
จังหวัดสงขลา 

เรื่อง ขอให้ช่วยเหลือในการประสานงานให้ได้กลับประเทศไทย 

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

เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 11.39 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ช้ัน 1 ศาลากลาง
จังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้รับการร้อง
ขอจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสให้ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช่วยเหลือ และหรืออำนวยความ
สะดวกแก่ญาติของตน ซึ่งไปทำงานท่ีร้านต้มยำในรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซียกลับประเทศไทย 

สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ประกาศให้         
ผู้เดินทางกลับเข้าไทยท่ีจุดผ่านแดน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1) ท่าเรือตำมะลัง 2) วังประจัน 3) สะเดา และ     
4) สุไหงโกลก และให้ผู้เดินทางต้องแสดงเอกสารในการผ่านแดน ประกอบด้วย ใบรับรองแพทย์ “Fit to Travel” 
หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ออกให้ 

2. ผลการดำเนินการ 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้ประสานกับสำนักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวสงขลาให้ติดต่อ

ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เบื้องต้นเมื่อเวลา 12.28 น.ได้รับแจ้งจาก        
นายวัฒนชัย นิรันดร หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวสงขลา ว่าเจ้าหน้าท่ีสถานเอกอัครราชทูต ฯ      
ได้ติดต่อกับญาติผู้ร้องแล้ว ซึ่งจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าท่ีต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ทำให้มั่นใจได้ว่าประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจะได้รับการช่วยเหลือปัญหาต่างๆ โดยมีการบูรณาการ
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเชิงรุก และเกิดความมั่นใจในหน่วยงานของรัฐ 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำด่ืม และ ติดตามการแก้ไขปัญหาถนนชำรุด 

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

วันท่ี 24 เมษายน 2563 นางเพชรี เขมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี  ลงพื้นท่ีร่วมกับ     
ชุดทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการจังหวัดสิงห์บุรี  
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

1.1 เมื่อเวลา 10.00 น. ลงพื้นท่ีร่วมกับชุดทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำ
ผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการจังหวัดสิงห์บุรี ณ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรซ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นสถานท่ีผลิตน้ำด่ืม เพื่อทำการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม สต็อกคงเหลือ 

1.2 เมื่อเวลา 09.50 น. ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนถนน     
สาย 309 กม.89+480-กม.89+740 ตำบลต้นโพธ์ิ อำเภอเมืองสิงห์บุรีชำรุด 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบท้ัง 2 เรื่อง พบว่า  
2.1 การผลิตน้ำด่ืมยังสามารถผลิตได้ตามปกติ การจำหน่ายในรอบสัปดาห์นี้มีการจำหน่ายได้ลดลง 

และยังคงมีสต็อกน้ำด่ืมเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งจากการลงพื้นท่ีตรวจสอบในครั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากสถานประการเป็นอย่างดี 

2.2 หมวดทางหลวงพรหมบุรีได้นำกากยางมาเสริมส่วนท่ีทรุดตัวและนำยางมาหยอดเพื่อป้องกัน
น้ำซึม พร้อมกับทำการบดอัดพื้นผิดถนนให้เรียบและสามารถใช้งานได้ในเบ้ืองต้นแล้ว 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนสามารถหาซื้อน้ำด่ืมได้ในราคาท่ีเป็นธรรม และหาซื้อได้เป็นปกติ รวมท้ังเป็นการป้องปราม
ไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าและมีการกักตุนสินค้า 

ประชาชนสามารถเดินทางบนถนนท่ีมีคุณภาพ ลดการเกิดอุบัติเหตุกรณีท่ีถนนเกิดความชำรุดเสียหาย
อีกด้วย   
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

   

   

/รูปภาพ.... 
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รูปภาพการลงพื้นท่ี 

   

รูปภาพการลงพื้นท่ี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดบึงกาฬ 

เรื่อง ขอความช่วยเหลือกรณี ไม่ได้รับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท 

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

เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. มีประชาชน เพศหญิง อายุ ราว 50 ปี (ปกปิดช่ือ) 
เกิดอาการคุ้มคล่ัง ควบคุมสติไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายและโวยวาย ร้องขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬช่วยเหลือ 
กรณี ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5 ,000 บาท จากรัฐบาล จนท.ศดธ.บก. ได้พยายามเกล่ียกล่อมจนอาการสงบ 
สอบได้ความว่า เคยเป็นผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม ตอนนี้ตกงาน และไม่มีท่ีอยู่อาศัย 

2. ผลการดำเนินการ 
ศดธ.บก. ได้ประสาน พมจ.บก.ให้รับเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม และให้ สนง.ประกันสังคมจังหวัด

บึงกาฬ รับไปดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ทำให้มั่นใจได้ว่าประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจะได้รับการช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ตามความเหมาะสม 
รวมทั้งมีการบูรณาการรวมกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเชิงรุก และทำให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจในหน่วยงานของรัฐ 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง ตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภค – บริโภค 

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

เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน 25๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ
จังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบราคาสินค้า (ไข่ไก่สด) บริเวณ
ตลาดสดตลาดเขตอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อควบคุมราคาสินค้าไม่ให้มีผลกระทบต่อพี่น้อง
ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID -19 

2. ผลการดำเนินการ 
ผลการตรวจสอบในพื้นท่ีตลาดเขต ไม่มีการจำหน่ายสินค้า (ไข่ไก่สด) เกินราคาควบคุมแต่อย่างใดและ

เจ้าหน้าท่ีได้กำชับผู้ประกอบการในการติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ผู้บริโภคทราบ 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ในกรณีมีการยกระดับการปฏิบัติการของศูนย์โควิด และเป็นการป้องปราม
กลุ่มบุคคลท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุนสินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย รวมท้ัง แนะนำให้ร้านค้า
ดำเนินการติดป้ายราคาให้กับประชาชนทราบตามท่ีกฎหมายกำหนดด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุร ี

   

   

 

 

 

 

 



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ตรวจสอบการกักตุนสินค้าอุปโภค-บริโภค 

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

เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางเพชรี เขมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี  
ลงพื้นท่ีตรวจสอบการกักตุนสินค้าร่วมกับชุดทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับสินค้าและบริการจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 3 แห่ง 1.ห้างไชยแสงสิงห์บุรี(CS Park) 2. ร้านมิตรภาพ      
3.ร้านเจ๊เยาว์ค้าส่ง 
2. ผลการดำเนินการ 

ผลปรากฏว่าจากการลงพื้นท่ีตรวจสอบดังกล่าวไม่พบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและ
บริการ พ.ศ.2542 แต่อย่างใด รวมท้ังไม่พบว่าสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น ไข่ไก่ มาม่า ปลากระป๋อง มีการ
ขาดแคลน และมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ท้ังนี้ผู้ประกอบการทุกรายได้ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบเป็นอย่างดี 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม ซึ่งเป็นการป้องปราม
กลุ่มบุคคลท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุนสินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

   

   

 

 

 



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ขอความช่วยเหลือ กรณีขอไถ่ถอนรถยนต์คืน 

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

เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ เจ้าหน้าท่ีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ประสานงานให้ความช่วยเหลือนางจันทร์ทิพย์ แพบุตร ราษฎร
ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กรณีขอความช่วยเหลือ เนื่องจากนำรถยนต์เก๋งยี่ห้อ 
SUZUKI CIAZ ไปจำนำกับนายหน้าในจำนวนเงิน 40,000 บาท (ค้างจ่าย 20,000 บาท ) และมีความประสงค์ 
ขอไถ่ถอนรถยนต์คืน 

2. ผลการดำเนินการ 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ประสานเพื่อให้ความช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าว โดยมีการไถ่ถอน

และส่งมอบ รถยนต์ คืนให้แก่นางจันทร์ทิพย์ฯ และนางจันทร์ทิพย์ฯ ได้ชำระเงินท่ีค้างจ่ายจำนวน 20,000 บาท 
ซึ่งสามารถตกลงกันได้และพึงพอใจท้ังสองฝ่าย ท้ังนี้ นางจันทร์ทิพย์ฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
และเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายท่ีให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ จากการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายหน้า   
รับจำนำรถ รวมทั้ง เป็นการป้องปรามนายหน้าให้ดำเนินการตามสัญญาท่ีได้ทำไว้ตามสัญญา และการดำเนินงาน
ดังกล่าวได้มีการบูรณาการร่วมกันกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ โดยเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแบบเชิงรุก  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

   

   


