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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง
สมัยวาระป 2560 - 2561 ครั้งที่ 3
วันพฤหัสบดีที่

กรกฎาคม

13

2560

ณ หองประชุมใหญ อาคารหอการคาจังหวัดตรัง

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ านมา

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณารับรองงบการเงิน
3.1 รับรองงบการเงิน ประจําเดือน มิถุนายน 2560

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องสมาชิกภาพ
4.1 จํานวนสมาชิก
4.2 สมาชิกสมัครใหม
4.3 สมาชิกลาออก
4.4 ความเคลื่อนไหวสมาชิกภาพ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องแจงเพื่อทราบ
5.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจาก Yec Trang
5.2 รายนามหัวหนาสวนราชการที่โยกยาย

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
-

ไมมี

-

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องเพื่อพิจารณา
7.1 การบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษา และ
องคกรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง “TrangUnet” ครั้งที่ 2
7.2 การนําเสนอประเด็นปญหาดานเศรษฐกิจตอที่ประชุม กกร. และ กรอ. จังหวัดตรัง
7.3 ภาวะเศรษฐกิจการคาของจังหวัดตรัง

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
**********************************
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ระเบียบวาระ
วาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ

สาระสําคัญ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ / อนุกรรมการหอการคา
เรื่องรับรองรายงานการประชุม จังหวัดตรัง สมัยวาระป 2560-2561 ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุม
ครั้งที่แลว หอการคาจังหวัดตรัง (ตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระ )
มติที่ประชุม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วาระที่ 2

พิจารณา งบรายได-รายจาย ประจําเดือน มิถุนายน 2560
(นําเสนองบในที่ประชุม)
เรื่องพิจารณารับรองงบการเงิน
มติที่ประชุม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วาระที่ 3

วาระที่ 4
เ รื่ อ ง ส ม า ชิ ก ภ า พ

3.1

4.1

จํานวนสมาชิก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560
•
•
•
•

4.2
1.

สามัญบุคคลธรรมดา
สามัญนิติบุคคล
ตลอดชีพ
รวมสมาชิกสามัญทั้งสิ้น
ประเภทวิสามัญ , สมทบ, กิตติมศักดิ์

จํานวน 592 ราย
จํานวน 149 ราย
จํานวน 25 ราย
จํานวน 766 ราย
ไมมี

พิจารณา รับ-ไมรับ ผูส มัครสมาชิกสมัครใหม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน
จํานวน 1 ราย ไดแก

บริษัท ตรังคอนกรีต จํากัด โดย นายบุญญา ชุมดี เปนผูแทนที่มีอํานาจเต็ม
ที่อยู
192 ม.13 ต.โคกหลอ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท
081-6770621
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม – ผลติและจําหนายคอนกรีตอัดแรง
ประเภทสมาชิก สามัญนิติบุคคล
ผูแนะนํา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาตรัง

มติที่ประชุม ----------------------------------------------------------------------------------3

4.3

ลําดับที่
1
2
3
4

สมาชิกหมายเลข
931
382
354
1125

พิจารณา สมาชิกลาออก รวมเปนจํานวน 4 ราย

เนื่องจากเลิกกิจการ และไมประสงคตอสมาชิก โดยแบง เปนสมาชิกในอําเภอ เมือง
ตรัง 1 ราย , อ.หวยยอด 1 ราย , อ.ยานตาขาว 1 ราย และ อ.ปะเหลียน 1 ราย
ดังมี
ชื่อตอไปนี้
ชื่อ – นามสกุล สมาชิกฯ
อําเภอ
หมายเหตุ
นายชัยวัฒน แซเตีย
เมืองตรัง
ยายกิจการ
นายจเร ณ ระนอง
หวยยอด
ไมประสงคตอสมาชิก
นายพรชัย เลิศมาลัยมาลย
ยานตาขาว ไมประสงคตอสมาชิก
นายณรงคศักดิ์ สงพะโยม
ปะเหลียน
ยายกิจการ

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

ความเคลือ่ นไหวสมาชิกภาพ

ณ สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนสมาชิกทั้ง 10 อําเภอ คงเหลือรวมเปนจํานวน 763 ราย
- ยอดคาสมัครสมาชิกและคาบํารุงทีช่ ําระแลว ยกมาจากเดือนพฤษภาคม จํานวน 338 ราย
- ยอดคาสมัคร และคาบํารุงสมาชิกใหม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน
จํานวน 14 ราย
- รวมเปนยอดเก็บคาสมัครและคาบํารุงที่ชําระแลว ทั้งสิน้
จํานวน 352 ราย
ดังนั้น ยังคงเหลือคาบํารุงสมาชิกประจําป ที่ยังคางชําระอีก จํานวน 411 ราย
จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระ
วาระที่ 5

สาระสําคัญ

เรื่องแจงเพือ่ ทราบจาก YEC Trang
เรื่องแจงเพื่อทราบ
การจัดบรรยายพิเศษ ในหัวขอเรื่อง “รูทันเศรษฐกิจ พิชิตการลงทุน ป 60” โดย
คุณชาย มโนภาส นายกสมาคมนักลงทุนเนนคุณคา (ประเทศไทย) ในวันที่ 15
กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา เวลา 12.30-16.00 น. ซื้อบัตรไดที่
หอการคาฯ ในราคาบัตรละ 300 บาท (พิเศษสําหรับสมาชิกหอฯ ราคา 250 บาท)
5.1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2

ที่

ชื่อ-นามสกุล

1 พ.ต.อ.จตุรวิทย คชนวม

รายนามหัวหนาสวนราชการที่โยกยาย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ตําแหนงเดิม
ตําแหนงใหม

รองผูกํากับการ 3 กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว ผูกํากับการ 9 กองบังคับการตํารวจน้ํา
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงเดิม

ตําแหนงใหม

2 นายนิสิต ชายภักตร

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

3 นายเปลื้อง รัตนฉวี

เจาพนักงานปาไมอาวุโส
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ.
ตรัง
จึงเรียนเสนอคณะกรรมการ/อนุกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง เพื่อโปรดทราบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วาระที่ 6
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งทีแ่ ลว
วาระที่ 7
เรื่องเพื่อพิจารณา

รองศึกษาธิการภาค
สํานักงานศึกษาธิการภาค 7 (ภูเก็ต)
ผูอํานวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.ตรัง

-ไมมี -

7.1 การบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษา

และองคกรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง “TrangUnet” ครั้งที่ 2
ตามที่เครือขาย 7 สถาบันการศึกษา 2 องคกรภาคเอกชนภายในจังหวัดตรัง
“TrangUnet” โดยหอการคาจังหวัดตรัง ไดบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึษาและองคกร (MOU) เครือขายฯ TrangUnet ครั้งที่ 1 ตั้งแตวันที่ 8
กันยายน 2555 – 8 กันยายน 2560 โดยมีระยะเวลาความรวมมือเปนเวลา 5 ป ซึ่งไดกําหนด
ความรวมมือพันธกิจ 5 ดาน ไดแก
1.พันธกิจความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอน โดย ว.พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
2.พันธกิจความรวมมือดานงานวิจัยและงานสรางสรรค โดย ว.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง
3.พันธกิจความรวมมือดานการบริการวิชาการแกสังคม โดย สถาบันพลศึกษา จ.ตรัง
4.พันธกิจความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริมสนับสนุนการศึกษา
โดย ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง และ ม.รามคําแหงวิทยบริการฯ จ.ตรัง
5.พันธกิจความรวมมือดานงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย ว.การสาธารณสุขสิริธร จ.ตรัง
สําหรับบันทึก MOU ดังกลาว จะครบกําหนดในวันที่ 8 กันยายน 2560 ดังนั้น ทาง
TrangUnet จึงไดจัดใหมีการลงนาม MOU ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตยที่ 17 กันยายน 2560 ณ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และไดใหหอการคาฯ และสภา
อุตสาหกรรมไดกําหนดพันธกิจรวมกับ TrangUnet เพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุม ได
พิจารณาขอความเพื่อกําหนดพันธกิจความรวมมือของหอการคาฯ กับ TrangUnet ซึง่ จะได
นําไปเปนขอความในการบันทึกขอตกลงฯ ตอไป
จึงเรียนเสนอคณะกรรมการและอนุกรรมการหอการคาฯ เพื่อโปรดพิจารณา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

7.2

การนําเสนอประเด็นปญหาดานเศรษฐกิจตอที่ประชุม กกร. และ กรอ.จังหวัดตรัง

ตามที่ คณะกรรมการรวมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดตรัง ไดกําหนดจัดการประชุม
กกร. เปนประจําทุกวันศุกรสัปดาหที่สองของทุกเดือน โดยมีหอการคาจังหวัดตรัง , สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง , สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดตรัง , ชมรมธนาคาร จ.ตรัง และ
สภาเกษตรกร จ.ตรัง เขารวมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นปญหา และขอเสนอแนะ เพื่อ
นําเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
จังหวัดตรัง ทั้งนี้ ชมรมธนาคาร จ.ตรัง ไดกําหนดประชุม กกร. ครั้งตอไป (ครัง้ ที่ 6/60) ใน
วันที่ ...... กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมหอการคาจังหวัดตรัง
ในการนี้ จึงขอใหที่ประชุมไดพิจารณาประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวม เพื่อนําเสนอตอที่ประชุม กกร. จังหวัดตรัง และ กรอ. จังหวัดตรัง ตอไป
จึงเรียนเสนอคณะกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง เพื่อโปรดพิจารณา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.3

ภาวะเศรษฐกิจการคาของจังหวัดตรัง
- นําเสนอที่ประชุม –

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

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

6

รายงานการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง
สมัยวาระป 2560 – 2561 ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุม อาคารหอการคาจังหวัดตรัง
 คณะกรรมการ/อนุกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง ที่มาประชุม
1.นายพิชัย
4.นายเจริญสุข

มะนะสุทธิ์
แซอึ่ง

2.นายธีรวัฒน
5.นายภราดร

หวังศิริเลิศ
นุชิตศิริภัทรา

3.นางรัศมี
6.นายสุธรรม

ขจรสิริสิน
เศรษฐพิศาล

7.นายณัฐพล
ชาวชื่นสุข
10.นางสาวนันท เถระวงศ
13.นางชลากร พิมลเดชกุล

8.นายรัก
พิมลเดชกุล
9.นายวิทยา
โพธิ์พิชญกุล
11.นายลักษณ
เหมไพศาลพิพัฒน 12.นายสราวุธ สุธาพาณิชย
14.นายพุทธิพงศ กุลยุทธ
15.นางสาวกัญญาวีร หัวเขา

16.นางสงวน
19.นายวันชัย

ดํารงศักดิ์
ตรังคตระการ

17.นางสาวเกศอร แซเลียว
20.นายชัยณรงค เลิศวชิรกุล

18.นางสิรินภรณ ลิ้มประธาน
21.นายพรศักดิ์ เกลีย้ งชวย

22.นายอักษร
25.นายกิตติ

ขจรกาญจนกุล
ฐานุธนาคุณ

23.นายสุธีระ
26.นายชวง

24.นายสุพจน
สุธาพาณิชย
27.นายพีรศักดิ์ วองวชิราพาณิชย

28.ส.อ.อาภรณ
31.นายไพโรจน

มหาชัย
ยินหาญมิ่งมงคล

29.นายธนภูมิ
อนันตธนกฤต
32.นางสาวการะเกตุ แซตั้ง

30.นายสมหมาย ดีชูศร
33.ด.ต.ปรีชา
ทิตยจันทา

34.นายทวีรัตน
37.นางนรีรัตน

ธิติประเสริฐ
ธนาสุวเศรษฐ

35.นายสมภาส
38.นายธโนภาส

ศีลประชาวงศ
สินไชย

36.ร.อ.อรุณ
ธัญญพันธ ร.น.
39.นางสาวกรกานต โตทับเที่ยง

41.นายถวัลย
44.นางอรปภา

พรหมมา
ฮายุกต

42.นายพงษศักดิ์ โกเอี้ยน
45.นายไพกิจ ฮุนพงษสิมานนท

40.นายอุทัย
ดุลยกุล
43.นางพิมล
เรืองชู
46.นายสิทธิชญาน ชลวิศิษฎ

ตรังคิณีนาถ
สุทธิพันธ

 คณะกรรมการ/อนุกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง ที่ลาประชุม
1.นายปรีชา
4.นายสมปอง

จารุพานิช
รัตนนําไชย

2.นายสมพล
5.ด.ต.เจริญ

7.นายโสมนัส
10.นายทวีศักดิ์

สุทธินนท
ไทรงาม

13.นายสมพร

สงคนวล

เชียรวิชัย
รักษา

3.นายเจษฎา
6.นางนัยนา

สารสินพิทักษ
สุขลิ้ม

8.นายสมจิต สุจริตชีววงศ
11.นางพรทิพา วศินานุกร

9.นายบุญชู
12.นายพลสิน

ผลานันตพงศ
สินเจริญกุล

14.นางสาวภริดา บรรณวัฒน

15.นางสาวสุนิสา นิลสาร

 คณะกรรมการ/อนุกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง ที่ไมมาประชุม
1.นายไกรภูมิ
4.นายธนาศักดิ์

โตทับเที่ยง
วองธนาพัฒน

2.นายจักราวุธ ชํานาญเกียรติ
5.นายตรังปกรณ พรพิมลวัฒน

3.นางจีรนาถ
6.นายบรรเลง

สินอนันต
กาญจนวนิชกุล

7.นายชาญชัย
สุนทรรักษ
10.นางสุภาภรณ นราสวัสดิ์

8.นายธรรมรัตน หนองตรุด
11.น.ส.วราลักษณ บัวเลิศ

9.นายวีระ
12.นายสนอง

เชาวกิจคา
ชูทอง

13.นายสุเชษฐา

14.นายมนัส

วงษชนะ

หมวดเมือง
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 รายนามผูเขารวมประชุม
1.นายศิริพัฒ
2.นายอาวุธ

พัฒกุล
วงศสวัสดิ์

ผูวาราชการจังหวัดตรัง/ที่ปรึกษา
พาณิชยจังหวัดตรัง/ที่ปรึกษา

3.นายธีระกุล
4.นายสุรพล

แกวสุวรรณ
วิชัยดิษฐ

ขนสงจังหวัดตรัง
กรรมการกิตติคุณ หอการคาจังหวัดตรัง

5.นายชูศักดิ์
6.นายประชา

ฟูเกียรติ
งามรัตนกุล

กรรมการกิตติคุณหอการคาจังหวัดตรัง
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

7.นายบุญชู

ศัยศักดิ์พงษ

รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

 คณะเจาหนาที่ประจําสํานักงานหอการคาฯ

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

ฟุกลอย
อรรถการไพฑูรย
ดอกรักษ
แจกจันทร

หัวหนางานเลขานุการ หอการคาจังหวัดตรัง
หัวหนางานประชาสัมพันธ หอการคาจังหวัดตรัง
เจาหนาที่ธุรการ หอการคาจังหวัดตรัง
เจาหนาที่ธุรการ หอการคาจังหวัดตรัง

 เริ่มประชุมเวลา 19.00 น.
การประชุมในครั้งนี้ เปนการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการหอการคาฯ สมัยวาระป 2560-2561 ครั้งที่ 2
ประจําเดือนมิถุนายน 2560 โดยมีประธานหอการคา คุณพิชัย มะนะสุทธิ์ ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม จากนั้นเลขาธิการ
หอการคาฯ คุณณัฐพล ชาวชื่นสุข ทําหนาที่เลขาฯ และดําเนินการตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระ
มติที่ประชุม / ความเห็นเพิ่มเติม
กอนเขาวาระที่ 1 : ผูวาราชการจังหวัดตรัง/ที่ปรึกษา (คุณศิริพัฒ พัฒกุล) – กลาววา ตองวิเคราะหเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ
ผลักดันงบประมาณพัฒนาจังหวัด และเปลี่ยนวิสัยทัศนใหม จากเดิม “ตรังเมืองแหงความสุข” เปลี่ยนเปน “ตรังเมืองแหงคุณภาพ
ชีวิต” และในเรื่องปญหายางพาราและปาลมน้ํามันราคาต่ํา ตองเรงใหมีอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องกับยางพาราและปาลมน้ํามันใหมาก
ที่สุด ภายในระยะ 5 ป ซึ่งตองสรางความเชื่อมั่นแกผูที่มาลงทุนสรางโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรของชาว
เกษตรกรจังหวัดตรัง และเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา ผมไดไปเปดงาน "วันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ
การเกษตรเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม" ประจําป 2560 ในอําเภอตางๆ เพื่อสรางแรงจูงใจกระตุนใหเกษตรกรเริ่มตนการผลิตในป
การเพาะปลูกใหม โดยใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ใหหนวยงานตางๆ มีการใหบริการดานการเกษตร
ตามภารกิจ เปนการเผยแพรใหเกษตรกรรูจักและใชประโยชน จากศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ที่มีอยูใน
พื้นที่ ภายใตหลักคิดของการจัด Field Day คือ เพื่อถายทอดความรูแบบเห็นของจริง ในสวนเรื่องงบพัฒนาจังหวัด ในป 2561 ซึ่ง
เปนที่นาเสียดายอยางมาก จากเดิมจะมีงบประมาณเพิ่มเติม โดยมีผมเปนผูนําในการพิจารณางบประมาณนี้ แตเนื่องจากสํานักงาน
งบประมาณฯเปลี่ยนหลักเกณฑใหมทั้งหมด จังหวัดเลยไมไดงบประมาณมา และเรื่องการกอสรางทาเทียบเรือปากเมงไดตกไป
140 ลานบาท เนื่องจากเดิมจังหวัดใหอุทยานแหงชาติหาดเจาไหมเปนผูดําเนินการ แตทางสํานักงานงบประมาณไดแจงมาวาเรื่อง
การสรางทาเทียบเรือฯ ตามหนาที่ความรับผิดชอบเปนของกรมเจาทาฯ ซึ่งตองเปลี่ยนหนวยงานในการของบประมาณใหม คาดวา
ในป 2561 ดําเนินการไมทัน และในป 2562 จะมีงบประมาณ 300 ลานบาท รวมถึงงบประมาณกลุมจังหวัดอีกประมาณ 200 ลาน
บาท นํามากระตุนเศรษฐกิจเพื่อเปนเม็ดเงินใหถึงแกประชาชน
ที่ประชุม – รับทราบ วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 รางวัลหอการคามาตรฐาน ประธานที่ประชุม – กลาววา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ไดเขารวมประชุมใหญหอการคาภาค
ประจําป 2559
5 ภาค ประจําป 2560 ซึ่งหอการคาจังหวัดตรังไดรับรางวัลหอการคามาตรฐาน ประจําป 2559
จากคุณกลินท สารสิน ประธานกรรมการหอการคาไทย โดยมีผมและคุณสลิล โตทับเที่ยง
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ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคใตฝง อันดามัน, คุณณัฐพล ชาวชื่นสุข เลขาธิการหอการคา
จังหวัดตรัง และคุณสุธีระ ตรังคินีนาถ ประธาน YEC TRANG รวมรับรางวัลดังกลาว ณ โรงแรม
รามาการเดนส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ที่ประชุม – รับทราบ กอนเขาวาระ ที่ 2 : เลขาธิการฯ (คุณณัฐพล ชาวชื่นสุข) – ชี้แจงวา ตามที่ คณะกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง ไดเสนอรายชื่อ
สมาชิกหอการคาฯ มารวมเปนอนุกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง เพื่อทํางานรวมกับคณะกรรมการหอการคาฯ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตรัง โดยมีจํานวน 28 ทาน ดังมีรายนามตอไปนี้
1. นางพรทิพา วศินานุกร
2. นายพลสิน
สินเจริญกุล
3. นายวีระ เชาวกิจคา
4. นางสุภาภรณ นราสวัสดิ์
5. นางสาวการะเกตุ แซตั้ง
6. ด.ต.ปรีชา ทิตยจันทา
7. นางสาววราลักษณ บัวเลิศ
8. นายทวีรัตน
ธิติประเสริฐ
9. นายสนอง ชูทอง
10.นายสมภาส ศีลประชาวงศ
11.นายสมพร
สงคนวล
12.ร.อ.อรุณ
ธัญญพันธ ร.น.
13.นางนรีรัตน ธนาสุวเศรษฐ
14.นายธโนภาส
สินไชย
15.นางสาวภริดา บรรณวัฒน
16.นายสุเชษฐา วงษชนะ
17.นางสาวกรกานต โตทับเที่ยง
18.นายอุทัย
ดุลยกุล
19.นายถวัลย พรหมมา
20.นายมนัส
หมวดเมือง
21.นายคมกฤต เอกธนกร
22.นายพงษศักดิ์ โกเอี้ยน
23.นางสาวสุนิสา นิลสาร
24.นายณัฐวัตร ตันศิริเสถียร
25.นางพิมล
เรืองชู
26.นางอรปภา
ฮายุกต
27.นายไพกิจ ฮุนพงษสิมานนท
28.นายสิทธิชญาน ชลวิศิษฎ
29.นายวุฒิชัย
ชองสมบัติ
–ที่ประชุม – รับทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
เลขาธิการฯ – ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการคา
ฯ สมัยวาระป 2560-2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมใหญ
อาคารหอการคาจังหวัดตรัง (ตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระหนา 8 -17) มีคณะกรรมการ
ทานใดขอแกไขเพิ่มเติมหรือไม หากไมมีขอใหที่ประชุมรับรองดวย
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 รับรองงบการเงิน
เหรัญญิกหอการคาฯ (คุณพุทธิพงศ กุลยุทธ) – ไดชี้แจงงบรายได-รายจายประจําเดือน
3.1 พิจารณางบรายได
พฤษภาคม 2560 ดังนี้
- รายจาย ประจําเดือน
พฤษภาคม 2560
งบรายได-รายจาย เดือนพฤษภาคม 2560
รายได
58,700.00
บาท
รายจาย
118,245.00
บาท
รายไดนอยกวารายจาย
59,545.00
บาท
ยอดคงเหลือยกมาจากเดือนกอน 1,505,299.52 บาท
ยอดคงเหลือ ยกไปเดือนมิถุนายน 1,445,754.52 บาท
มติที่ประชุม - รับรองเปนเอกฉันท วาระที่ 4 เรื่องสมาชิกภาพ
4.1 จํานวนสมาชิก

กรรมการนายทะเบียนฯ คุณวันชัย ตรังคตระการ – ชี้แจงเรื่องสมาชิกภาพ ดังนี้
• สมาชิก ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 60
จํานวน
766 ราย
• สมาชิกสมัครใหม และรับรองในเดือนมิถุนายน 60 จํานวน
5 ราย
• สมาชิกลาออก
จํานวน
5 ราย
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4.2 สมาชิกสมัครใหม

4.3 สมาชิกลาออก

4.4 ความเคลื่อนไหวสมาชิกภาพ

• ยอดรวมสมาชิก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 60
จํานวน
766 ราย
แบงเปน  สามัญบุคคลธรรมดา จํานวน
593 ราย
 สามัญนิติบุคคล
จํานวน
148 ราย
 ตลอดชีพ
จํานวน
25 ราย
 วิสามัญ ,สมทบ, กิตติมศักดิ์ ไมมี
ที่ประชุม - รับทราบ กรรมการนายทะเบียนฯ คุณวันชัย ตรังคตระการ - ชี้แจงถึงรายละเอียดสมาชิก
สมัครใหม จํานวน 5 ราย ดังนี้
1.นายไพกิจ ฮุนพงษสิมานนท หางทองเฮียบเฮงหลี
ประเภทสมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา
2.นางพิมล เรืองชู
ประเภทสมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา
3.นางอรปภา ฮายุกต
รานเจาสาวอรปภา
ประเภทสมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา
4.นายสิทธิชญาน ชลวิศิษฎ โรงแรมตรังแกรนดโฮเทล ประเภทสมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา
5.นายนิรภทร รามรง
รานคุณจูล ทราเวล
ประเภทสมาชิกสามัญบุคคลธรรมดา
มติที่ประชุม – รับรองสมาชิกสมัครใหม จํานวน 5 ราย –
กรรมการนายทะเบียนฯ คุณวันชัย ตรังคตระการ - ชี้แจงถึงรายละเอียดสมาชิก
ลาออก จํานวน 5 ราย ดวยสาเหตุไมประสงคตอสมาชิก ดังนี้
- อ.เมือง
3 ราย และ อ.ปะเหลียน 2 ราย
มติที่ประชุม – รับรองสมาชิกลาออก จํานวน 5 ราย –
กรรมการนายทะเบียนฯ คุณวันชัย ตรังคตระการ – ชี้แจงถึง ยอดเก็บคาสมาชิก ดัง
มีรายละเอียดตอไปนี้
จํานวนสมาชิกทั้ง 10 อําเภอ คงเหลือรวมเปนจํานวน 763 ราย
- ยอดคาสมัครสมาชิกและคาบํารุง ยกมาจากเดือนเมษายน
211 ราย
- ยอดคาสมัคร และบํารุงสมาชิกใหม ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม
2 ราย
- ยอดคาบํารุงสมาชิก YEC TRANG ประจําป 2560
125 ราย
- รวมเปนยอดคาสมัครและคาบํารุงสมาชิกที่ชําระแลว เปนจํานวน 338 ราย
ดังนั้น คงเหลือเก็บคาบํารุงสมาชิกทีค่ างชําระอีก 425 ราย
ที่ประชุม - รับทราบ –

วาระที่ 5 เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
5.1 โครงการบัตรสมาชิก
เครดิต-เดบิต รวมกับ

เลขาธิการฯ – ชี้แจงวา ตามที่หอการคาไทย สภาหอการคาไทย และกสิกรไทย ไดจัด
โครงการ “บัตรสมาชิกเครดิต เดบิต รวมหอการคาไทย และธนาคารกสิกรไทย” ทั้งนี้เพื่อเปน

หอการคาไทย และกสิกรไทย

บัตรแสดงตนในการเปนสมาชิกหอการคา รวมทั้งเปนบัตรสวนลดในการซื้อสินคา โดยมีรานคา
และหนวยงานจากทั่วประเทศ เขารวมโครงการกวา 2,000 ราน ซึ่งถือเปนโครงการสรางความ
เขมแข็งของหอการคาจังหวัด และเปนตัวชี้วัดในเกณฑพิจารณารางวัลหอการคายอดเยี่ยม ป
2560 และไดรับคาดําเนินการบัตรละ 100 บาท รับสวนแบงจากการใชจายผานบัตรเครดิตฯ
ของสมาชิก ในอัตรารอยละ 0.1 ในการนี้ขอเชิญชวนทุกทาน รวมสมัครบัตรเครดิตฯ โดย
สามารถแจงความประสงคได แกเจาหนาที่ธนาคารกสิกรไทย บริเวณดานหนาหองประชุม หรือ
ที่สํานักงานหอการคาจังหวัดตรัง เพื่อประสานงานในรายละเอียดตอไป
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ที่ประชุม - รับทราบ –
5.2

การจัดโตะบูชาองค

เลขาธิการฯ – ชี้แจงวา ตามแผนงานหอการคาจังหวัดตรัง ไดมีกําหนดการจัดใหมีบริการ

ศักดิ์สิทธิ์ในประเพณีถือศีลกิน
เจ จังหวัดตรัง ประจําป 2560

จัดโตะบูชาองคศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจาพอหมื่นราม ในวันที่ 23 ตุลาคม และศาลเจากิวอองเอี่ย ใน
วันที่ 25 ตุลาคม บริเวณถนนสถานี หนาโรงแรมธรรมรินทร ในประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง
ประจําป 2560 แตเนื่องจากในชวงเดือนตุลาคม เปนชวงกําหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ รัชกาลที่ 9 ในระหวางวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ดังนั้น ทางศาลเจาตางๆในจังหวัด
ตรัง ไดออกประกาศจะไมมีการจุดประทัด และไมจัดขบวนองคศักดิ์สิทธิ์ ออกโปรดสาธุชน แต
ยังคงมีกิจกรรมถือศีลกินเจ ในระหวางวันที่ 19-28 ตุลาคม ในการนี้ หอการคาจังหวัดตรัง จึงขอ
แจงงดจัดกิจกรรมบริการจัดโตะบูชาองคศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณถนนสถานี ในชวงวันดังกลาว
ที่ประชุม - รับทราบ –

5.3
การประมูลหมายเลข
เลขาธิการฯ – ชี้แจงวา ตามที่ สํานักงานขนสงจังหวัดตรัง ไดกําหนดจัดการประมูล
ทะเบียนรถ หมวดอักษร กท หมายเลขทะเบียนรถ ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน (รย.1) หมวดอักษร กท
จํานวน 301 หมายเลข

จํานวน 301 หมายเลข ในระหวางวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป
ณ โรงแรมเรือรัษฎา ขอเชิญ ขนสงจังหวัดตรัง (คุณธีระกุล แกวสุวรรณ) ชี้แจงในรายละเอียด
ตอไป
ขนสงจังหวัดตรัง (คุณธีระกุล แกวสุวรรณ) – กลาวประชาสัมพันธ เชิญชวนสมาชิก
หอการคาจังหวัดตรัง รวมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กท “การงานกาวหนา
การคาเพิ่มทรัพย” แผนปายเปนแบบกราฟกมีรูปพะยูนและทองทะเลตรัง ประมูลโดยใชวิธี
เสนอราคาดวยวาจา (เคาะไม) เปาหมายการประมูลครั้งนี้ ประมาณ 15 ลานบาท รายไดนําเขา
“กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน” เพื่อสนับสนุนในการรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุในรูปแบบตางๆ รวมทั้ง การจัดซื้ออุปกรณชวยเหลือใหกับผูพิการ อันเนื่องมาจากการ
ประสบภัยที่เกิดจากการใชรถใชถนน
ที่ประชุม - รับทราบ -

5.4 เรื่องแจงเพื่อทราบจาก
YEC TRANG

ประธาน YEC TRANG (คุณสุธีระ ตรังคิณีนาถ) – ชี้แจงวา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผานมา
ไดจัดกิจกรรม YEC Rally and CSR Trip 2017 มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมความสัมพันธของ
สมาชิก YEC และเพือ่ ประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวตางๆของจังหวัดตรัง นอกจากนี้มี YEC
จากจังหวัดนครศรีธรรมราชและสตูลมาเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ดวย รวมทั้งไดนําอุปกรณการ
เรียนบริจาคใหกับนองๆโรงเรียนดุหุน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง และในวันที่ 15 กรกฎาคม
เวลา 11.30-16.00 น. ไดจัดใหมีการอบรมสัมมนา “รูทนั เศรษฐกิจ พิชิตการลงทุน ป 60” โดย
ไดรับเกียรติ จากคุณชาย มโนภา นายกสมาคมการลงทุนเนนคุณคา (ประเทศไทย) เปนวิทยากร
บรรยายในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา ราคาบัตรสําหรับบุคคลทั่วไป
300/ทาน และสําหรับสมาชิกหอการคาฯ ราคา 250/ทาน หากทานใดสนใจเขารวมอบรม
สัมมนาฯ สามารถติดตอซื้อบัตรไดที่สํานักงานหอการคาจังหวัดตรัง
ที่ประชุม - รับทราบ 11

5.5 รายนามหัวหนาสวน
ราชการที่โยกยาย

เลขาธิการฯ – ชี้แจงถึงรายนามหัวหนาสวนราชการที่โยกยาย ประจําเดือนพฤษภาคม
ดังมีรายนามตอไปนี้
ที่
ชื่อ-นามสกุล
1 นางชื่นอารีย ชุมจิตร
2
3
4

5
6

ตําแหนงเดิม
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชน
และครอบครัว จ.ตรัง
นายประสงค ชุมจิตร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนใน
ศาล จ.นนทบุรี
นายบุญเลิศ ฮายุกต อัยการจังหวัดพังงา
น.ส.สงวนศรี ทองแกว อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการ
สูงสุดปฏิบัติงานในหนาที่ผูกลั่นกรอง
งานสํานักงานอัยการ จ.พัทลุง
นายธานินทร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ทองขโชค ประเทศไทย จ.ภูเก็ต
นายประเสริฐ
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดตรัง
กาญจนะ

7 นายทินพันธุ
พรหมเกื้อ ณ พัทลุง
8 นายธีระพงศ
ศานติมารค
9 นายธีรพงศ เพชรรัตน

อัยการจังหวัดตรัง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัว จ.ตรัง
ประชาสัมพันธจังหวัดตรัง

ตําแหนงใหม
ผูพิพากษาหัวหนาศาล
จ.ตรัง
ผูพิพากษาหัวหนาศาล
เยาวชนและครอบครัว จ.ตรั
อัยการจังหวัดตรัง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนแล
ครอบครัว จ.ตรัง
ประชาสัมพันธจังหวัดตรัง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ภาค 8
อัยการผูเชี่ยวชาญ
สนง.อัยการสูงสุด
อัยการจังหวัดพัทลุง
ผูอํานวยการ สถานีวิทยุโทรทัศ
แหงประเทศไทย จ.สงขลา

ที่ประชุม - รับทราบ –
กอนเขาวาระที่ 6 : รองประธานหอการคาฯ (คุณภราดร นุชิตศิริภัทรา) – ไดชี้แจงวา สืบเนื่องจากการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตว เพื่อจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 มีผลใหการฆาสัตวเพื่อจําหนายเนื้อทั้งหมด ตองนําไปฆาที่โรงฆาสัตวเทานั้น
ยกเวนในกรณีพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งสงผลกระทบตอผูป ระกอบการหมูยางฯ และขณะนี้ทางผูประกอบการหมูยา งจังหวัดตรัง และ
ผมซึ่งเปนผูแทนจากหอการคาฯ
ไดเขารวมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแกไขปญหานี้ และจะรวบรวมขอมูลเสนอไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางแกไขตอไป
ที่ประชุม - รับทราบ –
วาระที่ 6 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
6.1 ความคืบหนาการจัดงาน
รองประธานหอการคาฯ คุณรัศมี ขจรสิริสิน – ชี้แจงวา คณะทํางานจัดงานฯ ไดมีการ
เทศกาลอาหารอรอย กับหมู ประชุม เพื่อระดมความเห็น และกําหนดความพรอมในการจัดกิจกรรมในเทศกาลอาหารอรอย
ยางและขนมเคกจังหวัดตรัง ป เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผานมา ไดมีมติในที่ประชุม กําหนดวันจัดงานในวันที่ 8-10 กันยายน
2560
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. การออกบูธจําหนายหมูยาง และขนมเคก
2. การออกบูธ จําหนายอาหาร จากชมรมผูประกอบการรานอาหาร จ.ตรัง และ
รานอาหารตามโครงการ “รานหนูณิชย พาชิม”
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3. การจําหนายสินคา OTOP จ.ตรัง
4. การจัดโตะ/เกาอี้ บริการใหแกผูที่มางาน
5. การจัดนิทรรศการจากหนวยงานตางๆ
6. การจัดประชาสัมพันธงาน ลวงหนา ไปยังจังหวัดใกลเคียง
ที่ประชุม - รับทราบ –
วาระที่ 7 เรื่องเพื่อพิจารณา
7.1 การจัดประชุมหอการคา
จังหวัดตรัง สัญจร
ครั้งที่ 1/2560

เลขาธิการฯ – ชี้แจงวา ตามแผนงานกิจกรรมประจําป 2560 ของหอการคาจังหวัดตรัง ได
กําหนดใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการหอการคาสัญจรในตางอําเภอ อยางนอย 1 ครั้ง เพื่อ
เปนการพบปะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะตางๆ จากสมาชิกและ
ผูประกอบการในอําเภอตางๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของจังหวัดตรัง โดยป
2559 ที่ผานมา หอการคาจังหวัดตรังไดจัดประชุมสัญจรที่อําเภอรัษฎา ซึ่งประสบผลสําเร็จเปน
อยางดี
ในการนี้ จึงขอใหที่ประชุมไดพิจารณาอําเภอที่จะเปนสถานที่จัดประชุม
คณะกรรมการ
หอการคาจังหวัดตรังสัญจร ครั้งที่ 1/2560
อนุกรรมการหอการคาฯ (ร.อ.อรุณ ธัญญพันธ ร.น.) – เสนอวา สําหรับอําเภอนาโยง เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม ผมไดประสานงานเบื้องตนกับผูอํานวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนภิมุข ใน
เรื่องสถานที่จัดประชุมหอการคาสัญจร โดยทานผูอํานวยการฯ ยินดีที่จะอํานวยความสะดวก
สถานที่ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้
รองเลขาธิการหอการคาฯ (คุณวิทยา โพธิ์พิชญกุล) – เสนออําเภอสิเกา ใหเปนสถานที่ใน
การจัดประชุมหอการคาสัญจร ในป 2561
มติที่ประชุม - จัดประชุมหอการคาจังหวัดตรัง สัญจร ครั้งที่ 1/2560 ณ อํานาโยง –
เลขาธิการฯ - ชี้แจงวา ตามที่ คณะกรรมการรวมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดตรังได

7.2 การนําเสนอประเด็น
ปญหาดานเศรษฐกิจตอที่
กําหนดจัดการประชุมกกร. และ กรอ.จังหวัดตรัง เปนประจําวันศุกรที่สองของทุกเดือน โดยมี
ประชุม กกร. และ กรอ.จังหวัด หอการคาจังหวัดตรัง , สภาอุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดตรัง ชมรม
ธนาคารจังหวัดตรัง และสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เขารวมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นปญหา
และขอเสนอแนะ เพื่อนําเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดตรัง ทั้งนี้ ชมรมธนาคารจังหวัดตรังไดกําหนดจัดประชุม กกร. ครั้ง
ที่ 5/2560 ในวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมหอการคาจังหวัดตรัง รวมทั้งได
เชิญวิทยากรมาใหความรูในเรื่องผังเมืองของอุตสาหกรรมฯ หากทานใดสนใจสามารถเขารวมรับ
ฟงไดในวันเวลาและสถานที่ดังกลาว
ในการนี้ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม เพื่อนําเสนอตอที่ประชุม กกร. จังหวัดตรัง และ กรอ. จังหวัดตรังตอไป
รองประธานหอการคาฯ (คุณธีรวัฒน หวังศิริเลิศ) – เสนอวา ใหนําประเด็น เรื่อง
ปญหาหมูยาง นําเสนอตอที่ประชุม กกร. เขาสูที่ประชุม กรอ. ตอไป เนื่องจากปญหานี้จะสงผล
กระทบในวงกวาง
ซึ่งหมูยางเมืองตรัง เปนสินคาที่ไดรับการขึ้นทะเบียน “สิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร” ( GI ) ของจังหวัดตรัง
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รองประธานหอการคาฯ (คุณภราดร นุชิตศิริภัทรา) – ชี้แจงวา วันนี้ (14 มิถุนายน)
ไดมีการประชุมผูประกอบการหมูยางฯ มีการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับความเห็นและขอเสนอแนะ
เรื่องประวัติความเปนมาของหมูยาง ขณะนี้ไดมีการตรวจสอบและรวบรวมความคิดเห็น รวมทั้ง
ความตองการของผูประกอบการหมูยาง ซึง่ ผมมีความเห็นเชนเดียวกับคุณธีรวัฒน หวังศิริเลิศ
ใหนําเรื่องนี้เสนอเขาที่ประชุม กกร. อยางเรงดวน และขอเชิญผูประกอบการหมูยางที่ไดรับ
ผลกระทบเปนผูแทนเขารวมประชุม เพื่อรวมเสนอประเด็นปญหานี้ตอไป
กรรมการหอการคาฯ (ส.อ.อาภรณ มหาชัย)

- เสนอวา ใหนําเรื่องปญหาหมูยาง

นําเสนอตอที่ประชุม กกร. เขาสูที่ประชุม กรอ. และใหผูวาราชการจังหวัดตรัง ทําหนังสือถึง
กระทรวงการเกษตรฯ เนื่องจากการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว เพื่อจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ.2559 มีผลกระทบตอผูประกอบการหมูยาง ซึ่งหมูยางเปนสินคา OTOP ของ
จังหวัดตรัง
รองประธานหอการคาฯ (คุณเจริญสุข แซอึ่ง) - เสนอวา สืบเนื่องจากที่ประชุม
คณะกรรมการหอการคาสัญจร ณ อําเภอหาดสําราญ เมื่อป 2552 ในที่ประชุมไดเสนอการ
กอสรางสะพานขามแมน้ําปะเหลียน โดยไดหารือกับคุณอักษร ขจรกาญจนกุล ในการผลักดัน
เรื่องนี้เขาที่ประชุม กรอ. เนื่องจากเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ ดานการทองเที่ยว รวมทั้งการ
คมนาคมขนสง การเชื่อมตอจากจังหวัดตรังไปจังหวัดสตูล จะเปนการลดระยะเวลาในการ
เดินทาง ไดมากขึ้น สงผลดีตอภาคเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และโลจิสติกส แตติดปญหา
เครือขายองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม (NGOs) สงผลใหไมสามารถดําเนินโครงการนี้ได อยาก
เสนอเรื่องนี้เพื่อเปนการทบทวนเขาสูที่ประชุม กกร. และกรอ. อีกครั้ง
กรรมการบริหารหอการคาฯ (คุณอักษร ขจรกาญจนกุล) - ชี้แจงวา ผมไดติดตามเรื่อง
การกอสรางสะพานขามแมน้ําปะเหลียน โดยการสรางสะพานแหงนี้ใชงบประมาณ 1 พันกวา
ลานบาท มีแนวทางการทําโครงการฯนี้ 3 ทางเลือก ซึง่ มีทางเลือกที่ 1 ไดพิจารณาแลวมีความ
เหมาะสมมากที่สุด จุดเริ่มตนการสรางสะพานจากบานปากปรน หมูที่ 2 อ.หาดสําราญ เชื่อมตอ
กับตําบลวังวน อ.กันตัง ระยะทาง 3 กิโลเมตร และเสนทางนี้สามารถสรางสะพานไดโดยไมผาน
ปาชายเลน ขณะนี้ตําบลวังวนไดกอสรางถนนมาอยูที่ริมแมน้ํา สวนทางบานปากปรน หมูที่ 2
มีถนนประมาณ 6 เมตร แตเปนเพียงเสนทางเล็กๆที่ชาวบานใชไปถึงริมแมน้ํา ผมไดไปหารือกับ
กรมทางหลวงชนบท โดยทางกรมทางหลวงชนบทแนะนํามาวาใหทางองคการบริหารสวนตําบล
หาดสําราญทําโครงการสรางถนน โดยของบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท

ซึ่งผมได

ประสานงานกับทางผูนําชุมชนและนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสําราญแลวเบื้องตน
นอกจากนี้ยังมีปญหาติดขัดในการเสนอโครงการสรางสะพานฯ
เนื่องจากเครือขายองคกร
เอกชนดานสิ่งแวดลอม (NGOs) วิเคราะหตรวจสอบวาการสรางสะพานฯ จะมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
ซึ่งปญหานี้เราสามารถนําเทคโนโลยีการกอสราง
สะพานใหเหมาะสม และทันสมัยเขามาชวยเพื่อปองกันมิใหสงผลกระทบดานตางๆ ทั้งนี้การ
สรางสะพานขามแมน้ําปะเหลียน จะเปนประโยชนกับประชาชนหลายอําเภอเปนอยางมาก เชน
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อําเภอปะเหลียน กันตัง ยานตาขาว หาดสําราญ สิเกา รวมทั้งเปนการลดระยะทางในการ
เดินทางและการขนสงสินคาอีกดวย
ที่ประชุม - รับทราบ –
7.3 ภาวะเศรษฐกิจการคาของ
พาณิชยจังหวัดตรัง/ที่ปรึกษา (คุณอาวุธ วงศสวัสดิ์) – ชี้แจงวา ภาวะการคาของจังหวัด
จังหวัดตรัง
ตรัง ในเรื่องราคายางพารานั้น ยึดติดกับตลาดโลกมาก การใชยางพาราในประเทศคอนขางนอย
และภาพรวมของการคา ราคายางพาราในชวงเดือนพฤษภาคมที่ผานมา จะมีราคาคอนขางสูง
ในเดือนมิถุนายนนี้ ราคาลดลงมาก สงผลกระทบตอภาคใต เนื่องจากสวนใหญการปลูก
ยางพาราและปาลมน้ํามัน ทําใหเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ ในสวนภาครัฐจะกระจายการ
ผลิตใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น แตดวยความเคยชินของภาคใตทําใหปรับเปลี่ยนไดคอนขางนอย
การปรับเปลี่ยนอาชีพ การทําเกษตรทฤษฎีใหมแบบผสมผสานก็ยังมีนอย สวนในเรื่องการจัด
งาน“ของดีอันดามัน : Andaman Fair 2017 ” เมื่อวันที่ 1-5 มิ.ย.60 ณ หางสรรพสินคาโรบิน
สัน จังหวัดตรัง จัดเปนงานแสดงและจําหนายสินคา จากผูประกอบการชุมชน SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน และผูผลิตชุมชนกลุมจังหวัดภาคใตฝง อันดามัน และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ สรางรายได
ประมาณ 10 กวาลานบาท และจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9-13 มิถุนายน 2560 สราง
รายไดประมาณ 3 ลานบาท โดยสินคาไดรับความนิยมจากผูเขารวมงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
ที่ประชุม – รับทราบ –
วาระที่ 8 เรือ่ งอื่น ๆ
รองประธานหอการคาฯ (คุณเจริญสุข แซอึ่ง) – ชี้แจงวา ทานผูวาราชการจังหวัดตรัง
8.1 วันมหาสมุทรโลก
ไดฝากเรื่องประชาสัมพันธวา ในป 2561 จังหวัดตรังจะเปนเจาภาพในการจัดงาน “วัน
(World Oceans Day)
มหาสมุทรโลก (World Oceans Day)” ในเดือนมิถุนายน จะมีการจัดกิจกรรม อาทิเชน การปน
จักรยาน ,เก็บขยะใตทองทะเล และการกีฬา ตางๆ ซึ่งถือไดวาเปนกิจกรรมที่สําคัญของจังหวัด
ตรังอีกกิจกรรมหนึ่ง
ที่ประชุม - รับทราบ –
8.2 ประชุมคณะกรรมการสภา
รองประธานหอการคาฯ (คุณธีรวัฒน หวังศิริเลิศ) – ชี้แจงวา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ผมมีเรื่องแจงแกคณะกรรมการ
และสมาชิกหอการคาฯ ในเรื่องกฎหมายแรงงาน สวนใหญสมาชิกหอการคาฯ จะเปนการคา
รายยอย หากมีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป ตองขึ้นทะเบียนนายจาง ภายใน 30 วัน และมี
กฎหมายลาสุดที่ประกาศอยูในชวงภาคใตประสบภัยน้ําทวม คือ กฎหมายกองทุนทดแทน
นายจางจายเงินสบทบเพียง 3% เดิมนายจางตองจายเงินสบทบ 5% ฉะนั้นในชวงนั้นหาก
จายเกินไปสามารถขอเงินคืนได สวนในเรื่องนโยบายการจางแรงงานตางดาว จะเขมงวดและมี
โทษปรับหนักมาก หากมีหนวยงานจากกรมจัดหางานเขาไปตรวจสอบแรงงานในหนวยงานของ
ทาน ตองขอบัตรแสดงวาไดเปนผูรับมอบอํานาจตรวจสอบแรงงานดวย ทั้งนี้ จึงขอใหทาน
ติดตามในเรื่องของกฎหมายแรงงานเพื่อเปนประโยชนแกหนวยงานของทาน
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง (คุณประชา งามรัตนกุล) – กลาววา ผมมี
แนวคิดจะจัด สัมมนาใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังจะ
เชิญสํานักงานจัดหางานและหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหความรู และเชิญชวนหนวยงานที่สนใจ
เขารวมสัมมนาฯ
ที่ประชุม - รับทราบ –
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8.3 การทองเที่ยวจังหวัดตรัง

กรรมการหอการคาฯ (คุณกิตติ ฐานุธนาคุณ) – เสนอวา ในขณะนี้การทองเที่ยวมี
นักทองเที่ยวจากตางประเทศเขามานอยลง สงผลกระทบทําใหการคาขายไมดี
โดยผมมี
ความเห็นวาใหทางหอการคาจังหวัดตรังทําหนังสือเรียนทานผูวาราชการจังหวัดตรัง สัง่ การให
ทุกอําเภอรวบรวมสถานที่ทองเที่ยวที่มีจุดเดน
แลวสงตอใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานตรัง บรรจุเลมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สงไปยังสวนกลางเพื่อประชาสัมพันธให
สถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดตรังเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวมากขึ้น
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง (คุณประชา งามรัตนกุล) – กลาววา ทาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง ไดรับงบประมาณ จํานวน 10 ลานบาท ในการ
จัดทําเสนทางการทองเที่ยว ขณะนี้อาจารยและนักศึกษาไดวางแผนเสนทางจัดทําแผนที่คูมือ
สําหรับการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวของจังหวัด
ตอไป
ที่ประชุม - รับทราบ –

ประธานที่ประชุม –ไดกลาวปดประชุมและขอบคุณที่ปรึกษา /คณะกรรมการ/อนุกรรมการตลอดจน สมาชิกที่เขารวมประชุมทุกทาน
ที่รวมสละเวลาเขารวมประชุมครัง้ นี้

ปดประชุม เวลา 21.26 น.
น้ําฝน/บันทึก-พิมพ

ลงชื่อ
(นายณัฐพล ชาวชื่นสุข)
เลขาธิการหอการคาจังหวัดตรัง
รับรอง
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