
จังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการของ ร้านบ้านกึ่ม  

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

เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ส่ังการ
ให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม/ศดธ.อ. ออกท้องท่ีประสานร่วมกับ กอ.รมน.สพ. ,แขวงทางหลวง
สุพรรณบุรีท่ี 1,เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนกับศดธ.อ.เมือง สพ. ว่า   
ร้านบ้านกึ่มนำเหล็กมาวางกีดขวางการจราจรทางเข้าออกหมู่บ้านและพ่นทาสีเหล็กโครงป้ายบนถนนภายใน
หมู่บ้านทำให้ถนนเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปด้วยสี สร้างความเดือดร้อนในชุมชน รวมท้ัง มีการจัดระเบียบทาง
เท้าเพิ่มเติม ดังนี้ 
2. ผลการดำเนินการ 

1. ผู้ประกอบการร้านป้ายบ้านกึ่มยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ี 
- ไม่วางเหล็กพ่นทาสีโครงป้ายบนถนนทางเข้าหมู่บ้าน 
- ขณะเข้าตรวจไม่พบกองเหล็กวางบนถนนบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน 
- ผู้ประกอบการจะล้างสีท่ีเลอะเทอะเปรอะเป้ือนถนนดังกล่าวทั้งหมด 
- งานเหล็กไม่ส่งเสียงดังรำคาญต่อเพื่อนบ้าน 
- ย้ายป้ายรับสมัครงานท่ีติดต้ังไว้ปากซอยท่ีบดบังมองไม่เห็นรถเวลาออกจากซอยเข้าถนนมาลัยแมนแล้ว 
- แจ้งเทศบาลมาจับแมวจรท่ีสร้างความรำคาญให้เพื่อนบ้าน 

2. ต่อเนื่องเจ้าหน้าท่ีได้ทำการจัดระเบียบทางเท้าแนะนำให้ผู้ค้าขายริมทางหลวงได้เก็บย้ายป้าย
ร้านค้าออกอีก 4 ร้านค้า 

3. ร้านซิงเกอร์ขอให้แขวงทางหลวงฯ ซ่อมทางเท้าบริเวณหน้าร้านท่ีชำรุดจากการก่อสร้างระบบประปา 
4. ร้านซิงเกอร์ขอให้เทศบาลย้ายจุดถังท้ิงขยะและเก็บขยะให้เรียบร้อยให้ผู้เดินเท้าได้สะดวก 

- ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดีปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ี 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ทำให้ประชาชนท่ีใช้ทางเดินบาทวิถีมีความปลอดภัย และได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมท้ัง 
ลดการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ท่ีใช้ถนนในการสัญจรเข้า – ออก ถนนซอยดังกล่าว 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสุพรรณบุร ี
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รูปภาพการลงตรวจสอบ 

 

   

 

รูปภาพการลงตรวจสอบ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายไข่ไก่ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ    
ส่ังการให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ บูรณาการร่วมกับ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นท่ีออกตรวจ
ฟาร์มเล้ียงไก่ไข่ สมคิด จันทร์มณีเลิศฟาร์ม ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากสถานการณ์
ปัจจุบันราคาไข่ไก่มีราคาสูงขึ้น  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการตรวจสอบพบว่า ฟาร์มดังกล่าวเป็นฟาร์มมาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์แห่งเดียว      
ในจังหวัดศรีสะเกษ มีไก่ในฟาร์มประมาณ 6,000 ตัว สามารถออกไข่ได้ประมาณวันละ 5,000 ฟอง จำหน่าย
ให้กับร้านค้าปลีกในพื้นท่ีตำบลภูเงิน อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอกันทรลักษ์บางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้า
ประจำ และเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2563 ฟาร์มได้ลงไก่รุ่นใหม่ ประมาณ 6 ,500 ตัว ทำให้จำนวนไข่ลดลง 
เนื่องจากเป็นไก่สาว ประกอบกับสภาพอากาศท่ีร้อนทำให้แม่ไก่กินอาหารน้อย จึงเหลือไข่ประมาณวันละ 
2,000 ฟอง 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนสามารถหาซื้อไข่ไก่เพื่อการบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคล 
ท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ 

   

   
 



จังหวัดมุกดาหาร 
เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายไข่ไก่ 

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

เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
มุกดาหาร และ สคบ.จังหวัดมุกดาหารลงพื้นท่ีสำรวจสถานการณ์และการจำหน่ายไข่ไก่ในจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้ 

1. แผงแม่ก้อย อำเภอหนองสูง 
2. แผงจินตนา อำเภอหนองสูง 
3. แผงป้าพลอย อำเภอหนองสูง 
4. ร้านพ่อสมศักดิ์ อำเภอคำชะอี 
5. ร้านเจ๊ศรีหมูยอ อำเภอคำชะอี 
6. ร้านเจ๊น้อย อำเภอคำชะอี 
7. ร้านรวมทรัพย์ อำเภอดงหลวง 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการตรวจสอบ พบว่า เนื่องจากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจึงส่งผลให้ประชาชนเกิดความต่ืน

ตระหนกและมีการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาไข่ไก่มี
ราคาสูงขึ้น จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการได้จำหน่ายไข่ไก่ตามราคาท่ีได้มีการควบคุมไว้ โดยเจ้าหน้าท่ี
ได้แนะนำให้ผู้ประกอบกิจการติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ได้
กำชับผู้ประกอบกิจการมิให้ฉวยโอกาส และกักตุนสินค้า 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนสามารถหาซื้อไข่ไก่เพื่อการบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคล 
ท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดมุกดาหาร 

   

   

 

 



จังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 

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

เมือ่วันท่ี 31 มีนาคม 2563 สนง.คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพาณิชย์ฯ สำนักงานสาธารณสุขฯ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดฯ ได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ว่ามีการจำหน่ายสินค้าเกินราคา 
หรือมีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือไม่ 
2. ผลการดำเนินการ 

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการไม่มีการจำหน่ายสินค้าเกินราคา มีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจน 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคล 
ท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดเพชรบุร ี

   

   

 

 

 

 

 

 



จังหวัดสงขลา 

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานได้ส่งกล่ินรบกวน มีควันและเขม่าเข้าบ้านประชาชน 

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

เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และอำเภอควนเนียง พร้อม
หน่วยงาน ร่วมลงพื้นท่ีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามท่ีจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากอำเภอควนเนียง ว่า
ประชาชนหมู่ท่ี 1 ตำบลบางเหรียง ได้ร้องเรียนผ่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 ตำบลบางเหรียง กรณีได้รับผลกระทบ
จากบริษัท ดิปป์โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด ท่ีต้ัง 82/2 หมู่ท่ี 9 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง ว่าโรงงานได้ส่ง
กล่ินรบกวน มีควันและเขม่าเข้าบ้านประชาชนท่ีอยู่ละแวกใกล้เคียง ตลอดจนปล่อยน้ำเสียลงลำคลองภูมี ณ 
บริษัทดิปป์โปรดักส์ ฯ หมู่ท่ี 9 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงาน ศดธ.สข.แล้ว
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบโรงงานฯ โดยมี ผู้บริหาร และผจก.โรงงาน เป็นผู้นำตรวจ และอธิบาย
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานดังกล่าว 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการตรวจสอบพบว่า ด้านหลังโรงงานฯ ด้านติดคลองภูมี มีผลกระทบท่ีเกิด ประกอบด้วย 
1. ควันจากปล่องเกิดจากการเผาเช้ือเพลิง ผลการตรวจสอบวัดค่าท่ีปลายปล่อง เกณฑ์ต่าง ๆ เป็นไป

ตามค่ามาตรฐาน โดยโรงงานรับท่ีจะปรับจูนอุปกรณ์เพื่อให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพ น่าจะเป็นการช่วยลด
ปริมาณควันได้อีกทางหนึ่ง 

2. เสียง แหล่งกำเนิดเสียงน่าจะมาจากการสับไม้และเสียงไซเรน เป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวกับระบบ 
การทำงาน ซึ่งระดับของเสียงจะอยู่ในระดับท่ีชาวบ้านรับได้ 

3. ระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเปิดใช้ตามปกติ ซึ่งผลการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำ   
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ต่อมาเวลาประมาณ 12.19 น. คณะฯ และผู้จัดการโรงงาน ได้ลงพบปะและพูดคุยกับชาวบ้าน ม.1 
ซึ่งอาศัยอยู่ตรงข้ามกับโรงงาน และสภาพส่วนใหญ่จะเป็นสวนยางพาราว่ายังได้รับผลกระทบดังกล่าวอีกหรือไม่ 
อย่างไร เพื่อรับฟังและนำมาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จุดไหนท่ีโรงงาน และ
หรือส่วนราชการ จะต้องดำเนินการ โดยเฉพาะผลกระทบด้านอนามัย ได้มอบหมายให้ สนง.สาธารณสุข อ.ควนเนียง 
จัดทีมลงตรวจสอบสุขภาพพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงานดังกล่าว ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม          
มีการบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ ทำให้ กลับมามีสภาพอากาศท่ีดี สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 
รวมทั้ง ลดความขัดแย้งในพื้นท่ีอีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสงขลา 
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