
จังหวัดระยอง 
เรื่อง ตรวจสอบบริษัทท่ีมีพนักงานมีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

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

เมื่อวันนี้ 11 เมษายน ๒๕63 เวลา 13.00 น. นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปลัดอำเภอนิคม
พัฒนา และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา เข้าตรวจสอบโรงงาน บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด 
(มหาชน) ท่ีอยู่ เลขท่ี 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เนื่องจากเป็นบริษัทท่ีมี
พนักงานมีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มีการกำชับให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้ันตอน

และมาตรการท่ีจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด และหากตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าว เป็นสถานท่ีท่ีอาจมีความ
เส่ียงสูง จะได้ดำเนินการตามมาตรา 35 (1) แห่ง พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนมีความมั่นใจการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด –๑๙) ท่ีมีการดำเนินการลงพื้นท่ีตรวจสอบปัญหาอย่างเข้มข้น และแก้ไขปัญหาเชิงรุก  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดระยอง 

   

   

 

 

 

 



จังหวัดเลย 

เรื่อง ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคร้านค้าปลีกในพื้นท่ีอำเภอด่านซ้าย 

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

เมื่อวันนี้ ๑๖ เมษายน ๒๕63 เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำจังหวัดเลย ภายใต้การอำนวยการของนายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ ว่าราชการจังหวัดเลย          
ได้รับมอบหมายให้ร่วมลงพื้นท่ีกับคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคจังหวัดเลย ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคร้านค้าปลีกในพื้นท่ี
อำเภอด่านซ้าย 

2. ผลการดำเนินการ  
จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบ พบว่า ร้านค้าปลีกยังมีไข่ไก่จำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 

และสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีจำหน่ายอย่างพอเพียง แต่มีร้านค้าปลีกบางร้านท่ีจำหน่ายไข่ไก่ (เบอร์ ๑) ในราคาสูง 
ซึ่งผู้ประกอบการแจ้งว่า รับซื้อจากต้นทางมาในราคาท่ีสูง จึงต้องปรับราคาขึ้นตาม และยังพบร้านค้าปลีกท่ี
จำหน่ายไข่ไก่ และเจลแอลกอฮอล์ไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้า คณะทำงานฯ จึงให้คำแนะนำและกำชับให้
ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ให้ชัดเจน 
ห้ามกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสขึ้นราคา และให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ในกรณีมีการยกระดับการปฏิบัติการของศูนย์โควิด และเป็นการป้องปราม
กลุ่มบุคคลท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุนสินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย รวมท้ัง ตักเตือนให้ร้านค้า
ดำเนินการติดป้ายราคาให้กับประชาชนทราบตามท่ีกฎหมายกำหนดด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดเลย 

   

   



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ให้คำปรึกษาประชาชน กรณี รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต 

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

เมื่อวันท่ี 16 เมษายน ๒๕6๓ เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีได้เชิญนักสังคม
สงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี มารับฟังปัญหาและให้คำแนะนำ
กรณีนาง ปรานี (นามสมมุติ) อายุ 52 ปี อาชีพ ร้อยพวงมาลัย พักอยู่กับน้องชายท่ีแฟลตตำรวจ สภ.อินทร์บุรี 
มาติดต่อขอรับความช่วยเหลือว่าเดิมมีอาชีพร้อยพวงมาลัย แต่ตอนนี้รายได้ลดลง ไม่มีคนมาซื้อ ไม่มีเงินประทัง
ชีวิต 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการตรวจสอบพบว่า ร้องได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือท่ีสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรีเป็นประจำ และได้ให้ความช่วยเหลือการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ปี 2563 จำนวน 2,000 บาท ไปแล้ว ในการนี้ ศดธ.จว. จึงได้ประสานนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสิงห์บุรี ให้ความช่วยเหลือมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ร้องแล้ว และจัดรถศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์ บุรี          
ไปส่งบ้านพักของน้องชายท่ีอำเภออินทร์บุรี 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือในการรับฟังปัญหา รวมท้ัง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับประชาชนตาม
สมควร ซึ่งประชาชนจะรู้สึกมั่นใจ และเช่ือใจในหน่วยงานของรัฐว่าจะไม่ทอดท้ิงประชาชนยามท่ีเดือดร้อน 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุร ี

   

   

 



จังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบ โรงงานเอทานอล 

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

เมื่อเวลา 14.00 น. ศดธ กจ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องลงพื้นท่ีตรวจสอบความคืบหน้า กรณี
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาก โรงงานเอทานอล ส่งกล่ินเหม็นรบกวน สำหรับการตรวจติดตามในครั้งนี้  
เป็นการตรวจติดตามความคืบหน้าหลังจาก ท่ีคณะตรวจติดตามในครั้งท่ีแล้วได้ให้แนวทางในการแก้ไข 

2. ผลการดำเนินการ 
จาการตรวจติดตามในวันนี้ ได้มีการแก้ไขปัญหาดีขึ้นในระดับหนึ่ง คณะตรวจติดตามได้กำหนดตรวจ

อีกครั้งภายในส้ินเดือน พฤษภาคม 2563 สำหรับการลงพื้นท่ีในวันนี้  นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส. ในเขต
พื้นท่ี ได้เดินทางมาร่วมตรวจติดตามด้วย 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ทำให้
ประชาชนสามารถเช่ือมั่นต่อการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ความเดือดร้อนได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดกาญจนบุร ี

   

   

   



จังหวัดเลย 

เรื่อง ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคร้านค้าปลีก 

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

เมื่อวันท่ี 15 เมษายน ๒๕63 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย 
พันเอก สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ. 28 และรอง ผอ.รมน.(ฝ่ายทหาร) นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเลยนายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย 
ผู้แทนปลัดจังหวัดเลยนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ลงพื้นท่ีสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในพื้นท่ีจังหวัดเลย 

2. ผลการดำเนินการ 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 

พ.ศ. 2497 ตามคำส่ังคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2563 
และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้แก่ บิ๊กซีซุปเปอร์
เซ็นเตอร์ เทสโก้โลตัส และแม็คโคร เพื่อป้องกันการกักตุนโภคภัณฑ์ต่าง ๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชน โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีกำลังประสบปัญหาจากสาธารณภัยต่าง ๆ พบว่า ภายในห้างสรรพสินค้า
ดังกล่าว มีสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันยังมีจำหน่ายให้กับประชาชนอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง โดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีฯ ได้ให้คำแนะนำและกำชับห้ามมิให้มีการกักตุนสินค้า พร้อมท้ัง
ขอให้ดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ในกรณีมีการยกระดับการปฏิบัติการของศูนย์โควิด และเป็นการป้องปราม
กลุ่มบุคคลท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุนสินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดเลย 

   

 

 

 

/รูปภาพ... 
 



 

-๒- 

 

รูปภาพการลงพื้นท่ี 

   

 

รูปภาพการลงพื้นท่ี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ตรวจสอบการกักตุนสินค้า 

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

เมื่อวันท่ี 15 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี กอ.รมน. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานสรรพากรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอ
ท่าช้าง และสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบการกักตุนสินค้า ณ บริษัท รุ่งอรุณ คอสเมติกส์ 
จำกัด อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทดังกล่าวมีการขออนุญาตผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ถูกต้องตามท่ี
กฎหมายกำหนด รวมทั้ง ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและไม่พบการกักตุนสินค้าหรือการกระทำผิด 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) อย่างมี
คุณภาพถูกต้องตามหลักอนามัย และสามารถซื้อได้ในราคาท่ีเป็นธรรม 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุร ี

   

   

 


