
จังหวัดมหาสารคาม 

เรื่อง ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม โดยนายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ 
พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด ตำรวจภูธรอำเภอเมือง 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ออกตรวจสอบสถานการณ์   
การจำหน่ายหน้ากากอนามัย ณ ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จำนวน 2 แห่ง 
คือ บริษัทฟาร์มมาร์ท ต.ตลาด และร้านนกการค้า ต.ท่าสองคอน  
2. ผลการดำเนินการ 

ตรวจสอบพบว่า ร้านท้ังสองได้รับจัดสรรจากกรมการค้าภายใน แห่งละ 1,000 ช้ิน 250 แพค      
(1 แพคบรรจุ 4 ช้ิน) จำกัดการซื้อ 1 คน : 1 แพค ราคา 10 บาท ซึ่งร้านท้ังสองได้จำหน่ายหน้ากากอนามัย  
ในราคาท่ีกฎหมายกำหนด และมี ผู้บริโภคให้ความสนใจเข้าคิวรอซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง การจำหน่ายสินค้า
หน้ากากหมดอย่างรวดเร็ว 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

สามารถหาซื้อหน้ากากได้ในราคาท่ีเป็นธรรม ซึ่งไม่มีการกักตุนสินค้า ร่วมท้ังสามารถวางแผนการ
จัดหาหน้ากาก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้ 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดมหาสารคาม 

  

 

 

 

 

 

 

 



 จังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง ตรวจสอบฟาร์มไก่ส่งกล่ินเหม็นรบกวน 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 11 มี.ค.2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สนง.สาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรีสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี สนง.ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
อำเภอพนมทวน เทศบาลตำบลรางหวาย ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ี ลงพื้นท่ีตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี ได้รับความ
เดือดร้อนจากการประกอบกิจการฟาร์มไก่ (ศรีสวัสด์ิฟาร์ม) ส่งกล่ินเหม็นรบกวน หมู่ 6 ต.รางหวาย อ.พนมทวน 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการตรวจสอบพบว่า ฟาร์มดังกล่าวมีพื้นท่ี 11 ไร่ 3 งาน มี 3 โรงเรือนเล้ียงไก่ 40,000 ตัว 

บริเวณโดยรวมไม่มีกล่ินเหม็น แต่มีกล่ินด้านหลังฟาร์ม เนื่องจากฟาร์มเป็นระบบปิดมีทางระบายอากาศทางเดียว
เป็นพัดลมดูดอากาศ และทางฟาร์มได้ทำกำแพงสูงพร้อมท้ังขึงสแลนบนกำแพงและมีแนวต้นไม้อีกชั้นหนึ่ง แต่ยัง
มีกล่ินทะลุไปยังบ้านผู้ร้องเนื่องจากท่ีดินติดกัน ทางคณะตรวจสอบมีความเห็นให้ทางฟาร์มดำเนินการแก้ไข ดังนี้ 

1.จัดทำสแลนและม่านน้ำ และทำรำรางรับน้ำท่ีตกจากสแลนเพื่อรวบรวมน้ำท้ิงลงบ่อเก็บน้ำ 
2.ให้ดำเนินการปลูกต้นอโศกหรือต้นสนและต้นซ่อนกล่ินตามแนวกำแพงด้านท่ีติดกับผู้ร้อง 
3.ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะเวลา 60 วัน หลังจากดำเนินการแก้ไขเสร็จส้ินทางคณะจะลง

พื้นท่ีตรวจติดตามอีกครั้ง 
4.เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรางหวาย เรื่องกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ อย่างเคร่งครัด 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ได้รับทราบการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก และเป็นระบบ รวมท้ังมีการบูรณาการทำงานในรูปแบบ
คณะกรรมการ เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมีสภาพ
อากาศท่ีดี สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข  

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดกาญจนบุรี 
 

   

 

 

/รูปภาพ... 
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รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
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จังหวัดแพร่ 
เรื่อง ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดประจำจังหวัดแพร่ และ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ จำนวน 2 แห่ง  
2. ผลการดำเนินการ 

(1) บริษัท ท็อปเซ็นเตอร์ จำกัด ต้ังอยู่บริเวณตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้รับการ
จัดสรรหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1,000 ช้ิน และการจำหน่ายหน้ากาก
อนามัยเป็นไปตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยเริ่มจำหน่ายเวลา 10.00 น. และจำหน่ายหมดในเวลา 
10.30 น. 

(2) บริษัท ส.ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ต้ังอยู่บริเวณหมู่ท่ี 2 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1,000 ช้ิน และการจำหน่าย
หน้ากากอนามัยเป็นไปตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยเริ่มจำหน่ายเวลา 10.00 น. และจำหน่ายหมดใน
เวลา 10.30 น. 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ แจ้งว่า ในวันท่ี 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. จะจำหน่าย
หน้ากากอนามัย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ร้านสกาวเดือน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ และร้านเจแอนด์เจ อาหารสัตว์
และสินค้าเบ็ดเตล็ด ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย โดยจะได้รับการจัดสรรจำนวนร้านละ 1,000 ช้ิน       
รวมท้ังส้ิน 2,000 ช้ิน ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีสืบสอบสวน สคบ. ท่ีปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่  จะ
ลงพื้นท่ีตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

สามารถหาซื้อหน้ากากได้ในราคาท่ีเป็นธรรม ซึ่งไม่มีการกักตุนสินค้า ร่วมท้ังสามารถวางแผนการ
จัดหาหน้ากาก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้ 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดแพร ่

    

 

 

 

 

 



จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เรื่อง ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย 

................................................................... 
1. ความเป็นมา 

เมื่อวันนี้ 10 และ 11 มีนาคม 2563 สคบ.มส. และ ศดธ.มส. ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ออกตรวจติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยจากร้านค้าและ ร้านขายยา 
ท่ีเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ในเขตพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่  ร้านขายยาสุภัทชาเภสัช โดยร้าน
ดังกล่าวเริ่มจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในวันเสาร์ท่ี 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.  รวมท้ังในวันท่ี 10 
มีนาคม 2563 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดส่งหน้ากากอนามัยจากโรงงานผลิต มาจำหน่ายให้
ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในราคาช้ิน 2.50 บาท 1 แพค มี 4 ช้ิน ราคา 10 บาท จำหน่ายให้ประชาชน 
1 แพค ต่อ 1 คน ต่อ 1 วัน 

2. ผลการดำเนินการ 
ผลการตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าท่ีฯ ได้แนะนำและกำชับให้จำหน่ายในราคาท่ีกฎหมายกำหนดอย่าง

เคร่งครัด ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และวันนี้ 10 มีนาคม 2563 กระทรวงพาณิชย์ได้
จัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับร้านค้าธงฟ้าฯ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ร้าน ได้แก่  หจก.กาดคำพลาซ่า 
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากกระทรวงพาณิชย์รอบแรก 1 ,000 ช้ิน ท้ังนี้     
เจ้าหน้าท่ีฯ ได้แนะนำและกำชับให้จำหน่ายในราคาท่ีกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

สามารถหาซื้อหน้ากากได้ในราคาท่ีเป็นธรรม ซึ่งไม่มีการกักตุนสินค้า ร่วมท้ังสามารถวางแผนการ
จัดหาหน้ากาก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้ 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  

 

 

 

/รูปภาพ... 
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รูปภาพการลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 

   

 

   

  

 

***************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดเลย 

เรื่อง ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันนี้ 10 มีนาคม 2563 เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยภายใต้การอำนวยการของ
นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย และ สคบ.จ.เลย ลงพื้นท่ี   
สุ่มตรวจติดตามร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัยในเขตพื้นท่ีอำเภอเมืองเลย จำนวน ๕ ร้าน ได้แก่ ร้านเฉลิมโชคฟาร์ม่า 
ร้านขายยาอำนวยสุขโอสถ ร้านไชยเวชภัณฑ์ ร้านคลังยาเภสัช (เป็นร้านท่ีไม่ได้อยู่ในโครงการร้านธงฟ้าฯ ภายใต้
การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์)  
2. ผลการดำเนินการ 

ตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีหน้ากากอนามัยจำหน่ายภายในร้าน และร้า เมืองเลยเภสัช ซึ่งเป็นร้านท่ีเข้า
ร่วมโครงการร้านธงฟ้าฯ ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากกระทรวงพาณิชย์รอบแรก ๑,๐๐๐ ช้ิน จำหน่าย
หมดแล้ว 

โดยวันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับร้านค้าธงฟ้าฯ ในจังหวัดเลย จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ 
ร้านเมืองเลยเภสัช อำเภอเมืองเลย จำนวน 1,000 ช้ิน ได้รับหน้ากากอนามัยเรียบร้อยแล้ว และ หจก.รวมมิตรโอสถ 
อำเภอเชียงคาน จำนวน ๑,๐๐๐ ช้ิน (อยู่ระหว่างการขนส่ง) ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีฯ ได้แนะนำและกำชับให้จำหน่ายในราคา
ท่ีกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

สามารถหาซื้อหน้ากากได้ในราคาท่ีเป็นธรรม ซึ่งไม่มีการกักตุนสินค้า ร่วมท้ังสามารถวางแผนการ
จัดหาหน้ากาก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดเลย 

   

n  


