
จังหวัดเลย 

เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภค – บริโภค  
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม 2563 เวลา ๐๙.๓๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงาน
คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเลย ภายใต้การอำนวยการของนายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายชาญชัยคงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลยได้รับ
มอบหมายให้ร่วมลงพื้นท่ีกับ คณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด เกี่ยวกับสินค้า
และบริการด้านอุปโภคบริโภคจังหวัดเลย ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคร้านค้าปลีกในพื้นท่ี 
อำเภอภูหลวง  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบพบว่า ร้านค้าส่วนใหญ่ส่ังซื้อสินค้าจาก ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ หจก.บิ๊กกิม และ
เครือสหพัฒน์ ซึ่งราคาสินค้ามีการแจ้งปรับขึ้นราคาเช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เดิมราคา 395-420 บาท        
ปรับเพิ่มขึ้น 440 บาท/ลัง น้ำปลาทิพรส เดิมราคา 245 บาท/ลัง ปรับเพิ่มขึ้น 350 บาท ส่วนสินค้าอ่ืนๆ เช่น 
สบู่ ยาสีฟัน น้ำด่ืม ราคายังปกติ ไม่มีการกักตุนสินค้า สินค้าไม่ขาดแคลนและมีเพียงพอต่อความต้องการ      
ของผู้บริโภค ท้ังนี้ คณะทำงานฯ ได้แนะนำการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ. 2542 พร้อมท้ังได้แนะนำกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และผู้มาซื้อสินค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม และเป็นการป้องปราม
กลุ่มบุคคลท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุนสินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดเลย 

   

   



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ขอให้ช่วยเจรจาไกล่เกล่ีย เงินทดแทนเยียวยาจากอุบัติเหตุ 

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

เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ โดยอัยการ
จังหวัดประจำอัยการจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการเจรจาไกล่เกล่ียกรณี       
นางสนิท วงศ์แก้ว ร้องเรียนว่า บุตรชายผู้ร้องได้ประสบอุบัติเหตุทางจราจรจนเสียชีวิต โดยผู้ร้องได้แจ้งความ
ดำเนินคดีท่ีสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด และขอความช่วยเหลือด้าน
การเงินในการปลงศพ  
2. ผลการดำเนินการ 

ซึ่งผลการเจรจาสรุปว่า ฝ่ายรถบรรทุกได้เสนอค่าทดแทนเยียวยาเป็นเงินจำนวน 60,000 บาท และ
ฝ่ายผู้ร้องเสนอเป็นเงินจำนวน 700,000 บาท ซึ่งอัยการจังหวัดฯ มีความเห็นเสนอให้กับฝ่ายรถบรรทุกคู่กรณี
โดยเสนอให้ค่าทดแทนเพื่อเยียวยาฝ่ายผู้เสียชีวิตเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท แต่ฝ่ายผู้เสียหายไม่ยินยอม
และมีความประสงค์จะนำคดีฟ้องร้องต่อศาลในคดีแพ่งต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยท่ีหน่วยงาน
ของรัฐจะดำเนินการเป็นคนกลางเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี เพื่อเป็นการอำนวยความเป็นธรรม
เบ้ืองต้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งถ้าหากไม่สามารถตกลงกันได้ ถึงจะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการ
ในช้ันศาลต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภค – บริโภค 

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

เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้คณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้าน
อุปโภคบริโภค ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ , สคบ.จังหวัดศรีสะเกษ, 
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมตรวจสอบภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของสถานประกอบการในเขตพื้นท่ีอำเภอ
ยางชุมน้อย และอำเภอกันทรารมย์ จำนวน 5 แห่ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ดังนี้ 

1. ห้างแม็กกี้ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
2. ห้างธนาสินซุปเปอร์คูณทอง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
3. ร้าน ป.ซุปเปอร์กันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
4. หจก.ก้าวไกลบุรีรัมย์ทวีกิจซุปเปอร์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
5. ตลาดสดเทศบาลกันทรารมย์ 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการตรวจสอบ พบว่า ปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ราคา

จำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจำเป็นต่อการครองชีพหลายรายการ อาทิ หมวดอาหารและ
เครื่องด่ืม ข้าวสารบรรจุถุง หมวดซอสปรุงรส หมวดของใช้ประจำวัน หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย และหมวด
ผลิตภัณฑ์ซักล้าง มีการจัดโปรโมช่ันลดราคาสินค้าตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ท้ังนี้ ร้านค้าได้ปฏิบัติตาม
นโยบายของจังหวัดศรีสะเกษในการคัดกรองผู้มาใช้บริการ โดยมีจุดวัดไข้ และอ่างล้างมือบริเวณทางเข้า 
ตลอดจนมีแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคลท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุน
สินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย รวมทั้ง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนท่ีจะเดินทางไปซื้อสินค้าถึงความพร้อม
ของทางห้าง 
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ 

   

 



จังหวัดสงขลา 

เรื่อง ตรวจความพร้อมหลังจาการมีคลายล็อค 

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

เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา นายรุ่งโรจน์ 
และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา คณะทำงานและเลขานุการ ได้เข้าร่วมประชุม
คณะทำงานท่ี 3 ในชุดปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการ
กำหนด ชุดท่ี 3 (ชุดย่อย) รับผิดชอบอำเภอเทพา โดยมี นายสิทธิพล อาหมะ เจ้าพนักงานท่ีดิน จังหวัดสงขลา 
เป็นหัวหน้าคณะ โดยคณะทำงาน ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ 
ผกก.สภ.ในพื้นท่ีอำเภอเทพา เป็นการติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ของประเภทกิจการ / 
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ตลาด ร้านตัดผม เป็นต้น ส่วนใหญ่ดำเนินการตาม
มาตรการท่ีกำหนด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย การจัดเจลล้างมือ และการเว้นระยะห่าง 
2. ผลการดำเนินการ 

จาการลงพื้นท่ีของคณะทำงานชุดท่ี 3 จะรายงานให้ชุดปฏิบัติการชุดท่ี 3 ซึ่งมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าชุดปฏิบัติการ รับผิดชอบอำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย นำไป
ประมวลผลในภาพรวมของจังหวัดสงขลาอีกครั้ง 

ท้ังนี้  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการติดตาม และนำมาเป็นข้อมูล
ประกอบการดำเนินการตามภารกิจ โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนมีความมั่นใจในการดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายระยะท่ี ๑ ว่าสามารถดำรงชีพได้
เกือบเป็นปกติ แต่ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อนำไปสู่การผ่อนคลายเต็มรูปแบบ  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสงขลา 

   

   

 

 



 

จังหวัดลำปาง 
เรื่อง ตรวจติดตามร้านค้าปลีก ค้าส่ง ให้ปฏิบัติตามมาตรการคลายล็อค 

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

เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดลำปาง/คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง พร้อมทีมงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง 
สำนักงานจังหวัดลำปาง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นท่ีออกตรวจห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์การค้า ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 5 แห่ง ตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการ
กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

2. ผลการดำเนินการ 
 จากการตรวจสอบพบว่า ทุกห้างได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ดำเนินการตามกฎหมายทุกประการ

ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโควิด เช่น การกำหนดจุดยืนของประชาชน การบริการเจล และ
เครื่องตรวจวัดไข้ก่อนเข้าไปในห้างสรรพสินค้าอีกด้วย 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคลท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุน
สินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย รวมทั้ง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนท่ีจะเดินทางไปซื้อสินค้าถึงความพร้อม
ของทางห้าง 
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดลำปาง 

  

  

 


