บันทึกรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 2 / 2548
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548
ณ หองประชุม 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
**************************
ผูมาประชุม
1. นายอมรทัต
2. นายอธิคม
3. นางสุพัตรา
4. นายอนุศิษฏ
5. นายมงคลพันธ
6. นายวัยรักษ
7. นายมานิตย
8. นางชวนพิศ
9. นายเชิญธงไชย
10. นายสมบูรณ
11. นางวรรณา

นิรัติศยกุล
สุพรรณพงศ
นิ่มกุล
ภูวเศรษฐ
ศิริปญญา
วลัยรัตน
ทองศรีพงษ
เดชะประทุมวัน
บุญชูวิทย
วงศโสม
ผุสดี

12. นายอภินันท
13. นายสิริทัศน
14. นายธนชัย
15. นายอุดมศักดิ์
16. นางยุพา
17. นางอําพัน
18. นายกิตตินาท
19. นายสักเสริญ
20. นายประสิทธิ์
21. นายรังสรรค
22. นายวสันต

ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
ประธานที่ประชุม
รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง
แทน ปลัดจังหวัดลําปาง
ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
พาณิชยจังหวัดลําปาง
อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง
แรงงานจังหวัดลําปาง
ประชาสัมพันธจังหวัดลําปาง
แทน ผอ.ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
จังหวัดลําปาง
เจริญสุข
แทน ผอ.ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
วงคประเสริฐ แทน นายชางแขวงการทางลําปาง
พงษโสภาวิจิตร นายกสมาคมทองเที่ยวจังหวัดลําปาง
ศักดิ์มั่นวงศ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
ยอดปนันท
แทน นายกสมาคมเครื่องปนดินเผาจังหวัดลําปาง
ภูวเศรษฐ
นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพฯ
สุวรรณเลิศ
ประธานสมาคมสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจฯ
รัตนชัย
ผูแทนภาคเอกชน
สิริศรีสกุลชัย ผูแทนภาคเอกชน
มิ่งเชื้อ
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
สุวรรณวงศ แทน นายกเทศมนตรีนครลําปาง

23. นางชุลีวันทน
24. นายประคอง

สายสิงหทอง
รักษวงศ

หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง
ผูชวยพาณิชยจังหวัดลําปาง
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25. นายปรีชา
ลักษณะ
แทน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ผูไมมาประชุม
1. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลําปาง
2. คลังจังหวัดลําปาง
3. นายอนุรักษ
นภาวรรณ
4. เลขาธิการหอการคาจังหวัดลําปาง
5. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
1.1 นายอนุศิษฎ ภูวเศรษฐ ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง ไดรับเลือกตั้งจาก
ที่ประชุมใหญสามัญ หอการคาเขต 9 (เชียงใหม ลําปาง ลําพูน และแมฮองสอน) ประจําป 2548 เมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ 2548 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม ใหดํารงตําแหนง ประธานหอการคาเขต 9
สมัยที่ 8 ประจําป 2548 – 2549 แทนนายราชันย วีระพันธุ ที่ครบวาระ
1.2 นายประสิทธิ์ สิริศรีสกุลชัย ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2547
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548 ใหดํารงตําแหนง ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง แทน
นายอนุศิษฎ ภูวเศรษฐ
1.3 นายธนชัย พงษโสภาวิจิตร ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2547
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548 ใหดํารงตําแหนง นายกสมาคมทองเที่ยวจังหวัดลําปาง แทน พลเรือโท
ชุมพล ศิรินาวิน ที่ครบวาระ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2548
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
สํานักงานจังหวัดในฐานะฝายเลขานุการ ไดนํารายงานการประชุมฯ
ดังกลาวลงในระบบ Internet ของจังหวัด เพื่อใหคณะอนุกรรมการฯ ทุกทาน ตรวจสอบและรับรองรายงาน
การประชุมแลว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2548 ปรากฏวาไมมีผูใดแจงขอแกไข/เพิ่มเติมแตอยางใด
มติที่ประชุม
ไมมีผูใดขอแกไข / รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง ความกาวหนาในการขอเพิ่มสายการบินราคาประหยัด (Low Cost
Airline)
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ตามมติที่ประชุม กบจ.ลําปาง ครั้งที่ 11/2547 และคณะอนุกรรมการ
ประสานความ รวมมือภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547
ไดใหจังหวัดทําหนังสือขอเพิ่มสายการบินราคาประหยัดไปยังกรมการขนสงทางอากาศเพื่อพิจารณา นั้น
จังหวัดลําปางไดมีหนังสือ ที่ ลป 0016.2/27382 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547 ไปยังอธิบดีกรมการขนสงทาง
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อากาศ และหนังสือ ที่ ลป 0016.2/28102 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2547 ไปยังรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงคมนาคม และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแลว ไดรับ
แจงจากกระทรวงคมนาคม กรมการขนสงทางอากาศ และทาอากาศยานลําปาง วา กรมการขนสงทาง
อากาศไดมีหนังสือไปยังสายการบินตาง ๆ ซึ่งเปนบริษัทการบินราคาประหยัด เพื่อขอใหพิจารณาเปดทํา
การบินมายังจังหวัดลําปางตามขอเสนอของจังหวัด แลวไดรับแจง ดังนี้
1. บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด ยังไมมีแผนการที่จะเปดเสนทางบิน กรุงเทพฯ – ลําปาง
2. บริษัท สกายเอเชีย จํากัด มีเครื่องบินของบริษัทไมเพียงพอที่จะเปดทําการบินขึ้นลง
ณ ทาอากาศยานลําปาง แตบริษัทจะติดตามตลาดอยางใกลชิด หากมีเครื่องบินเพียงพอจะพิจารณา
ในโอกาสตอไป
3. บริษัท โอเรียนท ไทย แอรไลน จํากัด ยังไมแจงผลการพิจารณา
ประธาน
เกี่ยวกับการขนสงทางอากาศเปนธุรกิจเชิงพาณิชย ตอไปอาจจะมีการขยายสายการบิน
มายังจังหวัดลําปางเพิ่มขึ้น
ที่ประชุม
รับทราบ
3.2 เรื่อง ความกาวหนาในการออกแบบการกอสรางอาคารดานหนาสถานีรถไฟ
นครลําปาง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ตามมติที่ประชุมรวม กบจ. ครั้งที่ 11/2547 และคณะอนุกรรมการ
กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 ไดมอบหมายใหสถาปนิกของเทศบาลนครลําปาง
ดําเนินการออกแบบรายละเอียดพรอมทั้งประมาณการราคาการกอสรางอาคารดานหนาสถานีรถไฟนคร
ลําปาง สงใหสํานักงานจังหวัด เพื่อนําเสนอการรถไฟแหงประเทศไทยพิจารณา และเทศบาลนครลําปางได
นําเสนอความกาวหนาในการดําเนินงานดังกลาวใหที่ประชุม กบจ. และคณะอนุกรรมการ กรอ.จังหวัด
ทราบทุกครั้งที่ผานมา นั้น บัดนี้ เทศบาลนครลําปางไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว รวมประมาณการ
คากอสรางเปนเงิน จํานวน 288,883.33 บาท ซึ่งจังหวัดจะไดจัดสงแบบแปลนพรอมประมาณการราคาการ
กอสรางฯ ดังกลาวใหการรถไฟแหงประเทศไทยพิจารณาตอไป
นายอนุศิษฐ ภูวเศรษฐ
ไดหารือกับการรถไฟลําปางแลว ไดความวา เปนงบปรับปรุง
จํานวน 6,974,900 บาท ตามแบบแปลนที่เรากําหนดขึ้นมาไดรับคําแนะนําวาใหจังหวัดสงไปยังผูวาการการ
รถไฟแหงประเทศไทย โดยตรงจะเร็วขึ้น เพราะตองใหสถาปนิกของการรถไฟรับรองกอน และเราจะขอให
เขาสนับสนุนงบประมาณมาสมทบจะไดหรือไม ขอใหสํานักงานจังหวัดลําปางประสานในเรื่องนี้ดวย
ที่ประชุม
รับทราบ
3.3 เรื่อง ความกาวหนาในการดําเนินการตกแตงถนนดวงรัตน ตามโครงการ
สงเสริมการทองเที่ยวลําปางเมืองเซรามิก
ผูแทนเทศบาลนครลําปาง ตามที่จังหวัดลําปางไดวาจาง หจก.ศิริยีวัน (ไอ.เอส) โดย นางวิรังรอง จักรมณี
ใหทําการกอสรางถนนดวงรัตนเปนถนนเซรามิก ในวงเงิน 2,297,800 บาท โดยกําหนดแลวเสร็จภายในวันที่
11 มีนาคม 2548 และแตงตั้งเจาหนาที่จากสํานักการชาง เทศบาลนครลําปาง เปนผูควบคุมงานกอสรางฯ
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ดังกลาว นั้น สาเหตุที่ทําใหการดําเนินการลาชาก็เพราะในชวงแรกมีปญหาเกี่ยวกับรูปแบบที่ผลิต
คอนขางจะยากและราคาไมสอดคลองกับงบประมาณ ซึ่งทางคณะกรรมการไดประชุมหารือกันระหวาง
ผูประกอบการผลิตกับผูรับเหมาจนไดขอยุติวาใหทางโรงงานผลิตชิ้นงานที่ทางเทศบาลนครลําปางได
ออกแบบไว ซึ่งไดตรวจสอบแลวทางโรงงานกําลังผลิตอยู สวนงานที่ทําเสร็จในชวงแรกนี้ เปนงานทางเทา
และงานเสาพักโคมไฟซึ่งจะสงมอบงานใหคณะกรรมการตรวจรับตอไป งานอื่น ๆ ปรากฏวาฐานโคมไฟ
ถูกทําลาย ไดใหผูรับเหมาไปแจงความไวแลว เพราะเกรงวาถาเอาประติมากรรมไปติดตั้งจะเกิดความ
เสียหาย จึงขอชี้แจงใหที่ประชุมทราบ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
เรากันเงินงบประมาณไวถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548 กําหนดสัญญาแลว
เสร็จวันที่ 11 มีนาคม 2548 ถาหากมีความจําเปนตองตอสัญญาอีก 10 วัน ไมทราบวาจะมีปญหาหรือไม
เพราะเราเบิกไดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548 และทางคลังจังหวัดไดกําหนดใหตั้งฎีกาเบิกภายใน 15
มีนาคม 2548
ประธาน
งานเสร็จตามกําหนดหรือไม
ผูแทนเทศบาลนครลําปาง คาดวาจะเสร็จหลังหมดสัญญาจางประมาณ 1 – 2 อาทิตย ซึ่งทางโรงงาน
กําลังเรงผลิตชิ้นงาน งานบางอยางตองผลิตหลาย ๆ ชิ้น ถึงจะออกมาตามตองการ จึงทําใหเสียเวลาตรงนี้
ประธาน
ถาหากเสร็จหลังสัญญาจาง ตามระเบียบแลวจะเบิกไมได
นายประสิทธิ์ สิริศรีสกุลชัย เกรงวางานจะไมเสร็จตามสัญญาจาง เทาที่สังเกตดูบริเวณเกาะกลาง
ถนนยังทําไมถึง 50% และคนงานที่ทําก็มีนอย
ประธาน
ใหคูสัญญาแจงผูรับเหมาทราบวา ถาสงมอบงานหลังหมดระยะเวลา จะเบิกไมไดเปน
ความรับผิดชอบของผูรับเหมา
นายอธิคม สุพรรณพงศ เคยเตือนไวแลวเพราะเปนผูลงนามในสัญญาดวยตนเอง เอกสารดําเนินงานมี
นอยมาก อนุมัติตั้งแตเดือนตุลาคม 2546 เริ่มดําเนินการจริง ๆ เดือนพฤศจิกายน 2547
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ตั้งแตเริ่มดําเนินการมา แบงงานเปน 3 งวด ไดมีการประชุมเพื่อที่จะ
พิจารณาวาทําไมงานถึงไมกาวหนาอยู 2 ครั้ง และการรายงานของชางผูควบคุมงานก็รายงานทุกครั้งวาไมมี
ความคืบหนาในการดําเนินงาน และในระหวางการประชุมนั้น ก็ไดมีการบันทึกการประชุมวา สาเหตุที่ไม
สามารถดําเนินการไดนั้นก็เพราะผูออกแบบกําหนดไว ตองใชเซรามิกที่ผลิตในจังหวัดลําปาง และตองเปน
ไปตามผูออกแบบของลําปางเทานั้น ซึ่งทางบริษัทผูรับเหมาก็ทําหนังสือแจงใหทราบวา สาเหตุที่ทําไมได
เพราะไมไดรับความรวมมือจากผูประกอบการผลิตเซรามิกลําปาง และราคาก็สูงกวาราคากลางที่กําหนดไว
ตามที่ทางเทศบาลฯ ไดรายงานในที่ประชุมและยังไมไดตอสัญญา เพียงแตลงมือทําและสงงานงวดแรกใน
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 นี้
ประธาน
เหลือเวลาตามสัญญาอีกไมมาก ตองเรงดําเนินการ แตบางอยางอาจจะขาดความพรอม
จึงทําใหเกิดปญหาตามมา
นายประสิทธิ์ฯ ผูรับเหมารายนี้เปนรายเล็กและไปตัดราคาคอนขางต่ํา จึงเปนภาระ เงินหมุนเวียนก็มีนอย
ประกอบกับรับงานที่รถไฟดวย ไมสามารถที่จะดําเนินงานทั้ง 2 แหงไปพรอม ๆ กันได ในสวนของโรงงาน
ที่ผลิตเซรามิก การสั่งทําตองวางเงินมัดจํา ทางผูรับเหมาอาจจะมีปญหาบาง ขณะเดียวกันตัวประติมากรรม
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ทางโรงงานไดทําไวแลว แตผูรับเหมาไมไดไปติดตอ และระเบียบการจัดซื้อจัดจางของทางราชการกําหนดไว
ตองเปนผูเสนอราคารายต่ําสุด แตไมดูคุณสมบัติของผูรับจางวาจะทํางานชิ้นนี้ไดหรือไม ถาผูรับเหมา
มีความพรอมจะใชเวลาดําเนินการประมาณ 60 วันเทานั้น
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
เดิมจัดตั้งงบประมาณไว 2,500,000 บาท ที่จะปรับปรุงถนนดวงรัตน
ตลอดสายดวยเซรามิก โดยสถาปนิกผูออกแบบของเทศบาลนครลําปาง กําหนดเงื่อนไขใหสํานักงานจังหวัด
ประสานกับชาง ชวยในการออกแบบ ซึ่งเมื่อมีการออกแบบมาแลว ก็บังคับวาจะตองเปนไปตามแบบที่
กําหนดและทําดวยเซรามิกที่ผลิตในจังหวัดลําปางเทานั้น ซึ่งระเบียบทางราชการไมมีขอบังคับอยางนี้ ผูรับ
เหมาสามารถที่จะนําเอาเซรามิกจากที่อื่นมาใชได แตเมื่อทางเทศบาลฯ ตั้งราคากลางเซรามิกไว ปรากฏวา
ราคาจริง ๆ สูงกวาที่กําหนดหลายเทาตัว ทําใหเกิดปญหากับทางผูรับเหมาที่ไมสามารถดําเนินการได ซึ่งใช
ระยะเวลาในการหารือกันเพื่อแกไขปญหานานมาก
ประธาน
ขอใหแกไขปญหาการดําเนินการใหแลวเสร็จตามที่กําหนดทันกับการเบิกเงินดวย
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 เรื่อง การประกาศภาพเครื่องหมายราชการของจังหวัดตาง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการประกาศภาพเครื่องหมาย
ราชการของจังหวัด โดยไดนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ
129 ง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ในการนี้ เมื่อภาพเครื่องหมายราชการของจังหวัดไดรับการประกาศเปน
ภาพเครื่องหมายราชการฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติเครื่อง
หมายราชการ พ.ศ. 2482 ไดบัญญัติหามมิใหบุคคลใดใชเครื่องหมายราชการ เวนแตหนวยราชการที่กําหนด
เครื่องหมายนั้นจะอนุญาต ผูใดฝาฝน มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินสองพัน
บาท จึงขอนํ าเรีย นที่ ป ระชุ ม เพื่ อทราบ หากส วนราชการหรือหน ว ยงานประสงค จ ะใช ภ าพเครื่อ งหมาย
ราชการของจังหวัด เพื่อการใด ๆ ใหขออนุญาตตอจังหวัดทุกครั้ง
พาณิชยจังหวัด เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงานของสวนราชการ รวมถึงภาคเอกชนที่จะตองใช
เครื่องหมายราชการของจังหวัด ขอใหทางสํานักงานจังหวัดออกเปนระเบียบหรือการอนุญาตเปนการกวาง ๆ
จะไดหรือไม
ประธาน
แจงเพื่อทราบและหาแนวทางเปนบรรทัดฐานในทางปฏิบัติตอไป
ที่ประชุม
รับทราบ
4.2 เรื่อง รายงานการศึกษาเบื้องตนของคณะทํางานศึกษาขอมูลในการจัดตั้ง
อุทยานประวัติศาสตรรถไฟลําปาง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
นายสักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย ตามคําสั่งจังหวัดลําปาง ที่ 2649/2547 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547
ไดแตงตั้งคณะทํางานศึกษาขอมูลในการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตรรถไฟลําปาง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ซึ่งประกอบดวย นายอุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ เปนประธานคณะทํางาน นายสรรพสิริ วิริยะศิริ นายสมนึก
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ฤาชา หัวหนาสํานักงานจังหวัด เปนคณะทํางาน และนายสักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย เปนคณะทํางานและ
เลขานุการ และนายเชษฐณรงค เขื่อนแกว เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ นั้น
1) เนื่องจากการรถไฟแหงประเทศไทยและชมรมเรารักรถไฟ อยูระหวางรอนโยบายของ
รัฐบาลชุดใหม ป 2548 คณะทํางานฯ ไดมีการหารือเบื้องตนกับการรถไฟแหงประเทศไทย ไดรับการแนะนํา
วาเสนทางรถไฟจากสถานีรถไฟผาลาด ถึงสถานีรถไฟนครลําปาง เปนเสนทางที่สําเร็จในสมัยของสมเด็จ
วชิราวุธกุมารครองราชย และเปนเสนทางที่คูขนานกับถนนวชิราวุธดําเนิน จึงนาที่จังหวัดและการรถไฟฯ จะ
ขอโปรดเกลาพระราชทานชื่อเสนทางรถไฟจากสถานีรถไฟศาลาผาลาดหรือสถานีรถไฟแมเมาะ ถึงสถานี
รถไฟนครลําปาง เปนเสนทางวชิราวุธดําเนิน ในวาระพรอมกันดวย
2) ที่ดินบริเวณบานผาลาด ประมาณ 3 ไรเศษ เดิมเปน นส.3 กรรมสิทธิ์ของนายสถานี
รถไฟผาลาด (คุณพอศรชัย อิ่มใจ) ตอมามีการออกโฉนดที่ดินทําการรังวัดเนื้อที่จริง ๆ รวม 4 ไร 5 ตารางวา
และเจาของไดมอบให มล.ปน มาลากุล และทานสุภัทรดิษฐ ดิษกุล และตั้งคณะทํางานของลําปางเปนสาขา
สมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรม โดยมีนายสักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย เปนผูรับมอบในการทํานิติกรรม
แทน ถาเปนไปไดในการทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จมาเปดถนนวชิราวุธดําเนิน เราก็
ทูลเกลาถวาย ที่ดินดังกลาวเปนสมบัติของแผนดิน เพื่อสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรตอไป
จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
ประธาน
ขอเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อที่จะศึกษาในรายละเอียดและผลักดันโครงการนี้ตอไป
ที่ประชุม
ใหรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ สงใหจังหวัดเพื่อศึกษาในรายละเอียดและสนับสนุน
การดําเนินงานตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
พาณิชยจังหวัด น้ํามันดีเซลขึ้นราคาอีกลิตรละ 60 สตางค สงผลกระทบกับราคาสินคาสูงขึ้น 0.01 %
อยางไรก็ตามทางจังหวัดซึ่งมีคณะอนุกรรมการ กรอ. จังหวัด จึงขอความรวมมือภาคเอกชนอยาเพิ่งขึ้นราคา
สินคา ในขณะนี้ เพราะสินคาเกายังมีอยูตามพระราชบัญ ญั ติวาดวยราคาสินคาและบริการมาตรา 29
ระวางโทษคอนขางสูง สําหรับผูที่ทําใหราคาสินคาเพิ่มหรือต่ําลงหรือทําใหเกิดความปนปวนดานราคาสินคา
ในระยะนี้หนวยงานที่รับผิดชอบของกระทรวงพาณิชยจะเขาไปชวยดูแล สวนราคาขนสงสินคาจะประสาน
กับขนสงจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม เวลา

11.30 น.
(ลงชื่อ) ปรีชา ลักษณะ
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายปรีชา ลักษณะ)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว

