
จังหวัดสงขลา 

เรื่อง ร้องเรียนเทศบาลเมืองสะเดา กรณี จับสุนัขท่ีไม่มีเจ้าของอย่างไม่เหมาะสม 

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

เมื่อวันนี้ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
นายรุ ่งโรจน์ และสุบ ผู ้อำนวยการกลุ ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง 
ประกอบด้วย สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองสะเดา ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสะเดา มูลนิธิวอชด็อกไทย
แลนด์ WATCHDOG THAILAND (WDT) มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย SOI DOG FOUNDATION และกลุ่มผู้รักสัตว์ใน
พื้นที่ รวมผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน กรณีเทศบาลเมืองสะเดาได้มีประกาศที่จะทำการจับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ 
ระหว่างวันท่ี 10 มีนาคม 2563 - 24 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ต่อมากลุ่มคนรักสัตว์ได้แจ้งความดำเนินคดีต่อเทศบาล ฯ  
2. ผลการดำเนินการ 

ผลการประชุมสรุปได้ว่า ความพร้อมของสถานที่พักพิงสัตว์ที่พร้อมด้วยการดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่าง
ถูกต้อง อาทิ อาหาร น้ำ ในปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสมกับประเภทชนิด ลักษณะสภาพ และอายุ จัดให้สัตว์อยู่
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติป้องกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ พ.ศ.2557 ประการสำคัญ คือ การให้องค์กรรักสัตว์เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสุนัขจรจัด เพื่อเป็นการป้องกันข้อร้องเรียนในลักษณะเดียวกัน และให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้ง มีการบูรณ
ราการร่วมกับหน่วยงานภาคประชาสังคมในการกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสงขลา 

   

   



 จังหวัดเลย 

เรื่อง ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย 

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

เมื ่อวันนี้ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับ สำนักงาน
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเลย ภายใต้การอำนวยการของ นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม        ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเลย บูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย สถานีตำรวจภูธรนาด้วง และอำเภอนาด้วง ลง
พื้นท่ีเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นท่ีอำเภอนาด้วง โดยในวันนี้ร้านค้าโครงการธงฟ้าฯ  ท่ี
ได้รับจัดสรรหน้ากากอนามัยของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 2 ร้าน ดังนี้ 

1.1 หจก.168 การเกษตร อำเภอนาด้วง จำนวน 1,800 ช้ิน 
1.2 ร้านเภสัชชูศักดิ์ อำเภอภูกระดึง จำนวน 1,800 ช้ิน 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการตรวจสอบพบว่า ร้านค้าดังกล่าวมีการจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ชิ้นละ 2.50 บาท   

แพ็คละ 4 ชิ ้น ในราคา 10 บาท จำกัดคนละ 1 แพ็ค ซึ ่งคณะเจ้าหน้าที ่ฯ ได้ให้คำแนะนำและกำชับ
ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายในราคาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือ    
เป็นอย่างดี ไม่พบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาแต่อย่างใด 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
สามารถหาซื้อหน้ากากได้ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งไม่มีการกักตุนสินค้า ร่วมทั้งสามารถวางแผนการ

จัดหาหน้ากาก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดเลย 

   

   

 

 



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย 

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

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางเพชรี เขมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บรุี 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี สคบ.จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี และ กอ รมน. ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำ ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2563 ณ.บริษัท ครีมเมอร์รี่พลัส 

2. ผลการดำเนินการ 
2.1 บริษัทฯหยุดการผลิตเจลล้างมือเนื่องจากเเอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นส่วนผสมขาดตลาดตั้งแต่ เดือน 

กุมภาพันธ์ 2563 และมีราคาสูง 
2.2 ขวดท่ีใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เจลล้างมือขาดตลาด 
ท้ังนี้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการตรวจเย่ียมแนะนำเป็นอย่างดี 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

สามารถหาซื้อหน้ากากได้ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งไม่มีการกักตุนสินค้า ร่วมทั้งสามารถวางแผนการ
จัดหาหน้ากาก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้ 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุรี 

   

   

 

 

 

 



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ขอความช่วยเหลือไม่มีเงินค่ารถกลับบ้าน 

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

เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวภาวดี นวลหงส์ ได้เข้ามาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรี
สะเกษ เพื่อขอความช่วยเหลือ กรณีผู้ร้อง พร้อมบุตรไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านท่ีอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

2. ผลการดำเนินการ 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการจัดหาอาหารและน้ำดื่ม รวมทั้งได้

ประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าท่ีต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ตรงตามความต้องการ ร่วมทั้ง ได้รับการ
ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมข้ันพื้นฐานด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดมหาสารคาม 

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

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม กอ.รมน.จังหวัด และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม นำโดยท่านรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ) ออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากาก
อนามัย ณ ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จำนวน 2 แห่ง คือ ร้าน ส.
วัฒนา และร้านแอนการค้า ตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบพบว่า ร้านท้ังสองแห่ง ได้รับจัดสรรจากกรมการค้าภายใน ร้านละ 1,000 ช้ิน 
250 แพค (1 แพคบรรจุ 4 ช้ิน) จำกัดการซื้อ 1 คน : 1 แพค ราคา 10 บาท โดยผู้บริโภคให้ความสนใจเข้าคิวรอซื้อ
สินค้าเป็นจำนวนมาก และติดตามสถานการณ์การจำหนา่ยหน้ากากอนามัยท่ีห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีมหาสารคาม  

ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสินค้าหน้ากากอนามัยจำหน่าย 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

สามารถหาซื้อหน้ากากได้ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งไม่มีการกักตุนสินค้า ร่วมทั้งสามารถวางแผนการ
จัดหาหน้ากาก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดมหาสารคาม 

   

   

 

 

 

 

 



จังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย 

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

เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ส่ังการ
ให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม/ศดธ.อ.เมืองสุพรรณบุรี ออกท้องที่ประสานร่วมกับเทศบาลเมอืง
สุพรรณบุรี,ทหารกอ.รมน.สพ., ทหาร มทบ.17 ประชุมผู้ค้าขายท่ีได้รับการผ่อนผันให้ขายสินค้าบนทางเท้าถนน
หน้า รพ.เจ้าพระยายมราช ผู้ค้าขอขยายพื้นที่ค้าขายและต้องเสียค่าปรับให้เทศบาล ตามที่เจ้าของร้านค้า
ร้องเรียนขอความช่วยเหลือผ่านศดธ.อ.เมืองสุพรรณบุรี ซึ่งได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบเป็นรายร้านค้า จำนวน 32 ราย 

2. ผลการดำเนินการ  
2.1 ร้านค้าท่ีได้รับการผ่อนผันให้ค้าขายบนทางเท้ากว้าง 1 เมตร วัดจากเสาอาคารออกไปบนทางเท้า

ท้ังหมด 32 ร้าน 
2.2 ร้านค้าท่ีใช้พื้นท่ีเกิน 1 เมตร แก้ไขตามคำส่ังเทศบาลแล้ว 10 ร้าน 
2.3 ร้านค้าท่ีใช้พื้นท่ีเกิน 1 เมตร จำนวน 22 ร้าน พร้อมยินยอมจะแก้ไขตามคำส่ังเทศบาลภายใน 7 วัน 
2.4 ร้านค้าต่อเติมอาคารรุกล้ำทางเท้า 6 ราย เจ้าของร้านพร้อมแก้ไขตามคำส่ังเทศบาล ภายใน 30 วัน 
2.5 ร้านอาหารต่อเติมเครื่องดูดอากาศรุกล้ำทางเท้า เจ้าของพร้อมแก้ไขตามคำส่ังเทศบาลภายใน 15 วัน 
2.6 เทศบาลพิจารณาชลอการดำเนินคดีกับร้านค้าก่อนหน้านี้ไว้ก่อน หากเจ้าของร้านค้าแก้ไขตาม

คำส่ังของเทศบาลตามกำหนดแล้วจะยุติการดำเนินคดี  

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนที่ใช้ทางเดินบนบาทวิถี สามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก และไม่เกิดอันตรายจากการตั้งแผง
หรือร้านขายของล้ำทางเดิน ร่วมทั้งเป็นการกำหนดมาตรการให้ร้านค้าปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสุพรรณบุรี 

   

   



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ร้องเรียนการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาสูงกว่ากำหมายกำหนด 

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

เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ส่ังการให้ นส.วาสนา อยู่ดี 
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบุคคล
จำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ผ่านทางเฟสบุ๊คในราคาสูงกว่ากฎหมายกำหนด ราคาแพ็คละ  
1,000 บาท บรรจุ 50 ช้ิน หรือช้ินละ 20 บาท 

2. ผลการดำเนินการ  
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับ ตำรวจสภ.เมืองศรีสะเกษ ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ 

สคบ.ศรีสะเกษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ วางแผนทำการล่อซื้อ โดยมีการถ่ายสำเนาธนบัตรใบละ 1,000 บาท 
แจ้งความไว้ สภ.เมืองศรีสะเกษ หลังจากนั้นสายได้ทำการล่อซื้อ จำนวน 1 แพ็คราคา 1,000 บาท เจ้าหน้าท่ีจึงได้
แสดงตัวจับกุมนางสาวเอ (นามสมมุติ) พร้อมของกลาง และดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหา ขายสินค้าหน้ากาก
อนามัยในราคาสูงเกินกฎหมายกำหนด มีความผิดตามมาตรา 25 (1) ตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร 
พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษ จำคุก 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100 ,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงนำส่งผู้ต้องหา 
พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองศรีสะเกษดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีต้องการซื้อหน้ากากอนามัย สามารถท่ีจะหาซื้อได้ในราคาท่ีเป็นธรรม ไม่มีการฉวยโอกาส
ขึ้นราคา และเป็นการป้องปรามบุคคลท่ีจะกระทำการเอาเปรียบผู้อ่ืน ให้เป็นเยี่ยงอย่าง 
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดบึงกาฬ 

เรื่อง ขอความช่วยเหลือให้ระงับการรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างของสำนักสงฆ์ถ้ำสัจจะบารมี 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2563 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดบึงกาฬและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎร หมู่ที่ 1 
ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ร้องขอให้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูวัวระงับการรื้อถอนส่ิงปลูกสร้าง
ของสำนักสงฆ์ถ้ำสัจจะบารมี ออกจากพื้นท่ี 

2. ผลการดำเนินการ 
 ผลการตรวจสอบและเจรจาทำความเข้าใจกับพระสงฆ์และชาวบ้าน มีความเข้าใจและยินยอมท่ีจะรื้อถอน

ส่ิงปลูกสร้างพร้อมท้ังย้ายสำนักสงฆ์ออกจากพื้นท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูวัว 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขในระดับพื้นท่ี ทำให้ประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าวมีความเข้าใจ ไม่เกิด
ปัญหากระทบกระทังต่อกัน และเกิดความเข้าใจกันในการท่ีหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดบึงกาฬ 

   

   


