาคในแต่ละวนันั้นของศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของผูต้อ้งการรับโลหิต ถึงแมจ้ะมีผูบ้ริจาคโลหิตเป็นจ านวนมาก  หอการคา้จงัหวดัฉะเขิงเทรา ไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัของการรับบริจาคโลหิต จึงไดก่้อเกิดเป็นโครงการจดัตั้งชมรมบริจาคโลหิตจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมเป็นส่วน
หน่ึงในการจดัหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จกัไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ เพื่อ
เพื่อนมนุษยต์่อไป คิดว่าจะท าเป็นรถบริจาคโลหิตเคร่ืองท่ีไปรับบริจาคตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงรถเคล่ือนท่ีจะใชง้บประมาณ
สร้างประมาณส่ีลา้นบาท ซ่ึงขณะน้ีมีผูบ้ริจาคมาแลว้จ านวนหน่ึงในส่วนท่ีขาดคงจะตอ้งร่วมดว้ยช่วยกนัต่อไป 

แพทยห์ญิงนาตยา  มิลส์  (ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร) กล่าวว่า โครงการจดัตั้งชมรมบริจาคโลหิต
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ้งขอขอบคุณหอการคา้จงัหวดัท่ีให้การสนับสนุนโรงพยาบาลมาโดยตลอดทั้งในดา้นปัจจยั การ
สนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ การสนับสนุนการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 จนส าเร็จลุล่วงมาโดยตลอด ในเร่ืองของ
ชมรมบริจาคโลหิต เป็นการคิดร่วมกนัซ่ึงการด าเนินงานจะสอดคลอ้งกบัตึกอุบติัเหตุท่ีทางโรงพยาบาลก าลงัจดัสร้างขึ้น
ใหม่ ซ่ึงการเกิดอุบติัเหตุแต่ละคร้ังส่ิงท่ีจ าเป็นมากคือโลหิต ต่อให้แพทยพ์ยาบาลมีความพร้อมเพียงใดถา้ไม่มีโลหิตก็ไม่
สามารถช่วยชีวิตผูบ้าดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงขอขอบคุณทางหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานในโครงการชมรมบริจาคโลหิตให้เกิดขึ้ นเพื่อประโยชน์ต่อผูบ้าดเจ็บ ผูป่้วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
• โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพกิาร ตามมาตรา 35 (7) 

ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่
ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท างานตามมาตรา 33 หรือนายจ้าง และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 
หน่วยงานรัฐ นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการนั้นอาจใหส้ัมปทาน จดัสถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ จดัจา้ง
เหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผูดู้แลคนพิการแทนก็ได ้ตามมาตรา 35 หอการคา้
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดพ้ลกัดนัรณรงคข์อให้ผูป้ระกอบการหันมาเลือกใชม้าตรา 35 (7) โดยการให้ความช่วยเหลืออ่ืนใด 
ซ่ึงถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผูพ้ิการโดยไม่เป็นภาระต่อสังคม โดยในปี 2564 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ไดน้ าร่องด าเนินโครงการส่งเสริมคนพิการตามมาตรา 35 จ านวน 8 ราย เป้าหมายจะส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการในจงัหวดั 
มาเลือกใช้มาตรา 35 ให้เพิ่มมากขึ้น โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการสร้างงานสร้าง
อาชีพแก่ผูพ้ิการใหส้ามารถด าเนินชีวิตไดด้ว้ยตนเอง ไม่เป็นภาระต่อสังคม จึงมีการรณรงคเ์ชิญชวนขอใหผู้ป้ระกอบการ
หันมาเลือกใชม้าตรา 35 (7) โดยการให้ความช่วยเหลืออ่ืนใด ซ่ึงถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผูพ้ิการไดโ้ดยไม่
เป็นภาระต่อสังคม สามารถช่วยต่อยอดการประกอบอาชีพใหแ้ก่ผูพ้ิการ ช่วยใหชี้วิตความเป็นอยูข่องผูพ้ิการดีขึ้น 

นางสาวสุจิตรา ขจรกิดากร (จดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา) โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา 35 เป็น
ภารกิจของจดัหางาน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 ไดร้ะบุไวว้า่ ใน
กรณีท่ีสถานประกอบการไม่ประสงคจ์ะรับคนพิการเขา้ท างานตามมาตรา 33 หรือไม่ประสงคจ์ะส่งเงินเขา้กองทุนตาม
มาตรา 34 สถานประกอบการนั้นอาจใหส้ัมปทาน จดัสถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ จดัจา้งเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้
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การช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผูดู้แลคนพิการแทนได ้ตามมาตรา 35 ซ่ึงตามระเบียบของ วิธีการด าเนินการตามมาตรา 35 
ระเบียบวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการใหส้ัมปทานฯ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย 

1. การใหส้ัมปทาน 
2. จดัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ 
3. จดัจา้งเหมาช่วงงานหรือจา้งเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 
4. ฝึกงาน 
5.จดัใหมี้อุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวก 
6.ล่ามภาษามือ 
7.ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผูดุ้แลคนพิการ 
ซ่ึงจดัหางานก็จะไดเ้ชิญชวนสถานประกอบการมาเลือกใชม้าตรา 35 ซ่ึงปัจจุบนัมีสถานประกอบการใชม้ าตรา 

35 อยู ่61 สถานประกอบการแลว้ ซ่ึงจะไดเ้ชิญชวนให้เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงตอ้งขอขอบคุณทางท่านประธานหอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ท่ีไดเ้ห็นความส าคญัในการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ และผลกัดนัโครงการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และขอบคุณทางส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยท่ี์ช่วยช้ีเป้าคนพิการท่ีเขา้ไปส่งเสริมแก่
สถานประกอบการ โครงการน าร่องท่ีหอการคา้ฯ เขา้ไปส่งเสริมทั้ง 8 รายถือว่าประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
อยา่งดียิง่ ทางส านกังานจดังหางานคาดหวงัวา่สถานประกอบการท่ีเป็นสมาชิกหอการคา้จงัหวดัท่ีมีลูกจา้ง 100 คนขึ้นไป
จะเขา้มาสนบัสนุนโครงการมากยิง่ขึ้นต่อไปในปีหนา้น้ี 

นายนายธนานนท์ คมัภีระธัม (แทน) พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าวว่า โครงการ
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา 35 นั้น จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการระดบั
จงัหวดั ซ่ึงมีท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ หอการคา้และสภาอุตสาหกรรม เป็น
คณะกรรมการ ซ่ึงมีการขบัเคล่ือนการพฒันาคนพิการ มีการดูแลเงินกองทุนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีให้ผูพ้ิการไดกู้ย้ืมไป
ใช้ประกอบอาชีพส่วนหน่ึง ซ่ึงเงินส่วนน้ีมาจากสถานประกอบการท่ีไม่ประสงค์จ้างงานคนพิการเข้าท างานในสถาน
ประกอบการ ซ่ึงในการประชุมท่านประธานหอการคา้ ไดม้องว่าการท่ีให้คนพิการกูย้ืมเงินโดยไม่มีดอกเบ้ียจากกองทุนคน
พิการ แต่ก็ยงัไม่สามารถส่งเสริมอาชีพคนพิการไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ท่านจึงช้ีน าใหมี้การใชม้าตรา 35 (7) การส่งเสริมความช่วยเหลือ
อ่ืนใดแก่คนพิการหรือผูดุ้แลคนพิการ ซ่ึงจะสามารถสร้างความเขม้แข็งให้แก่ผูพ้ิการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสามารถดึงองค์
ความรู้ท่ีผูพ้ิการมีอยูโ่ดยเราเขา้ไปส่งเสริมทางดา้นอุปกรณ์ เงินทุนการท าอาชีพ จะเกิดความยัง่ยนืมากกวา่ จึงร่วมกนัรณรงคใ์ห้
หันมาใชม้าตรา 35 (7) ซ่ึงส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ้งขอขอบคุณทางหอการคา้ท่ี
ใหค้วามส าคญักบัผูพ้ิการ ทางส านกังานยนิดีท่ีจะใหค้วามร่วมมือในโครงการอยา่งเตม็ท่ี โดยมีระบบฐานขอ้มูลของคนพิการท่ี
จะเขา้ไปคดัเลือกดูความเหมาะสมตามศกัยภาพของคนพิการในการช่วยเหลือต่อไป  
• โครงการนักศึกษาพนัธ์ุใหม่ 
   วตัถุประสงค์โครงการเพื่อสร้างนักศึกษาพนัธุ์ใหม่และก าลงัคนท่ีมีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทยภ์าคการผลิตให้มี
สมรรถนะในการปรับตวัและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง หลกัสูตรการศึกษามีความยืดหยุ่นสามารถบูรณาการ
ตามศาสตร์และสาขาวิชาท่ีถนดั ตรงกบัความตอ้งการดา้นอาชีพของผูเ้รียน รวมทั้งตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ท่ี
ส าคญัจะท าให้นกัศึกษาไม่ตอ้งเป็นภาระของผูป้กครอง หรือตอ้งกูเ้งินเรียนจาก กยส.นกัศึกษาสามารถมีรายไดต้ั้งแต่ยงัศึกษา
อยู่ โดยได้จากการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการท่ีตรงสาขา และเม่ือส าเร็จการศึกษาก็สามารถท างานต่อได้ในสถาน
ประกอบการต่อไปไดโ้ดยไม่ตกงาน เน่ืองจากเป็นความตอ้งการของผูป้ระกอบการตั้งแต่เร่ิมรับนกัศึกษาเขา้ฝึกงาน 



15 
 

ผูช่้วยศาสตราจายพ์ิภทัรา สิมะโรจนา (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ กล่าวว่า โครงการ
นกัศึกษาพนัธุ์ใหม่ ในส่วนของหอการคา้จงัหวดั ท่ีให้ความส าคญักบัการศึกษาโครงการนกัศึกษาพนัธุ์ใหม่ ท่ีมีแนวคิด
การสร้างนกัศึกษาให้ตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพนั้น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัทุกส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง การผลิตบณัฑิตเพื่อตอบโจทยข์องตลาดแรงงาน ถือว่าหอการค้าจังหวดัมีส่วนส าคัญในการช่วยผลักดัน
ส่งเสริมให้ค  าปรึกษากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อให้โครงการเกิดขึ้นไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยการน าร่องท่ีจะเกิดขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน 2565 น้ี ไดเ้ชิญคุณบุญเลิศ ชดฉ้อย นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพไ์ทยเขา้ร่วมด าเนินการดว้ย ท าให้
มหาวิทยาลยัและภาคเอกชนจะไดร่้วมกนัวางแผนการเรียนการสอน บ่มเพาะนกัศึกษาจากการปฏิบติังานจริงโดยแนวคิด
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาท างาน เรียน 4 ปี เหลือ 3 ปี ปฏิบติังานในสถานประกอบการ 1 ปี และถา้ไดผ้มดีก็จะปรับเป็นเรียน
ในมหาวิทยาลยั 2 ปี ปฏิบติังานาจริง 2 ปี โดยนกัศึกษาจะไดรั้บค่าตอบแทนจากสถานประกอบการเสมือนพนกังานจริง 
และมีโอกาสเขา้ท างานจริงในสถานประกอบการนั้นต่อไป ซ่ึงทางมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ตอ้งขอขอบคุณทาง
หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นอย่างสูง ท่ีช่วยสร้างโอกาสให้นักศึกษาไดแ้สดงศกัยภาพ ลดปัญหาการกูย้ืมเรียนจาก
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัได ้แบ่งเบาภาระผูป้กครอง และมีโอกาสท างานไดโ้ดยไม่มีการตกงาน 

โครงการ/กจิกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 
• โครงการปลูกป่า  
    สถานการณ์และสภาพปัญหาปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ , พื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพ , ประสบปัญหาภยั
แลง้ ท าให้ป่าไมล้ดน้อยลงเป็นอย่างมาก หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีความตระหนักถึงปัญหา และตอ้งการพื้นฟูสภาพป่า
ธรรมชาติใหก้ลบัคืนมา ต่อยอดแนวพระราชด าริ รัชกาลท่ี 9 ท่ีจะสร้างความมัน่คงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ 
สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  พฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนท่ีอยูอ่าศยัและท ากินในพื้นท่ีป่า ใหส้ามารถอยูก่บัป่าไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยโครงการ
มุ่งเนน้ในพื้นท่ีป่าอ าเภอสนามชยัเขต บริหารจดัการพื้นท่ีป่าตน้น ้าและชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัภูมิสังคม เพื่อฟ้ืนคืนระบบนิเวศ
ตน้น ้ า โดยการสร้างฝายมีชีวิต ณ แหล่งตน้น ้ าบางปะกง เพื่อให้ป่าตน้น ้ ามีความอุดมสมบูรณ์ ฟ้ืนคืนระบบนิเวศป่าตน้น ้าและ
แกไ้ขปัญหาภยัแลง้ เพื่อใหป่้าไมเ้ป็นทรัพยสิ์นท่ีทรงคุณค่าของประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื 
• โครงการส่งเสริมการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน (โซล่าเซลล์) 
    ความต้องการการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รัฐบาลได้ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียน เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดเ้ล็งเห็นศกัยภาพ
ของพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งเป็นพลงังานสะอาดและไม่มีวนัหมด ในการน ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า จึงไดด้ าเนินการศึกษา
ความเป็นไปไดท้างดา้นเทคโนโลยีและทางดา้นการลงทุน พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน จึงผลกัดนั
ด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน (โซล่าเซลล)์ เป็นการลดค่าใชจ่้ายกระแสไฟฟ้าของผูท่ี้ติดตั้ง
ระบบโซล่าเซลลไ์ด ้ซ่ึงไดด้ าเนินการโครงการน าร่องติดตั้งท่ีอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นตน้แบบให้กบัผูท่ี้
สนใจสามารถเขา้มาดูงานเป็นแบบอยา่งน าไปใชก้บัสถานประกอบการต่างๆ ต่อไป 
  • โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
    วตัถุประสงคเ์พื่อยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงไม่เพียงมุ่งส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าใชเ้องในชุมชน เพื่อให้
ประชาชนทุกคนเขา้ถึงไฟฟ้า และยงัสามารถเพิ่มรายไดใ้ห้เกิดขึ้นในชุมชน สามารถมีเงินกองทุนหมุนเวียนและเงิน
ลงทุนในการท าอาชีพต่างๆ ในแต่ละอ าเภอ ต าบล หมู่บา้น เพื่อให้ผูมี้รายไดน้้อยสามารถพึ่งพาตนเองได ้ น าไปสู่ชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป    
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 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวรายงานการด าเนินกิจกรรมและการเขา้ร่วมประชุมกบัหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดระยะเวลาปี 2564 ตามรายละเอียดในบาร์โค๊ดแนบ 
 
             นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า การท างานในการผลักดันโครงการต่างๆ ของหอการค้าจังหวดั
ฉะเชิงเทรา มุ่งหวงัเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในทุกๆ ดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการ
พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ สร้างความเข็มแข็งแก่ผูมี้รายได้น้อยให้
สามารถมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และเกิดการพฒันาต่อยอดไปสู่การารถพึ่งพาตนเองไดด้ว้ยการให้โอกาสในดา้นต่างๆ เพื่อ
การพฒันาความเจริญเติบโตไปไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื   สามาถลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม เป็นการพฒันาจากฐานราก
ซ่ึงเป็นฐานหลกัส าคญัของความมัน่คงอยา่งแทจ้ริงต่อไป    
            หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐในจงัหวดั โดยการน า
ของท่านผูว้่าราชการจงัหวดั และหน่วยงานภาคเอกชนทุกองค์กร ให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ตลอดจนคณะกรรมการและมวลสมาชิกท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจ ความเสียสละ ความสมคัรสมานสามคัคีเพื่อให้
หอการคา้ด าเนินตามภารกิจ “ส่งเสริมการคา้ พฒันาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต” ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อไป พร้อมกนัน้ี 
ขอส่งความปรารถนาดีกบัทุกๆ ท่าน โดยเนน้ย  าใหค้วามส าคญักบัการออกก าลงักาย นอกจากการท างานเพื่อส่วนรวมแลว้ ตอ้ง
ค านึงถึงการดูแลตนเองดว้ยการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ ถือเป็นเร่ืองส าคญั ถา้มีรายกายและจิตใจท่ีแขง็แรงแลว้ ก็จะ
สามารถท างานต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  “สุขภาพดีไม่มีขาย ถา้อยากไดต้อ้งออกก าลงักาย” 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบดุลและงบรายรับ–รายจ่าย งวดส้ินสุด ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 นายธานินทร์ เสริมศกัด์ิศศิธร (เหรัญญิก)  กล่าวแถลงงบดุลและงบบญัชีรายรับ – รายจ่าย  งวดส้ินสุด       
 ณ 31 ธนัวาคม 2564  ซ่ึงงบดุลและรายรับ –รายจ่าย  งวดส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2563  ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรอง
ความถูกตอ้งจากผูต้รวจสอบบญัชีของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้   
 มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2565   พร้อมก าหนดค่าตอบแทน 
              นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  ไดแ้จง้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้ง  ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตส าหรับตรวจสอบ
งบดุลและงบรายรับ – รายจ่าย  ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2565  และก าหนดค่าตอบแทน ท่ีผา่นมาไดแ้ต่งตั้งคุณ
ถนอม วรรณะ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2033 ใหต้รวจสอบบญัชีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา แต่เน่ืองจากคุณถนอม 
วรรณะ มีปัญหาดา้นสุขภาพเน่ืองจากอายุมาก จึงมอบให้ นางสาวนรินทิพย ์ทรายสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 13013 เป็นผูต้รวจสอบบญัชีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2564 โดยบริษทั สรรพกิจธุรการจ ากดั นายพูลศกัด์ิ 
ตนัสิทธิพนัธ์  รองประธานหอการคา้  เป็นผูจ้ดัท าบญัชี  ซ่ึงหอการคา้ไดใ้ห้ค่าตอบแทนกบัผูส้อบบญัชี 10 ,000  บาท  
และผูจ้ดัท างบการเงิน 10,000  บาท ในส่วนของค่าตอบแทนท่ีผ่านมา ทางคุณถนอม  วรรณะ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
และคุณพูลศกัด์ิ  ตนัสิทธิพนัธ์  บริษทั  สรรพกิจธุรการ จ ากดั  ผูจ้ดัท างบการเงินของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มี
นโยบายว่าหากเป็นมูลนิธิ  สมาคมการกุศล หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่านจะบริจาคกลบัคืนองคก์รนั้นๆ ซ่ึงในส่วน
ของผูส้อบบญัชี ปี 2564 จะไดป้ระสานการบริจาคหรือไม่อยา่งไรต่อไป 
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 มติท่ีประชุม    ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนรินทิพย ์ทรายสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 13013 
เป็นผูต้รวจสอบบญัชีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปี 2565 พร้อมก าหนดค่าตอบแทน เป็นเงิน 10,000 บาท  (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองเพ่ือพจิารณาเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีประชุมได้
มีการน าเสนอการแกไ้ขขอ้บงัคบัของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานในปัจจุบนั และเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  
 นายมนสั ตัน๊งาม (รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ตามท่ีประชุมหอการคา้จงัหวดัฯ ไดก้ล่าววถึงการ
แกไ้ขขอ้บงัคบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงส่วนหน่ึงไดมี้การแกไ้ขไปแลว้เม่ือการประชุมใหญ่สามญัสมาชิกประจ าปี 2563 แต่
ยงัมีบางหัวขอ้ท่ีจ าเป็นตอ้งมีการปรับให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ปี 
2564-2565 มาเพือ่น าเขา้สู่การพิจารณาในการประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจ าปี 2565 ในวนัน้ี ประกอบดว้ย 

หมวดท่ี 2 
วัตถุประสงค์ 

ขอ้ 4. หอการคา้น้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
(1) เพื่อ ส่งเสริม การคา้ การบริการ การประกอบอาชีพอิสระอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือ 
      เศรษฐกิจในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสาร การคา้วิจยัเก่ียวกบัการคา้ 

                    และเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเท่ียว การออก ใบรับรองแหล่งกาเนิดสินคา้ การวางมาตรฐานแห่ง 
                    คุณภาพของสินคา้ การตรวจสอบมาตรฐานสินคา้ จดัตั้งและดาเนินการสถานการศึกษาท่ี 
                    เก่ียวกบัการคา้และเศรษฐกิจ พิพิธภณัฑ ์สินคา้ การจดังานแสดงสินคา้ การเป็น 
                    อนุญาโตตุลาการ ขอ้พิพาททางการคา้ 

(2) รับปรึกษาและใหข้อ้แนะนาแก่สมาชิกเก่ียวกบั การคา้ การท่องเท่ียว การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ 
                    อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือ เศรษฐกิจ และช่วยอานวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนิน 
                    ธุรกิจของสมาชิก 

(3) ใหค้  าปรึกษาและเสนอขอ้แนะน าแก่หอการคา้ไทย และรัฐบาลเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
(4) ประสานงานในทางการคา้ระหวา่งผูป้ระกอบการกบัทางราชการ 
(5) เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณสงเคราะห์ 
(6) ปฏิบติักิจการอ่ืนๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของหอการคา้หรือตามท่ีทางราชการ มอบหมาย 

  เสนอขอปรับแก้ไขเป็น 
หมวดท่ี 2 

วัตถุประสงค์ 
ขอ้ 4. หอการคา้น้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริม การคา้ การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียว การประกอบอาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
การเงิน เทคโนโลยีนวตักรรมดิจิตอล พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ สตาร์ทอพั วิสาหกิจสมยัใหม่  หรือเศรษฐกิจ
โดยทัว่ไปในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
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(2) ส่งเสริมและสนับสนุนวิจยัเก่ียวกบัการคา้ การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียว การประกอบอาชีพอิสระ 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน เทคโนโลยีนวตักรรมดิจิตอล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สตาร์ทอัพ 
วิสาหกิจสมยัใหม่ หรือเศรษฐกิจโดยทัว่ไป รวมทั้งเก็บรวบรวมสถิติ ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารดงักล่าว 

(3) ออกใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ วางมาตรฐานแห่งคุณภาพสินคา้ รวมทั้งตรวจสอบ หรือรับรองมาตรฐานสินคา้  
(4) จดัตั้งและด าเนินการสถานศึกษาท่ีเก่ียวกบัการคา้ การลงทุน และเศรษฐกิจ พิพิธภณัฑสิ์นคา้ รวมทั้งการจดั

งานแสดงสินคา้ทั้งในและต่างประเทศ 
(5) เป็นสถาบนัอนุญาโตตุลาการช้ีขาดขอ้พิพาททางการคา้ รวมทั้ง การไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาททางการคา้ 
(6) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก รวมทั้ งสนับสนุนการสร้าง

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 
(7) รับปรึกษาและให้ขอ้แนะนาแก่สมาชิกเก่ียวกบั การคา้ การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียว การประกอบ

อาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน เทคโนโลยนีวตักรรมดิจิตอล พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ สตาร์ท
อพั วิสาหกิจสมยัใหม่ หรือเศรษฐกิจโดยทัว่ไป รวมทั้งช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ
ของสมาชิก 

(8) ใหค้  าปรึกษาและเสนอขอ้แนะน าแก่หอการคา้ไทย และรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อขบัเคล่ือนและการ 
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

(9) ประสานงานในทางการคา้ การลงทุน ระหวา่งผูป้ระกอบการกบัทางราชการ 
(10) เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณสงเคราะห์ 
(11) ปฏิบติักิจการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของหอการคา้หรือตามท่ีทางราชการ มอบหมาย 

หมวดท่ี 5 
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบ ารุงหอการค้า 

ขอ้ 15. ค่าทะเบียนเขา้เป็นสมาชิกและค่าบ ารุงหอการคา้ 
(1) สมาชิกสามญัจะตอ้งช าระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) และค่าบ ารุงหอการคา้ 

เป็นประจ าปีๆ ละ 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) 
 เสนอขอปรับแก้ไขเป็น 

(1) สมาชิกสามญัจะตอ้งช าระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) และค่าบ ารุงหอการคา้ 
เป็นประจ าปีๆ ละ 2,000 บาท (สองพนับาท) 

หมวดท่ี 7 
การประชุมใหญ่ 

ขอ้ 29. ก าหนดการประชุมใหญ่ 
(1) ใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายใน ก าหนด เก้าสิบวันนบัแต่วนัท่ีส้ินปีการบญัชีของ 

หอการคา้เป็นประจ าทุกๆ ปี 
  เสนอขอปรับแก้ไขเป็น 

(1) ใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายใน ก าหนด หนึ่งร้อยยี่สิบวันนบัแต่วนัท่ีส้ินปีการบญัชีของ 
หอการคา้เป็นประจ าทุกๆ ปี 
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มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงัน้ี 
หมวดท่ี 2 

วัตถุประสงค์ 
ขอ้ 4. หอการคา้น้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1) เพื่อ ส่งเสริม การคา้ การบริการ การประกอบอาชีพอิสระอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือ เศรษฐกิจในเขต 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสาร การคา้วิจยัเก่ียวกบัการคา้และเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
การออก ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพของสินคา้ การตรวจสอบมาตรฐานสินคา้ จดัตั้ง
และดาเนินการสถานการศึกษาท่ี เก่ียวกบัการคา้และเศรษฐกิจ พิพิธภณัฑ ์สินคา้ การจดังานแสดงสินคา้ การเป็น
อนุญาโตตุลาการ ขอ้พิพาททางการคา้ 

(2) รับปรึกษาและใหข้อ้แนะนาแก่สมาชิกเก่ียวกบั การคา้ การท่องเท่ียว การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ                     
       อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือ เศรษฐกิจ และช่วยอานวยความสะดวกต่างๆ  ในการด าเนินธุรกิจของสมาชิก 
(3) ใหค้  าปรึกษาและเสนอขอ้แนะน าแก่หอการคา้ไทย และรัฐบาลเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
(4) ประสานงานในทางการคา้ระหวา่งผูป้ระกอบการกบัทางราชการ 
(5) เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณสงเคราะห์ 
(6) ปฏิบติักิจการอ่ืนๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของหอการคา้หรือตามท่ีทางราชการ มอบหมาย 

  เห็นชอบให้ปรับแก้ไขเป็น 
หมวดท่ี 2 

ขอ้ 4. หอการคา้น้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
(2) ส่งเสริม การคา้ การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียว การประกอบอาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

การเงิน เทคโนโลยีนวตักรรมดิจิตอล พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ สตาร์ทอพั วิสาหกิจสมยัใหม่  หรือเศรษฐกิจ
โดยทัว่ไปในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนวิจยัเก่ียวกบัการคา้ การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียว การประกอบอาชีพอิสระ 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน เทคโนโลยีนวตักรรมดิจิตอล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สตาร์ทอัพ 
วิสาหกิจสมยัใหม่ หรือเศรษฐกิจโดยทัว่ไป รวมทั้งเก็บรวบรวมสถิติ ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารดงักล่าว 

(4) ออกใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ วางมาตรฐานแห่งคุณภาพสินคา้ รวมทั้งตรวจสอบ หรือรับรองมาตรฐานสินคา้  
(5) จดัตั้งและด าเนินการสถานศึกษาท่ีเก่ียวกบัการคา้ การลงทุน และเศรษฐกิจ พิพิธภณัฑสิ์นคา้ รวมทั้งการจดั

งานแสดงสินคา้ทั้งในและต่างประเทศ 
(6) เป็นสถาบนัอนุญาโตตุลาการช้ีขาดขอ้พิพาททางการคา้ รวมทั้ง การไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาททางการคา้ 
(7) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก รวมทั้ งสนับสนุนการสร้าง

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 
(8) รับปรึกษาและให้ขอ้แนะนาแก่สมาชิกเก่ียวกบั การคา้ การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียว การประกอบอาชีพอิสระ 

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน เทคโนโลยนีวตักรรมดิจิตอล พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ สตาร์ทอพั วิสาหกิจสมยัใหม่ 
หรือเศรษฐกิจโดยทัว่ไป รวมทั้งช่วยอ านวยความสะดวกต่าง  ๆในการด าเนินธุรกิจของสมาชิก 

(9) ใหค้  าปรึกษาและเสนอขอ้แนะน าแก่หอการคา้ไทย และรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อขบัเคล่ือนและการ 
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
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(9) ประสานงานในทางการคา้ การลงทุน ระหวา่งผูป้ระกอบการกบัทางราชการ 
(10) เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณสงเคราะห์ 
(11) ปฏิบติักิจการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของหอการคา้หรือตามท่ีทางราชการ มอบหมาย 

หมวดท่ี 5 
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบ ารุงหอการค้า 

ขอ้ 15. ค่าทะเบียนเขา้เป็นสมาชิกและค่าบ ารุงหอการคา้ 
(1) สมาชิกสามญัจะตอ้งช าระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) และค่าบ ารุงหอการคา้ 

เป็นประจ าปีๆ ละ 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) 
  เห็นชอบให้ปรับแก้ไขเป็น 

 (1) สมาชิกสามญัจะตอ้งช าระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) และค่าบ ารุงหอการคา้ 
เป็นประจ าปีๆ ละ 2,000 บาท (สองพนับาท) 

หมวดท่ี 7 
การประชุมใหญ่ 

ขอ้ 29. ก าหนดการประชุมใหญ่ 
(1) ใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายใน ก าหนด เก้าสิบวันนบัแต่วนัท่ีส้ินปีการบญัชีของ 

หอการคา้เป็นประจ าทุกๆ ปี 
  เห็นชอบให้ปรับแก้ไขเป็น 

 (1) ใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายใน ก าหนด หนึ่งร้อยยี่สิบวันนบัแต่วนัท่ีส้ินปีการบญัชีของ 
หอการคา้เป็นประจ าทุกๆ ปี 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองอ่ืนๆ   
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวขอบคุณในความร่วมมือการท างานในวาระปี 

บริหาร 2564-2565 ที่ผ่านมา ซึ่งการท างานในโครงการต่างๆ ท่ีหอการคา้ด าเนินมา เป็นการเพิ่มโอกาสท่ีส าคญัต่อการ
พฒันาเมืองฉะเชิงเทรา ภายใตย้ทุธศาสตร์ EEC เป็นการกระจายรายได ้และความเจริญ ลดความเหล่ือมล ้า เป็นการพฒันา
จากฐานรากอย่างแทจ้ริง การท างานท่ีเกิดประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐใน
จงัหวดั โดยท่านผูว้่าราชการจงัหวดั และหน่วยงานราชการทุกส่วน รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนทุกองคก์ร ในการร่วม
แรงร่วมใจ ความเสียสละ ความสมคัร  สมานสามคัคีของสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทุกๆ ท่าน เพื่อน าพาองคก์ร
หอการคา้ไปสู่ความน่าเช่ือถือของสังคมต่อไป ผมในนามหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ท่าน
คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วนท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินงานและ
กิจกรรมของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดว้ยดีตลอดมา 
 นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธานท่ีประชุม)  กล่าวปิดประชุม เวลา  15.05 น. 

 
      นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / ตรวจรายงานการประชุม 
นายพรชยั  ธรรมจรูญ      ( ผูจ้ดัการ )     บนัทึก / นางน ้าฝน  ชะเอมทอง    (เจา้หนา้ท่ี )     พิมพ ์


