
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุรี 
ครั้งที่ 12/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2561  เวลา  15.00  น. 
ณห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

................................... 
ผู้เข้าประชุม 
1.  นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ประธานกรรมการ 
2.  นายพงษ์พันธ์   แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
3.  พ.ต.อ.ธนรัชน์  สอนกล้า แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
4.  พ.ท.ณเดชน์  บุนนาค  แทน เจ้ากรมการทหารช่าง   กรรมการ 
5.  นายทศพร  ทิตภิญโญ แทน อัยการจงัหวัดราชบุรี   กรรมการ 
6.  นายอัมรินทร์  สินธ์ุธารทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
7.  นางมนชยา  นิลสัมฤทธ์ิ แทน สรรพากรพื้นที่ราชบุรี   กรรมการ 
8.  นายสานนท์  เจตสิกโต แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี   กรรมการ 
9.  นางสาวขวัญเรือน ฉิมทอง  แทน พมจ.ราชบุรี    กรรมการ 
10. นางรัตนา  แก้วเพียรพันธ์ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
11. นายชีพ    น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
12. นายสรรเสริญ ชาติดี  แทน ผอ.การแขวงทางหลวงราชบุรี  กรรมการ 
13. นายอัศม์เดช ทองยิ่ง  แทน ผอ.การแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี  กรรมการ 
14. นายกิตติชัช  เพ็งพันธ์  แทน สถิติจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
15. นางจิรนันท์  บัวสําลี  แทน พาณิชยจ์ังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
16. นายนรเศรษฐ ์ เหม่งเวหา แทน ท้องถิ่นจงัหวัดราชบุรี   กรรมการ 
17. นายเดชา  เรืองอ่อน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  กรรมการ 
18. นางพูลสขุ  สุวรรณสิงห ์ แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
19. นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น  แรงงานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
20. นายมนตรี   โฉมศร ี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
21. นางจันทนา  โฉมศร ี  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ 
22. นายประกอบ คงเขียว  อุตสาหกรรมจงัหวัดราชบุรี   กรรมการ 
23. นายพิเชษฐ ์  ทองพันธ์ จัดหางานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
24. นางสาวญาณ ี สมปราณ ์ แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กรรมการ 
25. นายสัมฤทธ์ิ  หนองเคย แทน ผอ.สน.จดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 จ.ราชบุรี กรรมการ 
26. นายประสาร เจนสวัสด์ิพงศ์ แทน ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  กรรมการ  
27. นางสาวพรทิพย์ เทียมเพ็ชร ์ แทน ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี กรรมการ 
28. นายสมศกัด์ิ  พลายมาต แทน ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 8   กรรมการ 
29. นายสุรัตน์   นุ้ยป้อม  ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี    กรรมการ 
30. นายจํานงค์  จันทร์วงค์ แทน นอ.เมืองราชบุรี    กรรมการ 
31. นายพงศ์สันต์ ศูนย์กลาง แทน นอ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
32. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศร ี นอ.บางแพ     กรรมการ 
 
                    /33. นายวสันต์… 
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33. นายวสันต์  หงส์ศุภางค์พันธ์ุ แทน นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
34. นายปริยะ  กลิ่นศรีสุข แทน นอ.โพธาราม    กรรมการ 
35. นายประทีป  นทีทวีวัฒน์ นอ.ปากท่อ     กรรมการ 
36. นางรัชนี  โพธ์ิศรี  แทน นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
37. นายสายชล  จันทร์เพ็ญ นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
38. นางรศริน  ไตรศุภโชค แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
39. พ.ต.ท.สุประพันธ์ โพธิภิรมย์ แทน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี   กรรมการ 
40. พ.ต.ท.รัฐฐนันท ์ ดิษฐ์ธิวรกูล แทน ผกก.สภ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
41. พ.ต.อ.ธนากร สุวรรณศร ี ผกก.สภ.บางแพ     กรรมการ 
42. พ.ต.ท.วัชรินทร์  มีศรีผ่อง  แทน ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
43. พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรพันธ์ุ  แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
44. พ.ต.ท.รินโชติ โชติศร  แทน ผกก.สภ.จอมบึง    กรรมการ 
45. พ.ต.ท.ดิเรก  มั่นคง  แทน ผกก.สภ.วัดเพลง    กรรมการ 
46. พ.ต.ท.อภิชาติ  ทรัพย์ส่งเสริม แทน ผกก.สภ.สวนผึ้ง    กรรมการ 
47. พ.ต.ท.สมศักด์ิ จิรัตกุล  แทน ผกก.สภ.บ้านคา    กรรมการ 
48. พ.ต.ท.ทศพล ทรงเฉลิม แทน ผกก.สภ.หลักห้า    กรรมการ 
49. พ.ต.ท.ชาติชาย ดอนชัย  แทน ผกก.สภ.ทุ่งหลวง    กรรมการ 
50. พ.ต.ท.สุธี  เจากสิกร แทน ผกก.สภ.กรับใหญ ่    กรรมการ 
51. พ.ต.ท.ไพโรจน์ แม้นบุตร แทน ผกก.สภ.ด่านทับตะโก   กรรมการ 
52. พ.ต.ท.มาโนช จันทร์เที่ยง แทน ผกก.สภ.เขาดิน    กรรมการ 
53. ร.ต.ท.เกริก  ศรีโยธิน  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
54. นายสุธีร ์  เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน จ.ราชบุรี  กรรมการ 
55. นายสรยทุธ์  กุลสณาวงศ์ แทน นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   กรรมการ 
56. นายพิชิต  ต้ังสุข  ประธานหอการค้า จ.ราชบุรี   กรรมการ 
57. นายอดุลย์  ถาวรกุล  ป้องกันจังหวัดราชบุรี    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
58. พ.ต.ท.ปฐม  ทองยา  สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุรี    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.นางสาวธิติมา    ทองสุกใส ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 
2. นายจิรบูล  สุวราช  ปลัดอําเภอปากท่อ 
3. พ.ต.ต.คงกฤช  รุ่งเรือง  สวป.สภ.เมืองราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธาน  - นายชยาวุธจันทร ผู้ ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้  
   นายวีรัสประเศรษโฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
   - ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดงดแต่งเครื่องแบบร่วมงาน 
   ที่ไม่ใช่งานราชการ 
มติที่ประชุม       - รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2 รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที1่2/2561เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2561 
มตทิีป่ระชุม             - รับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 3 ตดิตามผลการดําเนนิการทีส่บืเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 
มตทิีป่ระชุม             - ไม่ม ี
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง  เพื่อทราบ(ในหว้งเดอืนที่ผา่นมา)  
ภ.จว.ราชบุรี  4.1  ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ 
   - เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2561 สภ.โพธาราม ร่วมกัน กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี  

ได้ร่วมกันทําการจับกุม นายภานุรุจ หรือพิท แตงเรือง อายุ 16 ปี ที่อยู่ 40/2 ม.5             
ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จํานวน 22,000 เม็ด 
และตรวจยึดทรัพย์สิน จํานวน 3 รายการ ได้แก่ รถยนต์กระบะ จํานวน 1 คัน 
รถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน และโทรศัพท์มือถือ จํานวน 1 เครื่อง โดยกล่าวหาว่า
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายและ
พยายามจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดและจับกุมได้ที่ บริเวณถนนในหมู่บ้าน ม.1 
ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

   - เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมืองราชบุรี ได้ร่วมกันทํา
การจับกุมตัว นายณัฐพร ศรีสังข์ อายุ 27 ปี ที่อยู่ 26/1 ม.5 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง  
จ.ราชบุรี พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้าจํานวน 1,575 เม็ด และยาไอซ์ น้ําหนัก 30.33 
กรัม โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 (ยาบ้า , ยาไอซ์) โดยผิด
กฎหมาย และเป็นผู้ขับขี่รถเสพเสพติดฯ เหตุเกิดและจับกุมได้ที่ บริเวณริมถนน
ภายในหมู่บ้านคุ้งน้ําวน ต.คุ้งน้ําวน อ.เมือง จ.ราชบุรี  

รอง ตร.  - เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ป.ป.ส.ใหญ่ ได้ทําการล่อซื้อที่ปากท่อ 300 มัด ที่ขยายผล
มาจากภาค 1 

มติที่ประชุม      - รับทราบ  
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เลขาฯ  4.2 คดีและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ เดือนพฤศจิกายน 2561 
  -เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลาประมาณ 11.30 น. สภ.บางแพ ได้รับแจ้งพบศพ

ชายไทยไม่ทราบชื่อถูกทําร้ายร่างกาย และนอนเสียชีวิตที่ข้างบ้านเลขที่ 23 ม.11          
ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตถูกทําร้ายร่างกายที่บริเวณ
ศีรษะ โดยมีสังกะสีปิดศพไว้ ต่อมาทราบว่าผู้ตายช่ือนายพิทักษ์ หรือหนุ่ม รุ่งทิน อายุ 46 
ปี   อยู่บ้านเลขที่ 71 ม.10 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ถูกนายเสงี่ยม อินทร์จันทร์             
อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54/1 ม.11 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ใช้เหล็กแป๊บยาว
ประมาณ 2 เมตร ตีที่บริเวณศีรษะแล้วใช้อาวุธมีดฟันซ้ําจนถึงแก่ความตาย หลังจาก          
ก่อเหตุนายเสง่ียมฯ ได้หลบหนีไป เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.บางแพได้ติดตามจับกุมตัว             
นายเสง่ียมไว้ได้ สอบถามนายเสงี่ยมฯ รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุทําร้ายนายพิทักษ์ฯ 
จนถึงแก่ความตาย สาเหตุโกรธแค้นที่ผู้ตายชอบลักทรัพย์ของตนมาหลายครั้งแล้ว 

  -เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลาประมาณ 11.20 น. สภ.จอมบึง ได้รับแจ้งว่ามี
เหตุทะเลาะวิวาทและใช้อาวุธมีดแทงกันได้รับบาดเจ็บ ที่บริเวณคอกแพะ ข้างบ้านเลขที่ 
154/2 ม.4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่เกิดเหตุพบนายวันชัย หนูซื่อตรง อายุ 55 ปี 
ถูกแทงด้วยอาวุธมีดบริเวณหน้าท้องได้รับบาดเจ็บ จึงได้นําตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
ยุพราชจอมบึง จากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุ คือนายหลักชัย กรุงเกษมอายุ 51 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 6/2 ม.9 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี หลังจากก่อเหตุก็หลบหนีไป 
เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.จอมบึง ได้ติดตามจับกุมตัวไว้ได้ สอบถามนายหลักชัยฯ รับว่าเป็น            
ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงนายวันชัยฯ จริง สาเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทกันเรื่องเลี้ยงหาน 

มติที่ประชุม      - รับทราบ 
จัดหางานจังหวัด 4.3 การจัดระบบแรงงานต่างด้าว(ประจําเดือน ธันวาคม 2561) 
   -  จํานวนแรงงานต่างดา้วที่ไดร้บัอนญุาตทาํงาน (ขอ้มูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/จํานวนแรงงาน... 

 

ที่ ประเภทคนต่างด้าว 

นายจ้าง/
สถาน

ประกอบการ
(ราย) 

คนต่าง
ด้าว (คน) 

1 แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา, ลาว, กัมพูชา) 
1.1 พิสูจน์สัญชาติ 36,778 คน 
1.2 นําเข้า 9,397 คน 

3,224 46,175 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรี่ยง,พม่าพลัดถิ่น,มอญ) 821 2,826 
3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 21 95 
4 ชั่วคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 205 663 

รวม 49,759 
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 -  จํานวนแรงงานต่างด้าว  (กัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมทุกประเภท) แยกอําเภอ                        

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม      - รับทราบ 
ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4 ผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องที่จังหวัดราชบุรี 

 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 
     - สถานที่ ต.บ้านคา อ.จอมบึง จ.ราชบุรีจับกุมผู้ต้องหา 6 ราย 
  พื้นที่บุกรุก (ไร่) 1 แปลง 
   ข้อหา พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.54, 45 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
   พ.ศ.2507 ม.14  และพ.ร.บ.ป่าสงวน(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
   เพิ่มเติม ม.26/1, 31, 35 
 

    - สถานที่ ต.บ้านบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีจับกุมผู้ต้องหา - ราย 
  พื้นที่บุกรุก (ไร่) 1 แปลง 
   ข้อหา พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.54, 45, 72 ตรี พ.ร.บ.ป่าสงวน 
  แห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.14 พ.ร.บ.ป่าสงวน(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559 และที่
   แก้ไขเพิ่มเติม ม.26/1, 31, 35 
ประธาน - ขอใหผู้้แทนนายอําเภอบ้านคาติดตามผลการดําเนินการอย่างใกล้ชิด 
มติที่ประชุม      - รับทราบ  
พัฒนาสังคมฯ 4.5 ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
 จ.ราชบุรี 

- สรุปข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวของจังหวัดราชบุรี ในเดือน 
พฤศจิกายน 2561 อ.เมืองราชบุรี 3 ราย และบ้านคา 1 รายโดยมีสาเหตุจาก ปัญหา
สัมพันธภาพในครอบครัว และเมาสุรา 

 
ประธาน ... 

 

ลําดับที่ อําเภอ จํานวนแรงงานต่างด้าว  
(คน) 

1 เมืองราชบุรี 10,669 
2 บ้านโป่ง 8,927 
3 โพธาราม 8,690 

4 ดําเนินสะดวก 4,326 
5 ปากท่อ 4,928 
6 จอมบึง 3,440 
7 บางแพ 1,860 
8 วัดเพลง 344 
9 สวนผึ้ง 1,096 

10 บ้านคา 1,895 
รวม 46,175 
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ประธาน  - ขอให้อําเภอเมืองราชบุรี และอําเภอบ้านคาติดตามเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในพื้นที่ 
มติที่ประชุม          - รับทราบ 
พัฒนาสังคมฯ  4.6 ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
   (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. - 13 ธ.ค. 61) 
  ด้านการป้องกัน 
  - ตรวจโรงแรม โรงงาน สถานประกอบการ สถานบริการร้านอาหาร  

ร้านคาราโอเกะ บริษัท,รีสอรท์ ฟาร์มเลี้ยงสตัว์ โรงโม่หินอื่นๆ 
  - การตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ โรงงาน เพื่อป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ 
  - จัดระเบียบขอทาน รณรงคป์ระชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาขอทาน 
  - ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับ และการค้า

มนุษย์ด้านแรงงาน 
  - ประชุมและออกตรวจตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับ 

และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
มติที่ประชุม          - รับทราบ 
ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.7 ผลการจบักมุ ตรวจคน้ เรือนจาํกลางเขาบนิประจาํเดือนธนัวาคม 2561 
  - ยอดผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น 6,252 คน 
  - ได้มีปิดล้อม จู่โจม ตรวจค้นเรือนจําเป็นประจําทุกวัน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 
มติที่ประชุม          - รับทราบ 
ปภ. 4.8 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
  - สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 2561 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2562มียอด
ผู้เสียชีวิตในรอบเดือน จํานวน 14 คน 

มติที่ประชุม          - รับทราบ 
พาณิชย์จังหวัด 4.9 การตรวจสอบการนําข้าวในสต๊อกของรัฐไปใช้ในอุตสาหกรรม 
  -การจําหน่ายข้าวสารฯ เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560

มีผู้ซื้อ 3 ราย ทั้งนี้ บริษัทที่รับมอบข้าวครบแล้วตามสัญญา จํานวน 2 ราย คือ บริษัท 
กาญจนาอาหารสัตว์ จํากัด และบริษัท เอสพีเอ็ม อาหารสัตว์ จํากัด ยังคงรับมอบข้าว 

 จํานวน 1 ราย คือ บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จํากัด และการจําหน่ายข้าวสารฯ เข้าสู่
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่1/2560 มีผู้ซื้อ 1 ราย คือ 
บริษัท ว.ธนทรัพย์ จํากัด  

 
 
 
 

 
-การจาํหน่าย... 
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  -การจําหน่ายข้าวสารฯ เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 2/2560

มีผู้ซื้อ 6 ราย ทั้งนี้ ข้าวจากคลังอึ้งฮงฮวด หลัง 3 จ.นครสวรรค์ ได้ดําเนินการขนย้าย 
และหยุดการขนย้าย เนื่องจากคลังต้นทางขอระงับการขนย้ายข้าวสารออกจากคลัง          
จากผลติดตามขณะนี้บริษัทฯ แจ้งว่า อคส.ดําเนินการบอกเลิกสัญญากับคลังและ            
เรียกคืนข้าวเพื่อส่งมอบข้าวให้บริษัทฯ ซึ่งจะได้ดําเนินการขนย้ายต่อไป 

  - การจําหน่ายข้าวสารฯ เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561
มีผู้ซื้อ 4 ราย ทั้งนี้ มีผู้ซื้อ 1 ราย คือ บริษัท ว.ธนทรัพย์ จํากัด  

มติที่ประชุม          - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

ประธาน   - จังหวัดราชบุรี กําหนดจัดงานเทศกาลแสงไฟ และสื่อประสมจังหวัดราชบุรี ระหว่าง 
  วันที่ 15 - 20 มกราคม 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา จึงขอให้             
  ส่วนราชการประชาสัมพันธ์ และร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อย 

มติที่ประชุม             -  รับทราบ 

   เลิกประชุมเวลา  16.45  น. 

  

      ลงชื่อ  ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นางสาวณัฏฐนันธ์  ป้อมเชียงพิณ)    
      
       

  ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางสาวธิติมา  ทองสุกใส)    
            ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 
  


