
จังหวัดเลย 

เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภค – บริโภค ร้านค้าปลีก 

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

เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม 2563 เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงาน
คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเลย ภายใต้การอำนวยการของ นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
ได้รับมอบหมายให้ร่วมลงพื้นท่ีกับคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคจังหวัดเลย ประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย กอ.รมน.จ.เลย 
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย สถานีตำรวจภูธรอำเภอผาขาว ท่ีทำการปกครองอำเภอผาขาว ตรวจติดตาม
สถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกในพื้นท่ีอำเภอผาขาว  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการตรวจสอบพบว่า ภายในร้านค้าปลีก มีสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
ประจำวัน ยังมีจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โดยคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำและกำชับ
ห้ามมิให้มีการกักตุนสินค้า และให้ดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) อย่างเคร่งครัดด้วย 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม และเป็นการป้องปราม
กลุ่มบุคคลท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุนสินค้า และขึ้นราคาสินค้า รวมท้ัง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน 
ท่ีจะเดินทางไปซื้อสินค้าถึงความพร้อมของทางร้านค้าต่างๆ อีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดเลย 

   

   

 



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ตรวจสอบร้านค้าในวัดตราชู กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าอาจเกิดความเส่ียงในการแพร่เช้ือไวรัสโควิด 

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

เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ อำเภอพรหมบุรี 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี และ กำนันตำบลบ้านแป้ง ลงพื้นท่ีตรวจสอบ  
ณ วัดตราชู กรณีร้องเรียนพ่อค้าแม่ต้ังร้านค้าในพื้นท่ีบริเวณวัด ซึ่งเส่ียงต่อการแพร่เช้ือไวรัสโควิด 

2. ผลการดำเนินการ 
จาการตรวจสอบพบว่า ร้านค้าส่วนใหญ่ได้ย้ายไปขายในพื้นท่ี ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดเตรียม

ไว้แล้ว โดยยังมีร้านค้าท่ียังคงต้ังอยู่ 2 ร้าน คือ ร้านหมูปิ้ง ซึ่งได้ค้าขายมาเป็นระยะเวลากว่าร้อยปีแล้ว และ
ร้านอาหารตามส่ังได้ค้าขายมาเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว ซึ่งท้ังสองร้านมีการใส่หน้ากาก มีเจลล้างมือ ซึ่งผู้ขาย 
ท้ังสองร้านเป็นผู้พิการทางการเคล่ือนไหว ไม่สามารถขนย้ายได้สะดวก เจ้าหน้า ท่ีสาธารณสุขอำเภอ จึงได้ให้
คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติในการป้องโรคโควิด ตามขอ้กำหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ   ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีได้เข้าพบเจ้าอาวาสวัดตราชู เพื่อขอความร่วมมือไม่ให้พ่อค้า
แม่ค้านำร้านค้ามาต้ังในพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวเพิ่มจนกว่าสถานการณ์เช้ือไวรัสโควิดจะคล่ีคลาย 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนมีความมั่นใจในการดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายระยะท่ี ๑ ว่าสามารถดำรงชีพได้
เกือบเป็นปกติ แต่ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อนำไปสู่การผ่อนคลายเต็มรูปแบบ 
ซึ่งหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดจะดำเนินการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิดอย่าง
เคร่งครัดต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุรี 

   

   



จังหวัดปัตตานี 
เรื่อง ลงพื้นท่ีตรวจสอบร้านค้า กรณีมีผู้ร้องเรียนตาช่ังไม่ได้มาตรฐาน 

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

เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับพาณิชย์จังหวัดปัตตานี 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีตาช่ังไม่ได้มาตรฐาน บริเวณ ถนนหน้าสงเคราะห์ และตลาดบ้านแหลมนก      
เป็นจำนวน 5 ร้าน  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีร้านค้าท่ีใช้ตาช่ังไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจากการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าท่ีช่ัง
ตวงวัดกระทรวงพาณิชย์(ยะลา) ได้ทำการตรวจยึดตาช่ังท่ีไม่ได้รับมาตรฐาน ณ บริเวณแหลมนก เพื่อไปทำลาย 
แต่ไม่ปรากฏว่า พบร้านท่ีกระทำความผิดแต่อย่างใด 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนสามารถซื้อสินค้าในราคาท่ีเป็นธรรม รวมท้ัง การลงพื้นท่ีตรวจสอบกรณีดังกล่าว เป็นการ
ป้องปรามไม่ให้ร้านค้าเอาเปรียบผู้บริโภคอีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดปัตตานี 

   

   

   

 

 

/รูปภาพ.... 
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รูปภาพการลงพื้นท่ี 

   
 

รูปภาพการลงพื้นท่ี 

   
 

รูปภาพการลงพื้นท่ี 

   

 
 

 
 
 
 
 



จังหวัดมหาสารคาม 

เรื่อง ตรวจสอบร้านประกอบการท่ีได้รับการผ่อนคลาย ในระยะท่ี 1 

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

เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานจังหวัดมหาสารคามร่วมกับคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อ โควิด 19 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องออกตรวจ ร่วมท้ังมีการแนะนำถึงแนวทางการปฏิบัติ ณ อำเภอแกดำ
โดยมีนายธรรมนูญ แก้วคำ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ปกครอง ป้องกัน ปภ. ทรัพยากร โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
มหาสารคาม ร่วมตรวจแนะนำ ร้านตัดผมชายและหญิง ร้านค้าปลีก ส่ง ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับท่ี 2/62 
และฉบับท่ี 3/63 

2. ผลการดำเนินการ 
จาการตรวจสอบพบว่า ร้านประกอบการดังกล่าวได้ดำเนินการตามคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติใน

การป้องโรคโควิด ตามข้อกำหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 เป็นอย่างดี 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนสามารถใช้บริการร้านตัดผม และร้านค้าปลีก ค้าส่ง ดังกล่าวได้อย่างสบายใจ เนื่องจาก
มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบและการให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด ซึ่งหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดจะดำเนินการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิดอย่างเคร่งครัดต่อไป  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดมหาสารคาม 

   

 

 



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างถนนของเทศบาลบางระจัน 

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

เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี กอ.รมน. อำเภอบางระจัน เทศบาลเมือง
บางระจัน ได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบกรณีร้องเรียนการสร้างถนนริมแม่น้ำน้อยช่วงหมู่ 10 ต.โพธ์ิชนไก่ ใกล้วัดวังขรณ์ 
มีการทำถนนท่ีสูงขึ้นกว่าเดิม ประชาชนท่ีพื้นบ้านต่ำกว่าถนนจึงได้รับความเดือดร้อนเพราะต้องทำทางลาด   
เพื่อขึ้นถนนสายดังกล่าว และจากการสร้างถนนสายดังกล่าวมีดินไหลไปทับรางเล่ือนประตูรั้ว ส่งผลให้ชาวบ้าน 
ไม่สามารถปิดประตูบ้านได้ 

2. ผลการดำเนินการ 
 ผลการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงว่า เป็นถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลเมืองบางระจัน 

โดยได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วงเงินงบประมาณ 9 ล้านบาท 
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอนของการถมดินและบดอัดดิน 
ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้มอบหมายให้ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองบางระจันและ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 10 ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างเพื่อทำการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องภายใน 15 วัน 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ร่วมท้ัง มีการบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
แก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระท่ังของหน่วยงานรัฐ กับประชาชน  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดสิงห์บุรี 

  

   

 

 



จังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง ตรวจสอบร้านค้าปลีก ค้าส่ง หลังจากมาตรการผ่อนปรนระยะท่ี 1 

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

เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
พร้อมด้วย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ , นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต หัวหน้า
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ, พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ, นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ , ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ , สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ , สคบ.จังหวัดศรีสะเกษ และ      
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นท่ีตรวจสอบสถานประกอบการในเขตพื้นท่ีอำเภอเมืองศรีสะเกษ 
จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1) ห้างแม็คโคร สาขาศรีสะเกษ 2) ห้างเทสโก้โลตัสสาขาศรีสะเกษ และ3) ห้างบิ๊กซี 
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีสะเกษ 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการตรวจสอบพบว่า ร้านค้าปลีก ค้างส่ง ดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเป็น

อย่างดี และดำเนินการตามกฎหมายทุกประการตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโควิด อีกด้วย 
ท้ังนี้ ได้กำชับให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการป้องโรคโควิด ตามข้อกำหนดมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต่อไปด้วย 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าในการอุปโภค และบริโภคได้ในราคาท่ีเป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ และเป็นการป้องปรามกลุ่มบุคคลท่ีหาผลประโยชน์ฉวยโอกาสในการกักตุน
สินค้า และขึ้นราคาสินค้าอีกด้วย รวมทั้ง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนท่ีจะเดินทางไปซื้อสินค้าถึงความพร้อม
ของทางห้างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด-19  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรงจังหวัดศรีสะเกษ 

   

   


