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ระเบียบวาระ

สาระสําคัญ

วาระที่ 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ / อนุกรรมการ
วาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม หอการคาจังหวัดตรัง สมัยวาระป 2560-2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
ครั้งที่แลว 2560 ณ หองประชุม หอการคาจังหวัดตรัง (ตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระ )
มติที่ประชุม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วาระที่ 3
เรื่องพิจารณารับรองงบการเงิน

พิจารณา งบรายได-รายจาย ประจําเดือน พฤษภาคม 2560
(นําเสนองบในที่ประชุม)
มติที่ประชุม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1

4.1

วาระที่ 4

จํานวนสมาชิก ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560
•

เ รื่ อ ง ส ม า ชิ ก ภ า พ

•
•
•
4.2

สามัญบุคคลธรรมดา
สามัญนิติบุคคล
ตลอดชีพ
รวมสมาชิกสามัญทั้งสิ้น
ประเภทวิสามัญ , สมทบ, กิตติมศักดิ์

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

ราย
149 ราย
25 ราย
766 ราย

592

ไมมี

พิจารณา รับ-ไมรับ ผูสมัครสมาชิกสมัครใหม ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม
จํานวน 3 ราย ไดแก

1. นายไพริน

ฮุนพงษสิมานนท (หางทองเฮียบเฮงหลี)
ที่อยู
91-93 ถ.ราชดําเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท
075-218255 , 085-5549525
ประเภทธุรกิจ พาณิชยกรรม – จําหนายทองรูปพรรณ
ประเภทสมาชิก สามัญบุคคลธรรมดา
ผูแนะนํา
นายพุทธิพงศ กุลยุทธ (รานกุลยุทธคาขาว)
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2.

นายพิมล เรืองชู
ที่อยู
359/26 ถ.หวยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท
087-4190668
ประเภทธุรกิจ บริการ – รับติดตั้ง GPS รถยนต
ประเภทสมาชิก สามัญบุคคลธรรมดา
ผูแนะนํา
นางชลากร พิมลเดชกุล (โรงกวยเตีย๋ ววิโรจน ตรัง)

3.

นางอรปภา ฮายุกต (รานเจาสาวอรปภา)
ที่อยู
276 ม.4 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
โทรศัพท
089-6453679
ประเภทธุรกิจ บริการ – ใหเชาชุดเจาสาว
ประเภทสมาชิก สามัญบุคคลธรรมดา
ผูแนะนํา
นางชลากร พิมลเดชกุล (โรงกวยเตีย๋ ววิโรจน ตรัง)

มติที่ประชุม ----------------------------------------------------------------------------------4.3

ลําดับที่
1
2
3
4
5

สมาชิกหมายเลข
928
1023
1170
398
401

พิจารณา สมาชิกลาออก รวมเปนจํานวน 5 ราย

เนื่องจากเลิกกิจการ และไมประสงคตอสมาชิก
เมืองตรัง 3 ราย และ อ.ปะเหลียน 2 ราย
ชื่อ – นามสกุล สมาชิกฯ
อําเภอ
นายพงศักดิ์ ตรีรัตนวิกรานต
เมืองตรัง
น.ส.อนันตา สุขลิม้
เมืองตรัง
นายไกรสีห โลสถาพรพิพิธ
เมืองตรัง
นายมณี สาราบรรณ
ปะเหลียน
น.ส.จันทรเพ็ญ ศิริกาญจน
ปะเหลียน

โดยแบง เปนสมาชิกในอําเภอ
ดังมีชื่อตอไปนี้
หมายเหตุ
เลิกกิจการ
ไมประสงคตอสมาชิก
ไมประสงคตอสมาชิก
ไมประสงคตอสมาชิก
ไมประสงคตอสมาชิก

จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อโปรดพิจารณา ------------------------------------------------------------------------มติที่ประชุม -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.4

ความเคลื่อนไหวสมาชิกภาพ

ณ สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนสมาชิกทั้ง 10 อําเภอ คงเหลือรวมเปนจํานวน 763 ราย
- ยอดคาสมัครสมาชิกและคาบํารุงที่ชําระแลว ยกมาจากเดือนเมษายน จํานวน 211 ราย
- ยอดคาสมัคร และคาบํารุงสมาชิกใหม ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม
จํานวน 2 ราย
- ยอดคาบํารุงสมาชิก YEC Trang ประจําป 2560
จํานวน 125 ราย
- รวมเปนยอดเก็บคาสมัครและคาบํารุงที่ชําระแลว ทั้งสิ้น
จํานวน 338 ราย
ดังนั้น ยังคงเหลือคาบํารุงสมาชิกประจําป ที่ยังคางชําระอีก จํานวน 425 ราย
จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

ระเบียบวาระ
วาระที่ 5
เรื่องแจงเพื่อทราบ

สาระสําคัญ
5.1

โครงการบัตรสมาชิกเครดิต-เดบิต รวมกับ หอการคาไทย และกสิกรไทย

ตามที่หอการคาไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย รวมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดทํา
โครงการ “บัตรสมาชิกเครดิต เดบิต รวมหอการคาไทย และธนาคารกสิกรไทย ทั้งนี้เพื่อเปนบัตร
แสดงตนในการเปนสมาชิกหอการคา และเพื่อความเปนเอกภาพ เอกลักษณ และความภาคภูมิใจใน
การเปนสมาชิก รวมทั้งเปนบัตรสวนลดในการซื้อสินคา ซึ่งไดสิทธิพิเศษมากกวาบัตรสวนลดทั่วไป
ตามโครงการใหสิทธิประโยชนและสวนลดสําหรับผูถือบัตรสมาชิกฯ ขณะนี้มรี านคาและหนวยงาน
จากทั่วประเทศ เขารวมโครงการกวา 2,000 ราน และ ทั้ง 2 โครงการ ถึอเปนโครงการสรางความ
เข็มแข็งของหอการคาจังหวัด และเปนตัวชี้วัดในเกณฑพิจารณารางวัลหอการคายอดเยีย่ ม ป 60
นับตั้งแตเริ่มโครงการบัตรสมาชิกฯ มาตั้งแตป 2558-2559 สมาชิกหอการคาจังหวัดตรัง
ไดสมัครบัตรสมาชิกเครดิต เปนจํานวน 16 ราย (หอการคาฯ ไดรับคาดําเนินการบัตรละ 100 บาท)
และไดรับสวนแบงจากการใชจายผานบัตรเครดิต ฯ ของสมาชิกฯ ในอัตรารอยละ 0.1 รวมเปน
จํานวน 1,126.-บาท ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกทาน รวมสมัครบัตรสมาชิกดังกลาว โดยสามารถแจง
ความประสงคไดที่หอการคาฯ เพือ่ ทางธนาคารกสิกรไทย จะไดประสานงานรายละเอียดตอไป

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการ/อนุกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง เพื่อโปรดทราบ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2 การบริการจัดโตะบูชาองคศักดิ์สิทธิ์

ในประเพณีถือศีลกินเจ จ.ตรัง ประจําป 2560
ตามแผนงานหอการคาจังหวัดตรัง ซึ่งไดกําหนดจัดใหมบี ริการจัดโตะบูชาองคศักดิ์สิทธิ์
จากศาลเจาพอหมื่นราม ในวันที่ 23 ตุลาคม และศาลเจากิวอองเอี่ย ในวันที่ 25 ตุลาคม ณ
บริเวณถนนสถานี หนาโรงแรมธรรมรินทร ในประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง ประจําป
2560 แตเนื่องจากในชวงเดือนตุลาคม เปนชวงกําหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ รัชกาลที่ 9 ในระหวางวันท 25-29 ตุลาคม 2560 ดังนัน้ ทางศาลเจาตาง ๆ ในจังหวัด
ตรัง จึงไดออกประกาศจะไมมีการจุดประทัด และไมจัดขบวนองคศักดิ์สิทธิ์ ออกโปรดสาธุชน
แตยังคงมีกิจกรรมถือศีลกินเจ ในระหวางวันที่ 19-28 ตุลาคม โดยจัดเปนการภายในของแต
ละศาลเจา ดังนัน้ หอการคาจังหวัดตรัง จึงขอแจงงดจัดกิจกรรมบริการจัดโตะบูชาองค
ศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณถนนสถานี ใหแกนักทองเที่ยวและผูมีจิตศรัทธา ในชวงวันดังกลาว
จึงเรียนเสนอคณะกรรมการ/อนุกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง เพื่อโปรดทราบ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

ระเบียบวาระ

สาระสําคัญ
5.3 การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ

หมวดอักษร กท จํานวน 301 หมายเลข

ตามที่ สํานักงานขนสงจังหวัดตรัง ไดกําหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเปนที่
ตองการ หรือเปนที่นิยมของประชาชน ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน (รย.1) หมวด
อักษร กท จํานวน 301 หมายเลข ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป
ณ โรงแรมเรือรัษฎา โดยรายไดจากการประมูลจะนําเขากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน และนําไปเปนคาใชจายในการรณรงคปองกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนตอไป
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการ/อนุกรรมการหอการคาฯ เขารวมประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถสวยของจังหวัดตรัง ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว จึงเรียนเสนอคณะกรรมการ

และอนุกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง เพื่อโปรดทราบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.4

เรื่องแจงเพื่อทราบจาก YEC Trang
- ชี้แจงที่ประชุม –

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.5 รายนามหัวหนาสวนราชการที่โยกยาย

ที่

ชื่อ-นามสกุล

1 นางชื่นอารีย ชุมจิตร
2 นายประสงค ชุมจิตร
3 นายบุญเลิศ ฮายุกต
4 น.ส.สงวนศรี ทองแกว

5 นายธานินทร ทองขโชค
6 นายประเสริฐ กาญจนะ

ตําแหนงเดิม
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จ.ตรัง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จ.นนทบุรี
อัยการจังหวัดพังงา
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
ปฎิบัติงานในหนาที่ผูกลั่นกรองงานสํานักงาน
อัยการจังหวัดพัทลุง
ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จ.ภูเก็ต
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดตรัง

ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ตําแหนงใหม
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดตรัง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จ.ตรัง
อัยการจังหวัดตรัง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จ.ตรัง

ประชาสัมพันธจังหวัดตรัง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ ภาค 8
6

7 นายทินพันธุ พรหมเกื้อ
ณ พัทลุง
8 นายธีระพงศ ศานติมารค
9 นายธีรพงศ เพชรรัตน

วาระที่ 6
เรื่องสืบเนื่องจากการ
ประชุมครั้งที่แลว

อัยการจังหวัดตรัง

อัยการผูเชี่ยวชาญ สนง.อัยการสูงสุด

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จ.ตรัง
ประชาสัมพันธจังหวัดตรัง

อัยการจังหวัดพังงา
ผูอํานวยการ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
จ.สงขลา
จึงเรียนเสนอคณะกรรมการ/อนุกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง เพื่อโปรดทราบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1 ความคืบหนาการจัดงานเทศกาลอาหารอรอย กับ หมูยางและขนมเคกจังหวัดตรัง’60

ตามแผนงานการจัดกิจกรรมหอการคาฯ ประจําป 2560 ซึ่งกําหนดการจัดงาน
เทศกาลอาหารอรอย กับ หมูยางและขนมเคกจังหวัดตรัง ประจําป 2560 ไดกําหนดจัดใน
วันที่ 8-10 กันยายน 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 ตามที่ไดทราบแลวนัน้
คณะทํางานจัดงานฯ โดย รองประธานหอการคาฯ คุณรัศมี ขจรสิริสิน ไดมีการประชุม
เพื่อระดมความเห็น และกําหนดความพรอมในการจัดกิจกรรมในเทศกาลอาหารอรอย เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม ทีผ่ านมา โดยไดสรุปกําหนดจัดในวันที่ 8-10 กันยายน และไดเสนอการ
จัดกิจกรรมฯ ไดแก
1.การออกบูธจําหนายหมูยาง และ ขนมเคก
2.การออกบูธ จําหนายอาหาร จากชมรมผูป ระกอบการรานอาหาร จ.ตรัง
3.การจําหนายสินคา OTOP จังหวัดตรัง
4.การจัดโตะ/เกาอี้ บริการใหแกผูที่มางานไดซื้ออาหารรับประทาน บริเวณหนาเวทีการแสดง
5.การจัดนิทรรศการจากหนวยงานตาง ๆ

6.การจัดประชาสัมพันธงาน ลวงหนา ไปยังจังหวัดใกลเคียง
จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง เพื่อโปรดพิจารณา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วาระที่ 7
เรื่องเพื่อพิจารณา

7.1 การจัดประชุมหอการคาจังหวัดตรัง

สัญจร ครั้งที่ 1/2560

ตามแผนงานกิจกรรมประจําป 2560 ของหอการคาจังหวัดตรัง ไดกําหนดใหมีการจัดประชุม
คณะกรรมการหอการคาสัญจรในตางอําเภอ อยางนอย 1 ครั้ง เพื่อเปนการพบปะ แลกเปลีย่ น
ขอคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะตาง ๆ จากสมาชิกและผูประกอบการในอําเภอตาง ๆ ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของจังหวัดตรัง
โดยปทผี่ านมา หอการคาจังหวัดตรังไดจดั
ประชุมสัญจรที่อําเภอรัษฎา ซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอยางดี
ในการนี้
จึงขอใหที่ประชุมไดพิจารณาอําเภอที่จะเปนสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการ
หอการคาจังหวัดตรังสัญจร ครั้งที่ 1/2560
จึงเรียนเสนอคณะกรรมการและอนุกรรมการหอการคาฯ เพื่อโปรดพิจารณา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

ระเบียบวาระ

สาระสําคัญ
7.2

การนําเสนอประเด็นปญหาดานเศรษฐกิจตอที่ประชุม กกร. และ กรอ.จังหวัดตรัง

ตามที่ คณะกรรมการรวมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดตรัง ไดกําหนดจัดการประชุม กกร. เปน
ประจําทุกวันศุกรสัปดาหที่สองของทุกเดือน โดยมีหอการคาจังหวัดตรัง , สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ตรัง , สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดตรัง , ชมรมธนาคาร จ.ตรัง และ สภาเกษตรกร จ.ตรัง เขา
รวมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นปญหา และขอเสนอแนะ เพื่อนําเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการรวม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)จังหวัดตรัง ทั้งนี้ ชมรมธนาคาร จ.ตรัง ได
กําหนดประชุม กกร. ครั้งที่ 5/2560 ในวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมหอการคา
จังหวัดตรัง
ในการนี้ จึงขอใหที่ประชุมไดพิจารณาประเด็นปญหาทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม เพื่อนําเสนอตอที่ประชุม กกร. จังหวัดตรัง และ กรอ. จังหวัดตรัง ตอไป
จึงเรียนเสนอคณะกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง เพื่อโปรดพิจารณา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.3

ภาวะเศรษฐกิจการคาของจังหวัดตรัง
- นําเสนอทีป่ ระชุม -

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

วาระที่ 8
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รายงานการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง
สมัยวาระป 2560 – 2561 ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุม อาคารหอการคาจังหวัดตรัง
 คณะกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง ที่มาประชุม
1.นายพิชัย

มะนะสุทธิ์

2.นายปรีชา

จารุพานิช

3.นายสมพล

4.นายธีรวัฒน
7.นายภราดร

หวังศิริเลิศ
นุชิตศิริภัทรา

5.นางรัศมี
8.นายณัฐพล

ขจรสิรสิ ิน
ชาวชื่นสุข

6.นายเจริญสุข แซอึ่ง
9.นายรัก
พิมลเดชกุล

10.นายวิทยา

โพธิ์พิชญกุล

11.นางสาวนันท เถระวงศ

12.นายสราวุธ

13.นายลักษณ

เหมไพศาลพิพัฒน

14.นายจักราวุธ

15.นางชลากร พิมลเดชกุล

ชํานาญเกียรติ

เชียรวิชัย

สุธาพาณิชย

16.นายพุทธิพงศ กุลยุทธ
19.นางสงวน
ดํารงศักดิ์

17.นางสาวกัญญาวีร หัวเขา
20.นางสาวเกศอร แซเลียว

18.นางจีรนาถ สินอนันต
21.นางสิรินภรณ ลิม้ ประธาน

22.นายวันชัย

23.นายสมปอง

24. ด.ต.เจริญ

ตรังคตระการ

รัตนนําไชย

รักษา

25.นายชัยณรงค เลิศวชิรกุล

26.นายธนาศักดิ์ วองธนาพัฒน

27.นายพรศักดิ์ เกลี้ยงชวย

28.นายอักษร
ขจรกาญจนกุล
31.นายไพโรจน ยินหาญมิ่งมงคล

29.นายสุพจน
32.นายพีรศักดิ์

30.ส.อ.อาภรณ มหาชัย
33.นายทวีศักดิ์ ไทรงาม

34.นายบุญชู

35.นายธรรมรัตน หนองตรุด

ผลานันตพงศ

สุธาพาณิชย
วองวชิราพาณิชย

 คณะกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง ที่ลาประชุม
1.นายเจษฎา

สารสินพิทักษ

2.นายสุธรรม

เศรษฐพิศาล

3.นายไกรภูมิ โตทับเที่ยง

4.นางนัยนา

สุขลิ้ม

5.นายโสมนัส

สุทธินนท

6.นายสมจิต

สุจริตชีววงศ

7.นายสุธีระ

ตรังคิณีนาถ

8.นายตรังปกรณ พรพิมลวัฒน

9.นายกิตติ

ฐานุธนาคุณ

10.นายชวง
13.นายชาญชัย

สุทธิพันธ
สุนทรรักษ

11.นายบรรเลง กาญจนวนิชกุล
14.นายสมหมาย ดีชูศร

12.นายธนภูมิ อนันตธนกฤต

 รายนามผูเขารวมประชุม
1.นายกิจ
2.นายอาวุธ

หลีกภัย
วงศสวัสดิ์

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง/ที่ปรึกษา
พาณิชยจังหวัดตรัง/ที่ปรึกษา

3.นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท

(แทน) รองนายกเทศมนตรีนครตรัง/ที่ปรึกษา

4.นายชูศักดิ์

ฟูเกียรติ

กรรมการกิตติคุณหอการคาจังหวัดตรัง

5.นางจิตชยา
6.นายสิทธิพงษ

วรกัลป
ลิลาพันธิสิทธิ

(ผูแทน) สมาคมการทองเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง
สมาชิกหอการคาฯ สมัครใหม (รานแพรุง)

 คณะเจาหนาที่ประจําสํานักงานหอการคาฯ

1.นางสิริรัตน
2.นางนิยดา
3.นายชาญณรงค
4.นางสาวน้ําฝน

ฟุกลอย
อรรถการไพฑูรย
ดอกรักษ
แจกจันทร

หัวหนางานเลขานุการ หอการคาจังหวัดตรัง
หัวหนางานประชาสัมพันธ หอการคาจังหวัดตรัง
เจาหนาที่ธุรการ หอการคาจังหวัดตรัง
เจาหนาที่ธุรการ หอการคาจังหวัดตรัง
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 เริ่มประชุมเวลา 19.00 น.
การประชุมในครั้งนี้ เปนการประชุมคณะกรรมการหอการคาฯ สมัยวาระป 2560-2561 ครั้งที่ 1 ประจําเดือน
พฤษภาคม 2560 โดยมีคุณณัฐพล ชาวชื่นสุข ทําหนาที่เลขาธิการหอการคาฯ จากนั้นประธานหอการคา คุณพิชัย มะนะสุทธิ์ ไดทํา
หนาที่เปนประธานที่ประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังนี้
ระเบียบวาระ
มติที่ประชุม / ความเห็นเพิ่มเติม
กอนเขาวาระที่ 1 : ประธานที่ประชุม – กลาวตอนรับคณะกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง (ชุดใหม) สมัยวาระป 2560-2561 ดํารง
ตําแหนง 2 ป ซึ่งคณะกรรมการหอการคาฯ มีภารกิจหลักในการสงเสริมการคา พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตรังใหยั่งยืน
ตอไป
ที่ประชุม – รับทราบ วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมี –
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผานมา
เลขาธิการฯ (คุณณัฐพล ชาวชื่นสุข) – ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการ/อนุกรรมการหอการคาฯ สมัยวาระป 2558-2559 ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมใหญ อาคารหอการคาจังหวัดตรัง ซึ่งมีทั้งสิ้น 11 หนา (ตาม
เอกสารแนบทายระเบียบวาระ) มีคณะกรรมการทานใดขอแกไขเพิม่ เติมหรือไม หากไมมีขอใหที่
ประชุมรับรองดวย
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 รับรองงบการเงิน
3.1 พิจารณางบรายได เหรัญญิกหอการคาฯ (คุณพุทธิพงศ กุลยุทธ) – ไดชี้แจงงบรายได-รายจายประจําเดือน
รายจาย ประจําเดือน ก.พ.
กุมภาพันธ , มีนาคมและเมษายน 2560 ดังนี้
งบรายได-รายจาย เดือนกุมภาพันธ 2560
มี.ค. และ เม.ย. 60
รายได
1,922,100.00 บาท
รายจาย
2,722,975.00 บาท
รายไดนอยกวารายจาย
800,875.00 บาท
ยอดคงเหลือยกมาจากเดือนกอน
1,345,394.52 บาท
ยอดคงเหลือ ยกไปเดือนมีนาคม
544,519.52 บาท
งบรายได-รายจาย เดือนมีนาคม 2560
รายได
2,504,900.00 บาท
รายจาย
1,718,094.00 บาท
รายไดมากกวารายจาย
786,806.00 บาท
ยอดคงเหลือยกมาจากเดือนกอน
544,519.52 บาท
ยอดคงเหลือ ยกไปเดือนเมษายน
1,331,325.52 บาท
งบรายได-รายจาย เดือนเมษายน 2560
รายได
558,014.00 บาท
รายจาย
386,080.00 บาท
รายไดมากกวารายจาย
171,934.00 บาท
ยอดคงเหลือยกมาจากเดือนกอน
1,331,325.52 บาท
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ยอดคงเหลือ ยกไปเดือนพฤษภาคม 1,505,299.52 บาท
มติที่ประชุม - รับรองเปนเอกฉันท 3.2 พิจารณางบรายได เหรัญญิกหอการคาฯ (คุณพุทธิพงศ กุลยุทธ) - ไดชี้แจงงบรายได–รายจาย ในพิธีวิวาห
รายจาย 2017
ใตสมุทร 2017 ดังนี้
งบรายรับ-รายจาย พิธีวิวาหใตสมุทร 2017 วันที่ 13-15 กุมภาพันธ 2560
รายรับ
4,698,431.00 บาท
รายจาย
3,261,096.00 บาท
รายรับมากกวารายจาย
1,437,335.00 บาท
มติที่ประชุม - รับรองเปนเอกฉันท กอนเขาวาระที่ 4 : ประธานที่ประชุม – ชี้แจงถึง งบสนับสนุนงานวิวาหใตสมุทร ในป 2555 และป 2556 ที่ผานมา ทางสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินจังหวัดตรัง ไดทกั ทวงมาทางองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง เรียกเงินจํานวน 2 ลานกวาบาท จากผูร ับผิดชอบสงคืน
คลังองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง ซึ่งผมจะนําเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับทางคณะกรรมการหอการคาฯ วาจะมีแนวทางเพื่อชวยแกไข
ปญหาอยางไร
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง /ที่ปรึกษา (คุณกิจ หลีกภัย) – ชี้แจงวา ขณะนี้ไดมีประเด็นเรื่อง
งบประมาณเงินสนับสนุนงานวิวาหใตสมุทร โดยทางสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดตรัง ไดตรวจสอบงบการเงินป 2555 และ
2556 ขององคการบริหารสวนจังหวัดตรัง มีขอทักทวงวา การเบิกจายเงินสนับสนุนงานวิวาหใตสมุทร เปนเงินจํานวน 2 ลานกวาบาท
มิใชภาระหนาที่ของ อบจ.ที่จะตองไปทํา และไดเรียกเงินจํานวน 2 ลานกวาบาท จากผูรับผิดชอบสงคืนคลังองคการบริหารสวน
จังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการฯ ขององคการบริหารสวนจังหวัดตรัง ที่ทางสํานักงานตรวจเงินแผนดินฯ ไดเรียกเงิน
จากผูรับผิดชอบสงคืนคลังฯ ซึง่ ทางองคบริหารสวนจังหวัดตรังจะตองชี้แจงตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อรายงาน
การปฏิบัติงานในโครงการตางๆตอไป
ที่ประชุม – รับทราบ วาระที่ 4 เรื่องสมาชิกภาพ
4.1 จํานวนสมาชิก

4.2 สมาชิกสมัครใหม

กรรมการนายทะเบียนฯ คุณวันชัย ตรังคตระการ – ชี้แจงเรื่องสมาชิกภาพ ดังนี้
• สมาชิก ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 60
จํานวน
784 ราย
• สมาชิกสมัครใหม และรับรองในเดือนมีนาคม 60 จํานวน
3 ราย
• สมาชิกลาออก
จํานวน
21 ราย
• ยอดรวมสมาชิก ณ สิ้นเดือนมีนาคม 60
จํานวน 766 ราย
แบงเปน  สามัญบุคคลธรรมดา จํานวน
592 ราย
 สามัญนิตบิ ุคคล
จํานวน
149 ราย
 ตลอดชีพ
จํานวน
25 ราย
 วิสามัญ ,สมทบ, กิตติมศักดิ์ ไมมี
ที่ประชุม - รับทราบ กรรมการนายทะเบียนฯ คุณวันชัย ตรังคตระการ - ชี้แจงถึงรายละเอียดสมาชิกสมัคร
ใหม จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายนําพล เทงชวน
น้ําดื่มบานบัวบก ประเภทสมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา
2. นายสิทธิพงษ ลิลาพันธิสิทธิ รานแพรุง
ประเภทสมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา
3. นายกิตติศักดิ์ พลสิทธิพัฒน รานธัญญทรัพยรีไซเคิล ประเภทสมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา
มติที่ประชุม – รับรองสมาชิกสมัครใหม จํานวน 3 ราย –
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4.3 สมาชิกลาออก

กรรมการนายทะเบียนฯ คุณวันชัย ตรังคตระการ - ชี้แจงถึงรายละเอียดสมาชิกลาออก
จํานวน 21 ราย ดวยสาเหตุไมประสงคตอสมาชิก ดังนี้
- อ.เมือง
13 ราย
- อ.ยานตาขาว 7 ราย
- อ.หวยยอด 1 ราย
มติที่ประชุม – รับรองสมาชิกลาออก จํานวน 21 ราย –

4.4 ความเคลื่อนไหวสมาชิก
กรรมการนายทะเบียนฯ คุณวันชัย ตรังคตระการ – ชี้แจงถึง ยอดเก็บคาสมาชิก ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้
ภาพ
จํานวนสมาชิกทั้ง 10 อําเภอ คงเหลือรวมเปนจํานวน 766 ราย
- ยอดคาสมัครสมาชิกและคาบํารุง ยกมาจากเดือนมกราคม
59 ราย
- คาสมาชิกตลอดชีพ
25 ราย
- คาสมัครและคาบํารุงสมาชิก (ก.พ.-เม.ย.)
127 ราย
รวมเปนยอดคาสมัครและคาบํารุงสมาชิกที่ชําระแลว เปนจํานวน 211 ราย
ดังนั้น คงเหลือเก็บคาบํารุงสมาชิกที่คางชําระอีก 555 ราย
ที่ประชุม - รับทราบ –
วาระที่ 5 เรื่องแจงเพื่อทราบ
5.1 การแตงตั้งคณะกรรมการ

เลขาธิการฯ – ชี้แจงวา ตามที่ หอการคาจังหวัดตรัง ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ

หอการคาฯ สมัยวาระป 2560- ประจําป ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผานมา ไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการคา
2561

จังหวัดตรัง ชุดใหม จํานวน 49 ทาน โดยมีวาระการดําเนินงาน จํานวน 2 ป ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือน
มีนาคม 2562 และคณะกรรมการหอการคาจังหวัดตรังที่ไดรับการเลือกตั้งไดมีมติที่ประชุมเปน
เอกฉันท ไดเลือก นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ดํารงตําแหนง ประธานหอการคาจังหวัดตรัง สมัยวาระป
2560-2561 เพื่อบริหารงานของหอการคาฯ ดังนั้น ประธานหอการคาฯ จึงไดพิจารณาใหมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการหอการฯ ในตําแหนงตางๆ ดังนี้
1. นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานหอการคาจังหวัดตรัง
2. นายปรีชา จารุพานิช รองประธานฯ และประธานกลุม พัฒนาหอการคาฯ
3. นายสมพล เชียรวิชัย

รองประธานฯ และประธานกลุม ทองเที่ยวกีฬาและบริการ

4. นายธีรวัฒน หวังศิริเลิศ รองประธานฯ และประธานกลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกสและพลังงาน
5. นางรัศมี ขจรสิริสิน รองประธานฯ และ ประธานกลุมสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
6. นายภราดร นุชิตศิริภัทรา รองประธานฯ และ ประธานกลุมเกษตรกรรมและประมง
7. นายเจริญสุข แซอึ่ง

รองประธานฯ และ ประธานกลุมพัฒนาเศรษฐกิจ

8. นายเจษฎา สารสินพิทักษ รองประธานฯ และ ประธานกลุมการคา และการลงทุน
9. นายสุธรรม เศรษฐพิศาล รองประธานฯ และ ประธานกลุมสมาชิกสัมพันธ
10. นายณัฐพล ชาวชื่นสุข เลขาธิการหอการคาจังหวัดตรัง
11. นายรัก

พิมลเดชกุล รองเลขาธิการฯ/ กลุมพัฒนาหอการคาฯ

12. นายวิทยา โพธิ์พิชญกุล

รองเลขาธิการฯ/ กลุมทองเที่ยว กีฬาและบริการ

13. น.ส.นันท เถระวงศ
รองเลขาธิการฯ/ กลุมอุตสาหกรรม โลจิสติกส และพลังงาน
14. นายลักษณ เหมไพศาลพิพัฒน รองเลขาธิการฯ/ กลุมสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
12

15. นายไกรภูมิ โตทับเที่ยง

รองเลขาธิการฯ/ กลุมเกษตรกรรมและประมง

16. นายสราวุธ สุธาพาณิชย

รองเลขาธิการฯ/ กลุมพัฒนาเศรษฐกิจ

17. นายจักราวุฒิ ชํานาญเกียรติ

รองเลขาธิการฯ/ กลุมการคาและการลงทุน

18. นางชลากร พิมลเดชกุล

รองเลขาธิการฯ/ กลุมสมาชิกสัมพันธ

19. นายพุทธิพงศ กุลยุทธ
20. นางจีรนาถ สินอนันต

เหรัญญิกหอการคาฯ
ผูชวยเหรัญญิกหอการคาฯ

21. น.ส.กัญญาวีร หัวเขา

ผูชวยเหรัญญิกหอการคาฯ

22. นายวันชัย ตรังคตระการ

นายทะเบียนหอการคาฯ

23. นายสมปอง รัตนนําไชย
24. ด.ต.เจริญ รักษา

ผูชวยนายทะเบียนหอการคาฯ
ผูชวยนายทะเบียนหอการคาฯ

25. นางสงวน ดํารงศักดิ์

ปฎิคมหอการคาฯ

26. นางสิรินภรณ ลิ้มประธาน

ผูชวยปฏิคมหอการคาฯ

27. น.ส.เกศอร แซเลียว
28. นายชัยณรงค เลิศวชิรกุล

ผูชวยปฎิคมหอการคาฯ
ประชาสัมพันธหอการคาฯ

29. นางนัยนา สุขลิ้ม

ผูชวยประชาสัมพันธหอการคาฯ

30. นายธนาศักดิ์ วองธนาพัฒน

ผูชวยประชาสัมพันธหอการคาฯ

• กรรมการบริหาร
นายโสมนัส สุทธินนท , นายสมจิต สุจริตชีววงศ ,นายพรศักดิ์ เกลี้ยงชวย
นายอักษร ขจรกาญจนกุล ,นายสุธรี ะ ตรังคิณีนาถ
• กรรมการ
นายตรังปกรณ พรพิมลวัฒน , นายสุพจน สุธาพาณิชย , นายกิตติ ฐานุธนาคุณ,
นายชวง สุทธิพันธ , นายบรรเลง กาญจนวนิชกุล , นายทวีศักดิ์ ไทรงาม
นายพีรศักดิ์ วองวชิราพาณิชย , ส.อ.อาภรณ มหาชัย , นายธนภูมิ อนันตธนกฤต
นายบุญชู ผลานันตพงศ , นายชาญชัย สุนทรรักษ , นายไพโรจน ยินหาญมิ่งมงคล
นายสมหมาย ดีชูศร , นายธรรมรัตน หนองตรุด
ที่ประชุม - รับทราบ –
5.2 การแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการหอการคาฯ

เลขาธิการฯ – ชี้แจงวา เนื่องจากหอการคาฯ มีภาระหนาที่ที่กวางขวาง ซึ่งจํานวนของ
คณะกรรมการไมสามารถดําเนินงานไดอยางครอบคลุม โดยตามธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ผานมา ไดมี

สมัยวาระป 2560-2561

การเรียนเชิญผูทเี่ ปนสมาชิกหอการคาฯ

มารวมเปนอนุกรรมการฯ

เพื่อทํางานรวมกับ

คณะกรรมการหอการคาฯ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตรัง ในการนี้ หอการคา
จังหวัดตรัง จึงขอใหคณะกรรมการหอการคาฯ ไดเสนอรายชื่อสมาชิกหอการคาฯ ที่ทานเห็นวามี
ความเหมาะสม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยคณะกรรมการแตละทานสามารถเสนอชื่อ
ไดไมเกิน 1 รายชื่อ และสามารถแจงไปยังสํานักงานหอการคาจังหวัดตรัง จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม - รับทราบ –
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5.3 รายนามหัวหนาสวน
ราชการที่โยกยาย

เลขาธิการฯ – ชี้แจงถึงรายนามหัวหนาสวนราชการที่โยกยาย ประจําเดือนพฤษภาคม ดังมี
รายนามตอไปนี้
ที่
ชื่อ-นามสกุล
1 นายวศิน กลั่นจิตร

ตําแหนงใหม
จัดหางานจังหวัดตรัง

2

เจาพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

3
4
5
6

ตําแหนงเดิม
นักวิชาการ แรงงานชํานาญ
การพิเศษ สนง.จัดหางาน
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3
นายวิเชียร รัตนโสม
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สงขลา สาขาหาดใหญ
นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธกุล ประมงจังหวัดภูเก็ต
นายสมยศ น้ําแกว
รก.ผอ.การยางแหงประเทศ
ไทย จังหวัดกระบี่
นายวินัย สามารถ
ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําบาดาล
นายสิรศักดิ์ นุกิจรังสรรค
หัวหนาดานกักกันสัตวตรัง

ประมงจังหวัดตรัง
ผูอํานวยการการยาง
แหงประเทศไทย จังหวัดตรัง
ผูอํานวยการสํานัก
ทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6
หัวหนาดานกักกันสัตว
กําแพงเพชร

ที่ประชุม - รับทราบ –
วาระที่ 6 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
6.1

สรุปผลการจัดงานพิธี

วิวาหใตสมุทร 2017

เลขาธิการฯ – ชี้แจงวา การดําเนินงานการจัดงานวิวาหใตสมุทร 2017 เมื่อวันที่ 13-1415 กุมภาพันธ 2560 ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี แตยังขาดในเรื่องการประชาสัมพันธ ซึ่งใน
ปนี้จัดใหมีการตกแตงเมืองในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อตอนรับนักทองเที่ยวตั้งแตตนป ฉะนั้นตอง
มีการเสริมงบประมาณในการประชาสัมพันธเขาไปพอสมควร และพรอมทั้งขอความอนุเคราะหใน
เรื่องสถานที่ในเขตเทศบาลนครตรังจากทางเทศบาลนครตรังและองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง
ประธานที่ประชุม – ชี้แจงวา ไดรับแบบสรุปผลการประเมินงานวิวาหใตสมุทร 2017 ที่ได
สอบถามไปยังหลายๆกลุม เชน คูบาวสาว สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป ในภาพรวมมีความพึง
พอใจ ประมาณ 80 % ผลประเมินการจัดงานออกมาคอนขางดีและจะนําความคิดเห็นตางๆ มา
เพื่อพิจารณาแกไขปรับปรุงการจัดงานในป 2018 ใหดียิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวของจังหวัดตรัง ซึ่งทุกปที่ผานมาไดรับความรวมมือจากทางราชการเปนอยางดียิ่ง
รองประธานหอการคาฯ (คุณเจริญสุข แซอึ่ง) – ขอเสนอให ประธานหอการคาฯ (คุณพิชัย
มะนะสุทธิ์) เปนประธานในการจัดงานพิธีวิวาหใตสมุทร 2018
โดยมีรองประธานและ
คณะกรรมการหอการคาฯ รวมเปนคณะทํางานฯ เพื่อหารูปแบบพรอมแนวทางในการจัดงาน
ตอไป
ที่ประชุม - รับทราบ –

วาระที่ 7 เรื่องเพื่อพิจารณา
7.1 การจัดงานเทศกาลอาหาร
อรอย กับหมูยางและขนมเคก
จังหวัดตรัง ป 2560

เลขาธิการฯ – ชี้แจงวา การจัดงานเทศกาลอาหารอรอยฯ ป 2559 เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน
2559 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 ซึ่งเปนการรวมงานเทศกาลอาหารหมูยาง
และขนมเคก เปนงานเดียวกัน เปนครั้งที่ 2 เพื่อใหงานเกิดความยิ่งใหญ และในป 2560 นี้ได
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กําหนดการจัดงานเทศกาลอาหารอรอยฯ ในวันที่ 8-10 กันยายน 2560 ณ บริเวณลานพระบรม
ราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 ในการนี้ จึงขอใหทางคณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอหารูปแบบและ
แนวทางการจัดงานตอไป
ประธานที่ประชุม – ชี้แจงวา ในการจัดงานฯ ทางผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานตรัง (คุณกรุณา เดชาติวงศ ณ อยุธยา) และสมาคมการทองเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง
(คุณจิตชยา วรกัลป) ไดหารือกับผม ในเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน ซึ่งเสนอใหขยาย
เวลาการจัดงานใหมีจนถึงกลางคืนปรับรูปแบบงานใหยิ่งใหญขึ้น
โดยมีการแสดงตางๆบนเวที
และมีผูประกอบการรานอาหารเขามามีสวนรวมออกบูธรานอาหาร
มีโตะอาหาร
เพื่อให
นักทองเที่ยวสามารถซื้ออาหารมานั่งรับประทานได ซึ่งถือเปนรูปแบบการจัดงานที่ดี สามารถจูง
ใจนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวในจังหวัดตรังได ทั้งนี้ใหทางคุณจิตชยา วรกัลป ชวยชี้แจงเพิ่มเติม
ในรายละเอียดการจัดงานฯตอไป
(ผูแทน) สมาคมการทองเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง (คุณจิตชยา วรกัลป) –ชี้แจงวา การจัด
งานเทศกาลอาหารอรอยฯ ในเดือนกันยายน เปนชวงที่นักทองเที่ยวเขามาในจังหวัดนอยทีส่ ดุ
เปนไปไดไหมวาการจัดงานเทศกาลอาหารอรอยฯ เลื่อนขึ้นมาจัดงานฯในชวงเดือนสิงหาคม ซึ่ง
วันที่ 12 สิงหาคม เปนวันหยุดติดตอกัน 3 วัน ตามปฏิทินการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยและเมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมาทาง ททท. สํานักงานตรัง ไดเปนเจาภาพในการเปนเจา
บานที่ดี จัดประชุมการยกระดับมาตรฐานทางดานการทองเที่ยว ในสวนภูมภิ าคภาคใต และจะมี
การประชุมอีกครั้งในเดือนสิงหาคม จังหวัดตรังจะมีโอกาสในการเสนอกิจกรรมไป เพื่อที่จะไดเปน
เจาภาพในการจัดประชุมฯ โดยมีผูเขารวมอบรมประมาณ 300 คน ถือเปนโอกาสที่จะดึงผูเขา
อบรมมารวมงานเทศกาลอาหารอรอยฯได ทั้งนี้ขอใหทางที่ประชุมพิจารณา รูปแบบการจัดงานที่
เสนอมาขางตน
รองประธานหอการคาฯ (คุณภราดร นุชิตศิรภิ ัทรา) – ชี้แจงวา วันเวลาในการจัดงาน
เทศกาลอาหารอรอยฯ สามารถเลื่อนได หากไมตดิ กับเงื่อนไขของผูสนับสนุนงบประมาณ ในสวน
เรื่องสถานที่จัดงานฯ ไมอยากใหเจาะจงเฉพาะบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียฯ เนื่องจาก
อุปสรรคในเรื่องที่จอดรถ มีความเห็นวาใหทางจังหวัดตรังจัดพิธถี วายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในสถานที่ดังกลาวเปนเชนเดิมเหมือนทุกปที่
ผานมา และทางหอการคาฯ ควรหาสถานที่อื่นเพื่อจัดงานเทศกาลอาหารอรอยฯ โดยเนนสถานที่
ที่มีลานจอดรถ เพื่อสรางความสะดวกสบายแกผูเขารวมงานและนักทองเที่ยวทั่วไปจะเปนการดี
และการจัดงานฯในปตอไปขอเสนอใหเปลี่ยนชื่องานเปน “ยุทธศาสตรอาหารอรอยเมืองตรัง”
หรืออาจจะเปนชื่ออื่นที่เกี่ยวกับภาพรวมของอาหารเมืองตรัง โดยภายในงานยังคงมีหมูยางและ
ขนมเคกเปนสินคาหลักเหมือนเดิม
รองประธานหอการคาฯ (คุณรัศมี ขจรสิริสิน) – ชี้แจงวา ตามที่สมาคมการทองเที่ยวและ
โรงแรมฯ ไดเสนอใหจัดงานเทศกาลอาหารอรอยฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม ไดหารือกับทางชมรม
ผูประกอบการหมูยางฯแลววาไมพรอม เนื่องจากจังหวัดตรัง ตองใชสถานที่ในการจัดพิธีถวายพระ
พรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาตอไป และขอเสนอใหทานประธานหอการคาฯ (คุณพิชัย มะนะสุทธิ์) เปนประธานในการ
จัดงานเทศกาลอรอยฯ ซึ่งจะมีรองประธานและคณะกรรมการหอการคาฯ เปนคณะทํางานในการ
จัดงานเทศกาลอาหารอรอยฯ เพือ่ ประชุมหาแนวทางและรูปแบบในการจัดงานตอไป
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เลขาธิการฯ – ไดชี้แจง ตามที่สมาคมการทองเที่ยวและโรงแรมฯ (คุณจิตชยา วรกัลป) ไดมี
แนวคิดเสนอใหมีการจัดงานเทศกาลอาหารอรอยฯ โดยผมไดเล็งเห็นอุปสรรค 3 ประเด็น ดังนี้
1. สถานที่จัดงานฯ โดยบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 12 สิงหาคม
จังหวัดตรังไดมีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ
2. ปฏิทินการทองเที่ยวของจังหวัดตรัง ไดมีการวางแผนและไดมีการประชาสัมพันธการจัด
งานฯ ไวลวงหนาเปนสัปดาหที่ 2 ของเดือนกันยายน
3. หากการจัดงานฯ เลื่อนมาเปนเดือนสิงหาคม จะตองมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานที่
จัดงานฯ หรือไม
รองประธานหอการคาฯ (คุณธีรวัฒน หวังศิรเิ ลิศ) – ชี้แจงวา การดําเนินการจัดงานหมูยาง
และขนมเคกจังหวัดตรังในอดีต มีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธจังหวัดตรัง ไมใชเพื่อใหเกิด
รายไดจากการทองเที่ยว แตดวยเหตุการณปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปแลว มีความเห็นดวย
ในการปรับเปลี่ยนชื่อหมูยางและขนมเคกจังหวัดตรังใหม เนื่องจากจังหวัดตรังมีอาหารการกินที่
หลากหลาย จะเปนงานใหมที่เกิดขึ้นเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดตรังไดโดยตรง ซึ่งปจจุบันได
มีการรวมงานหมูยางและขนมเคกจังหวัดตรังเปนงานเดียวกัน มาเปนเวลา 2 ปแลว เพื่อใหมี
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น และเปนการสงเสริมการทองเที่ยวโดยตรง ทั้งนี้ขอใหทานประธานหอการคา
ฯ แตงตั้งคณะทํางานเพื่อหารือรูปแบบรายละเอียดงานเพื่อเชื่อมโยงกับจังหวัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของ
กรรมการหอการคาฯ (คุณทวีศักดิ์ ไทรงาม) – ในฐานะประธานชมรมผูประกอบการหมูยาง
จังหวัดตรัง ชี้แจงวา ขณะนี้ยังสรุปไมไดวาจะนํารานอาหารมารวมดวยหรือไม การจัดงานในชวง
เดือนสิงหาคมตามทีเ่ สนอมาขางตน จะมีอุปสรรคเนื่องจากเปนชวงที่ฝนตก หากจัดงานตรงกับวัน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ไมมั่นใจวาตองยายสถานที่จดั งาน
ใหมดวยหรือไมและประเด็นสําคัญคือวาทางผูประกอบการหมูยางฯ จะไมมีการฆาหมูในวันที่ 12
สิงหาคม และไมมีหมูยางจําหนายในวันที่ 13 สิงหาคม ซึ่งทางชมรมผูประกอบการหมูยางจังหวัด
ตรังมีความเห็นวาใหจัดงานในเดือนกันยายนเหมือนเดิม
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง/ที่ปรึกษา (คุณเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท) – เสนอวา ในจังหวัด
ตรังมีสถานที่ของรัฐและเอกชนหลายแหง ซึ่งสามารถใชเปนสถานที่จัดงานเทศกาลอาหารอรอยฯ
ได โดยใหทางที่ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดงานและนําประเด็นนี้ประชุมหารือ เพื่อหา
สถานที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดงานฯ ตอไป
ที่ประชุม - รับทราบ –
7.2 ภาวะเศรษฐกิจการคาของ
พาณิชยจังหวัดตรัง/ที่ปรึกษา (คุณอาวุธ วงศสวัสดิ์) – ชี้แจงวา สถานการณสินคา
จังหวัดตรัง
การเกษตร ปาลมน้ํามันขณะนีม้ ีผลผลิตออกมาสูตลาดคอนขางมาก เดือนละ 6 หมื่นกวาตัน
ผลผลิตโดยรวมทั้งปประมาณ 5 แสนตัน สงผลกระทบตอทําใหราคาปาลมลดลง โดยในเดือน
เมษายนป 2559 ที่ผานมา ราคาอยูที่ 5 บาท/กิโลกรัม และป 2560 ราคาอยูที่ 4.30 – 4.50
บาท/กิโลกรัม ในสวนราคายางพาราเดือนเมษายน เมื่อป 2559 ราคากิโลกรัมละ 40 กวาบาท
และในป 2560 ราคากิโลกรัมละ 60 กวาบาท ซึ่งราคาสูงกวาปที่ผานมาเกือบ 100 % ในไตร
มาสที่ 1 ภาวะการคาของป 2560 ราคายางพาราและปาลมน้ํามันอยูในระดับทีส่ ูงพอสมควร และ
มีแนวโนมการปรับตัวของราคายางพาราเพิ่มขึ้น ในสวนสินคาอุปโภคบริโภค ป 2560 ราคาสินคา
อยูในระดับใกลเคียงกับป 2559 ที่ผานมา โดยภาพรวมของเศรษฐกิจปนี้ดีกวาป 2559 ที่ผานมา
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รองประธานหอการคาฯ (คุณภราดร นุชิตศิริภัทรา) – ชี้แจงวา แนวโนมทิศทางของการเกษตรได
เปลีย่ นแปลงไป โดยภาพรวมมองวามีชาวเกษตรกรปลูกปาลมน้ํามันมากกวายางพารา ซึ่งขอมูลในเดือนนี้
พบวามีชาวเกษตรกรมีความตองการปลูกยางพาราเพิม่ ขึ้น แตเนื่องจากสภาพอากาศของป 2559 จนถึง
ปจจุบัน สงผลทําใหตนกลาไมสมบูรณ และขณะนีไ้ ดมีเกษตรกรชาวนาหันกลับมาทํานาเพิ่มขึ้น เปน
ขอมูลที่ไดรบั มาจากการประชุมกับจังหวัดตรัง โดยจังหวัดตรังไดมโี ครงการตางๆซึ่งเขาไปสนับสนุน สงผล
ดีใหนาขาวมีผลผลิตเพิม่ ขึ้น แกไขปญหานาราง นอกจากนี้ทางรัฐบาลไดมีโครงการ "5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง" พื้นที่จังหวัด เพื่อนําเกษตรทฤษฎีใหมเขามาประยุกตใชเพื่อเปนการ
สงเสริมใหเกษตรกรและทุกภาคสวนยกยองปราชญเกษตรขึ้นมา ชวยเพิม่ พูนความรูเชิงปฏิบตั ิการตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม รวมทั้งเพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และเผยแพรพระเกียรติคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึง่ เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมสคู วามยั่งยืน
และขยายผลออกสูวงกวาง ตลอดทั้งเปนการเผยแพรแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหมไปสูสาธารณชน ทํา
ใหเกษตรกรทั่วไปไดนอ มนําแนวเกษตรทฤษฎีใหมไปปรับใชในกิจกรรมการเกษตรของตนเอง
สามารถ
พัฒนาคุณภาพความเปนอยูใหดียิ่งขึน้
ประธานที่ประชุม – กลาววา ใหเชิญตัวแทนทางสหกรณกองทุนสวนยางบานหนองครก
จํากัด เขามาพบปะเพื่อสอบถามปญหาและความคืบหนาของผลิตภัณฑหมอนยางพารา
รองเลขาธิการหอการคาฯ (คุณวิทยา โพธิ์พิชญกุล) – ขอเสนอใหผลักดันในเรื่องการจัด
ระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลนครตรัง และการปรับปรุงสรางตลาดสดเมืองตรังใหม หากทาง
หอการคาผลักดัน 2 โครงการนีไ้ ดสาํ เร็จจะสงผลใหเศรษฐกิจและธุรกิจการคาขายในจังหวัดตรัง
ฟนตัวขึ้นประมาณ 20-30 %
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง/ที่ปรึกษา (คุณเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท) - ชี้แจงวาในเรื่องการ
สรางตลาดสดเมืองตรังใหม มีความเห็นดวยเนื่องจากตลาดแหงนี้มีอายุประมาณ 50 กวาปแลว แต
จะมีผลกระทบตอผูค าขาย ซึ่งตองใชเวลาในการแกไขปญหา ในสวนเรื่องปญหาจราจรติดขัดใน
เขตเทศบาลนครตรังบริเวณสามแยกทากลางนั้น และในวันนี้ (3 พ.ค. 60) ผมไดมีการประชุมกับ
ทางตํารวจจราจร สภ.เมืองตรัง โดยสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมของผูใชรถใชถนนเปนสวนใหญ
ทางที่ประชุมไดมีการเสนอหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวหลายวิธี ยกตัวอยางเชน ใชลิงค
ขอมูลจากกลองวงจรปดของเทศบาลนครตรัง มีบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิด โดยทางตํารวจ
จราจรจะมีการออกใบสั่งสงถึงบาน หากวิธีไหนไดผลจะนําไปปรับใชตอไป
รองเลขาธิการหอการคาฯ (คุณชัยณรงค เลิศวชิรกุล) – เสนอวา ใหใชสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณสามแยกทากลาง เนื่องจากผูใชรถใชถนนบริเวณนั้น คอนขางขับชา จะเปนวิธีการที่เพิ่ม
ความรวดเร็วไดดีกวาการเปดไฟจราจรตามปกติไดอีกระดับหนึ่ง
เลขาธิการฯ – เสนอวา ขณะนีผ้ ใู ชรถใชถนนจะเลีย่ งไปใชเสนทางบริเวณถนนเลียบรถไฟ ออกทางถนน
หวยยอด ซอย 9 เปนสวนใหญ ซึ่งถนนจุดนี้มีอันตรายมาก มีหนองน้ําใหญและเนินคอนขางชัน รวมทั้ง
ถนนแคบและที่สําคัญไฟกั้นจราจรบริเวณถนนพาดรถไฟเสียบอยมาก อยากใหหนวยงานที่เกีย่ วของเขาไป
ปรับปรุงถนนบริเวณนี้ เพื่อรองรับการจราจรในอนาคตที่เพิ่มขึ้น และยังมีอีกหนึ่งประเด็นคือ ผมไดสังเกต
ตั้งแตชวงสงกรานตจนถึงเดือนนี้ บัตรโดยสารของสายการบินราคาสูงมาก โดยเฉพาะชวงการจัดงาน
เทศกาลตางๆราคายิ่งสูงขึ้น จําเปนตองหาแนวทางทําอยางไรไมใหคาบัตรโดยสารฯราคาสูงเกินไป ใน
ประเด็นนีส้ งผลกระทบกับจังหวัดตรังโดยตรงในดานเศรษฐกิจ พรอมทั้งยังเปนอุปสรรคตอนักทองเที่ยวที่
จะเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดอีกดวย
ที่ประชุม - รับทราบ –
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7.3 การนําเสนอประเด็น
เลขาธิการฯ - ชี้แจงวา ปายโฆษณาหรือปายประชาสัมพันธรานคาควรมีภาษาอังกฤษรวม
ปญหาดานเศรษฐกิจตอที่
ดวย เนื่องจากปจจุบันจังหวัดตรังเปนเมืองแหงการทองเที่ยว และเปนการสรางความเขาใจ
ประชุม กกร. และ กรอ.จังหวัด ทางดานภาษาแกนักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัด
รวมทั้งยังชวยเสริมสรางการจดจําทางดาน
ภาษาตางประเทศใหแกเยาวชนในจังหวัดควบคูไปดวย โดยตามพระราชบัญญัตภิ าษีปาย พ.ศ.
2510 อัตราคาภาษีปายที่มีอักษรไทยและอักษรตางประเทศมีอัตราสูงกวาปายที่มีอักษรไทยลวน
ทั้งนี้ทางหอการคาฯไดนําเรื่องการปรับปรุงภาษีปาย
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการรวม
ภาคเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตรัง (กกร.) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผานมา
เพื่อนําเรื่องเสนอตอที่ประชุม คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดตรัง (กรอ.) ตอไป
ที่ประชุม - รับทราบ –
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
8.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจาก

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง/ที่ปรึกษา (คุณกิจ หลีกภัย) – ชี้แจงวา ตามที่
องคการบริหารสวนจังหวัดตรัง ไดชี้แจงตอที่ประชุมหอการคาฯ ครั้งที่ผานมา วาจังหวัดตรัง
องคการบริหารสวนจังหวัด
ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต ครั้งที่ 17 ประจําป 2560 ในวันที่
ตรัง
17-23 พฤษภาคม 2560 แตหลังจากที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดตรัง ไดมีการทักทวง
หามใชงบประมาณ ทางองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง ไดปรับเปลีย่ นเปนการจัดประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ “บทบาททองถิ่นกับการปฏิรูป” ในระหวางวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 ณ
โรงแรมธรรมรินทร ธนา ซึ่งคาดวามีผูเขารวมสัมมนาประมาณ 1 พันกวาคน
ที่ประชุม - รับทราบ –
8.2 สัญลักษณโลโกหอการคา
รองเลขาธิการหอการคาฯ (คุณชัยณรงค เลิศวชิรกุล) – ไดสอบถามวาสัญลักษณโลโก
จังหวัดตรัง
หอการคาจังหวัดตรัง เปน 2 สีหรือ 4 สี เนื่องจากรายละเอียดของโลโกทั้งสองตัวนี้มีรูปแบบที่
แตกตางกัน ตามตัวอยางดังนี้

แบบ 2 สี

แบบ 4 สี

หากจะนําไปใชเพื่อประชาสัมพันธสามารถใชไดทั้งสองแบบ หรือใชแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งจะ
ไดนําไปใชไดอยางถูกตอง และสวยงาม
รองประธานหอการคาฯ (คุณธีรวัฒน หวังศิรเิ ลิศ) – ชี้แจงวา ทางหอการคาไทยใหใชตรา
สัญลักษณโลโกหอการคาฯ แบบ 4 สี เหมือนกันทั่วประเทศเพือ่ เปนมาตรฐานเดียวกัน ในสวน
หอการคาจังหวัดตรังใชตราสัญลักษณโลโกหอการคาฯ เปน แบบ 2 สี มาตั้งแตตน ซึ่งถือวาไม
ผิดแตอยางใด
ที่ประชุม - รับทราบ –
ประธานที่ประชุม – ไดกลาวปดประชุมและขอบคุณที่ปรึกษา /คณะกรรมการตลอดจนสมาชิกที่เขารวมประชุมทุกทาน
ที่รวมสละเวลาเขารวมประชุมครั้งนี้

ปดประชุม เวลา 21.25 น.
น้ําฝน/บันทึก-พิมพ

(นายณัฐพล ชาวชื่นสุข)
เลขาธิการหอการคาจังหวัดตรัง/รับรอง
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