
จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของสถานประกอบการ 

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

เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้คณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้าน
อุปโภคบริโภค ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
เป็นประธานคณะทำงาน ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน        
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรขุขันธ์ ผู้แทนนายอำเภอขุขันธ์ 
สคบ.จังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมตรวจสอบภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคของสถานประกอบการในเขตพื้นท่ีอำเภอขุขันธ์ จำนวน 2 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยกระดับการปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. ร้านส่องแสงซุปเปอร์สโตร์ เลขท่ี 212/1-3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. ร้านส่องแสงโฮสเซลล์ (บริษัท แม่ประทาน จำกัด) เลขท่ี 388 หมู่ท่ี 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการตรวจสอบ พบว่า ปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน  

ราคาจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังไม่พบว่าผู้ประกอบการมีการปรับข้ึนราคาสินค้าแต่อย่างใด สินค้าบางชนิด เช่น 
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยี่ห้อ มาม่า จำกัดปริมาณการซื้อไม่เกินคนละ 3 แพ็ค เป็นต้น ท้ังนี้ ร้านค้าได้ปฏิบัติตาม
นโยบายของจังหวัดศรีสะเกษในการคัดกรองผู้มาใช้บริการ โดยมีจุดวัดไข้ และอ่างล้างมือบริเวณทางเข้า 
ตลอดจนมีแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ ในส่วนของบริการ Delivery สำหรับลูกค้าท่ัวไปนั้น ทางร้านอยู่ระหว่าง
การพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ซึ่งปกติลูกค้าประจำมีบริการอยู่แล้ว นอกจากนี้ หากศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศยกระดับการปฏิบัติการ 
ทางห้างฯ ยินดีให้ความร่วมมือพร้อมเป็นศูนย์กระจายสินค้าสำหรับประชาชน 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม รวมท้ัง สร้างความมั่นใจ
ให้กับประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ในกรณีมีการยกระดับการปฏิบัติการของศูนย์โควิด และเป็นการป้องปราม
กลุ่มบุคคลท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุนสินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ 

   

/รูปภาพ... 



 
-๒- 

 
รูปภาพการลงพื้นท่ี 

   
 
 

รูปภาพการลงพื้นท่ี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดเลย 

เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 

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

เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน 25๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานคุมครอง
ผู้บริโภคประจำจังหวัดเลย ภายใต้การอำนวยการของนายชัยวัฒน์  ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้รับ
มอบหมายให้ร่วมลงพื้นท่ีกับคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการด้านอุปโภคบริโภคจังหวัดเลยตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีก  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบพบว่า ร้านค้าท่ีจำหน่ายไข่ไก่ในพื้นท่ีอำเภอภูกระดึง ยังมีไข่ไก่จำหน่าย
ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น มาม่า ข้าวสารปลากระป๋อง น้ำด่ืม น้ำตาล ฯลฯ   
ยังมีจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และพบว่า ร้านค้าปลีกท่ีจำหน่ายไข่ไก่ ไม่มี การติดป้าย
แสดงราคาสินค้า คณะทำงานฯ จึงได้กำชับและให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน 
และห้ามกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ซึ่งพ่อค้าแม่ค้ายินดีให้ความร่วมมือและจะปฏิบัติตาม ท้ังนี้ 
นายอำเภอภูกระดึง จะได้ติดตามสอดส่องดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม รวมท้ัง สร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ในกรณีมีการยกระดับการปฏิบัติการของศูนย์โควิด และเป็นการ
ป้องปรามกลุ่มบุคคลท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุนสินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดเลย 

   

   

 



จังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง ตรวจสอบสถานเสริมความงาม ลักลอบเปิดให้บริการ 

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

เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ส่ังการให้
ปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม/ศดธ.อ. ออกท้องท่ีประสานร่วมกับ ศดธ.จ.สพ.,สส.จ.สพ., กอ.รมน.สพ.
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนผ่าน ศดธ.จ.สพ.ว่ามีร้านบริการเสริมความ
งามบริเวณหน้าโรงเรียนสุพรรณภูมิ ถนนหมื่นหาญยังคงเปิดให้บริการ  
2. ผลการดำเนินการ 

2.1 คลินิคฟ้าใส ให้บริการสุขภาพความงาม ผิวพรรณ เลเซอร์ จดทะเบียนขออนุญาตจาก สส.จ.สพ. 
ต้ังอยู่ถนนหมื่นหาญ ต.ท่าพี่เล้ียง หน้า รร.สุพรรณภูมิ แพทย์เจ้าของคลินิคแจ้งว่าหยุดให้บริการเสริมความงาม
แล้วตามคำส่ังจังหวัดฯ แต่อาจจะมีผู้ป่วยอ่ืนท่ีต้องรับยาโรคท่ัวไป เช่น เบาหวาน ความดันฯ 

2.2 ร้านทำผมสตรี นส.อัญธิชา ผาสุขวงษ์ ถนนหมื่นหาญ ต.ท่าพี่เล้ียง หน้า รร.สุพรรณภูมิ หยุด
ให้บริการแล้ว ตามคำส่ังจังหวัดฯ 

2.3 ร้านทำผมสตรี ออน และ จูน ถนนหมื่นหาญ ต.ท่าพี่เล้ียง หน้า รร.สุพรรณภูมิ หยุดให้บริการแล้ว
ตามคำส่ังจังหวัดฯ 

2.4 ร้านแฮร์ เซลฟี่ ซาลอน ถนนหมื่นหาญ ต.ท่าพี่เล้ียง หน้า รร.สุพรรณภูมิ หยุดให้บริการแล้ว   
ตามคำส่ังจังหวัดฯ 

- ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีเป็นอย่างดี 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าวมีความสบายใจในการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ ท่ีตรวจสอบควบคุม
ไม่ให้มีความเส่ียงในการแพร่กระจายของเช้ือโควิท 19 รวมทั้ง เป็นการสร้างความเช่ือมั่นในการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในเชิงรุก 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัด 

   

 

 

/รูปภาพ... 
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รูปภาพการลงพื้นท่ี 

   

 

รูปภาพการลงพื้นท่ี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดลำปาง 
เรื่อง ขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดยนางศุกลรัตน์ จันทร์มณี 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับ ท่ีทำการปกครองอำเภอเสริมงาม สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
เทศบาลตำบลเสริมซ้าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ตำบลเสริมซ้าย ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 
2. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ได้รับการแก้ไขปัญหาตามท่ีได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือในด้านการศึกษา  
3. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดลำปาง 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดเลย 

เรื่อง ตรวจสอบการจัดกิจกรรมของคริสต์จักรในพื้นท่ี อ.เชียงคาน 

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

เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ภายใต้การอำนวยการของ
นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ 0 4281 5092 กรณี การจัด
กิจกรรมของคริสต์จักรในพื้นท่ี อ.เชียงคาน ท่ีมีการรวมตัวกัน จึงได้ประสานศูนย์ดำรงธรรม อ.เชียงคาน  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบคริสต์จักรในพื้นท่ี จำนวน 2 แห่ง ไม่พบการรวมตัวของชาวคริสเตียน     
แต่อย่างใด จึงได้แนะนำการประชุมนมัสการแบบออนไลน์จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ท้ังนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ด้วยการงด       
การรวมตัวของกลุ่มคนในการทำกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนในพื้นท่ีบริเวณดังกล่าว มีความสบายใจในการท่ีจะลดความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัส COVID-19 
รวมทั้ง เป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส COVID-19 อีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดเลย 

  


