
จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ขอให้ช่วยเจรจาข้อพิพาท   

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

เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นท่ี ณ ร้านโป้  
อู่ซ่อมรถยนต์ ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อเจรจาข้อพิพาท กรณีมีประชาชนร้องเรียนว่าอู่ซ่อมรถยนต์
เรียกค่าใช้บริการรถยก จำนวน 4,500 บาท ซึ่งแพงกว่าความเป็นจริง 
2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีเจรจาข้อพิพาทดังกล่าวฝ่ายผู้ถูกร้อง (อู่ซ่อมรถยนต์) ยินยอมลดค่าบริการให้ผู้ร้อง   
ซึ่งผู้ร้องจะต้องชำระเงินจำนวน 2,000 บาท ให้แก่ทางอู่ซ่อมรถยนต์ก่อนจะมีการนำรถคันดังกล่าวออกไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีต่าง ๆ สามารถประสานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดให้
ดำเนินการช่วยเจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาท ซึ่งกรณีดังกล่าวสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้โดยมีการลดราคาค่าบริการ
รถยก ทำให้ผู้ร้องเรียนพึงพอใจท่ีหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหา 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายธรินทร์ นวลฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนน  
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.สิงห์บุรี ได้ส่ังการให้
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมงานของแขวงทางหลวงชนบท (ผู้ว่าจ้าง) และผู้ควบคุมงาน
ของบริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด(ผู้รับจ้าง) ลงพื้นท่ี ตรวจสอบข้อร้องเรียน ณ ต.โพขนไก่ อ.บางระจัน 
จ.สิงห์บุรี กรณีได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาจากการก่อสร้างถนนตามโครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่
แหล่งท่องเท่ียวระหว่าง จังหวัดสิงห์บุรี-อ่างทองสาย สห.3034 แยก ทล.311 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการลงพื้นท่ีปรากฏว่า สภาพถนนกว่าร้อยละ 90 บดอัดแล้วสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก  

ถนนเส้นท่ีเปิดงานอยู่ระว่าง 4+200 ถึง 6+888 ส่วนถนนบริเวณเส้นท่ีถูกร้องเรียน อยู่ระหว่าง 6+100 ถึง 
6+200 ซึ่งในวันท่ี 11 กันยายน 2536 ผู้รับจ้างจะดำเนินการบดอัดดิน ให้สามารถสัญจรไปมาได้ตลอดเส้น 

ท้ังนี้ โครงการดังกล่าวตามสัญญากำหนดแล้วเสร็จในวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 ซึ่งวิศวกรของโครงการ
แขวงทางหลวงชนบท มีความเห็นว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าว ได้รับการแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นทันทีโดยการบดอัดดิน ทำให้สามารถ
กลับมาใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมท้ังมีการกำชับให้เจ้าของโครงการเร่ง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วที่กำหนดเวลาเอาไว้ เพื่อเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายธรินทร์ นวลฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

  

 

 



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำท่ีตำบลบ้านหม้อ   

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

เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2563 เวลา 13.40 น. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
ร่วมกับปลัดอาวุโสอำเภอพรหมบุรี ศดธ.อ.พรหมบุรี จนท.เจ้าท่าอยุธยา และ อบต.บ้านหม้อ ลงพื้นท่ีตรวจสอบ
กรณีประชาชนร้องเรียนผ่าน facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง
ซ่อมแซมคันกั้นน้ำท่ีตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากมีการขุดคันดินทำให้ไม่สามารถ
สัญจรได้อย่างสะดวก 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการตรวจสอบพบว่ามีการซ่อมคันกันน้ำและมีการขุดดินทำให้ถนนเส้นดังกล่าวแคบลงทำให้       

ไม่สามารถสัญจรได้สะดวกจึงเชิญ วิศวกรผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างเข้าร่วมพูดคุยและทำความเข้าใจกับประชาชน
ในพื้นท่ี ซึ่งทางผู้รับจ้างรับปากว่าจะเร่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีต้องใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร ได้รับการช้ีแจงจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจนเป็นท่ี
เข้าใจและเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระท่ังกันระหว่างประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนกับผู้รับจ้าง  ท้ังนี้        
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการเน้นย้ำกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นการลดปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และกลับมาใช้เส้นทางในการสัญจรได้อย่างปกติสุขต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายธรินทร์ นวลฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

  

  

 



จังหวัดสงขลา 

เรื่อง ร่วมสังเกตการณ์การช้ีแนวเขตเพื่อทำแผนท่ีพิพาท 

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

เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ บ้านบางแฟบ ม.2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้ร่วมสังเกตการณ์การช้ีแนวเขตเพื่อทำแผนท่ีพิพาท 
กรณีมีการฟ้องร้องยกเลิกภาระจำยอม โดยมีเจ้าหน้าท่ีรังวัด สนง.ท่ีดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ เจ้าของท่ีดิน 
และเจ้าของท่ีดินข้างเคียง ร่วมชี้แนวเขต 

2. ผลการดำเนินการ 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้ร่วมสังเกตการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการช้ีแจงทำความเข้าใจ

กรณีท่ีมีเรื่องร้องเรียนในลักษณะเดียวกัน และเป็นการลงพื้นท่ีสำรวจสภาพปัญหาข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น ตลอดจน
แนวทางการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปัจจุบันจะต้องให้บริการอย่างรวดเร็ว และเป็นกันเองกับพี่น้อง
ประชาชน 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ทำใหห้น่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องร้องเรียนในลักษณะเดียวกันมากขึ้น 
รวมท้ังเป็นการเพิ่มความรู้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างเข้าใจปัญหา และสามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 

  

  

 

 



 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานบดตอไม้ยาง   
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน  
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ 
สาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณี
ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงงานบดตอไม้ยาง ทางด้านเสียงดัง ส่ันสะเทือน และฝุ่นละออง 
ของสถานประกอบกิจการดังกล่าว ต้ังอยู่ ณ หมู่ท่ี ๒ ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการตรวจสอบพบว่า โรงงานมีการประกอบกิจการผลิตช้ินไม้สับ โดยใช้เครื่องจักรกำลังรวม 
668.71 แรงม้า คนงาน 8 คน ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน พนักงานเจ้าหน้าท่ีจึงมีหนังสือให้ระงับ
การกระทำท่ีฝ่าฝืน พ.ร.บ.โรงงาน และส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณรอบโรงงานดังกล่าว ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษอย่างเร่งด่วน โดยมี
การออกคำส่ังระงับการประกอบกิจการ ทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป และยังเป็นการเน้นย้ำถึงการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ท่ีจะต้องการดำเนินการประกอบกิจการต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามกฎหมายทุกราย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นางพัชร์ธนนันท์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

  


