
จังหวัดพิจิตร 
เรื่อง ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจท่ีจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม 

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

เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนยดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร สำนักงานคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพิจิตร (สคบ.พิจิตร) สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สนง.พาณิชย์จังหวัดพิจิตร 
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร และททบ.ช่อง 5 ร่วมลงพื้นท่ีออกตรวจฉลากสินค้า (ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม) 
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับท่ี ๒๓ พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้า  
ท่ีควบคุมฉลาก โดยลงพื้นท่ีตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจท่ีจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม รวมท้ังชุดรวมยา
สามัญประจำบ้าน และราคาสินค้า ในช่วงท่ีใกล้เข้าสู่เทศกาลสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา 
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นท่ีอำเภอโพธ์ิประทับช้าง อำเภอสามง่าม  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการบางรายปฏิบัติถูกต้อง แต่บางราย ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังกล่าว เช่น ไม่ระบุแผ่นป้ายรายการสินค้า 
และคำเตือน วันหมดอายุ วันผลิต วันบรรจุหีบห่อ คณะทำงานจึงแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามประกาศฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการทุกร้าน 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนในฐานะผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเป็นธรรม เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการรักษาประเพณีอันดีในช่วงวันสำคัญทางศาสนาต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายสิริบูรณ ชูตระกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร 

  

  

/รูปภาพ.... 



-2- 

รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  

รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  

รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  

 

 

 

 

 

 



จังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจท่ีจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม 

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

เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำจังหวัดอ่างทอง นำโดยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง) เป็นประธานในการ
ออกตรวจฉลากสินค้า (ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม) ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับท่ี ๒๓ พ.ศ. 
๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลาก พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบฉลาก
สินค้าท่ีควบคุมฉลาก ประกอบกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง , สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อ่างทอง, สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง, หอการค้าจังหวัดอ่างทอง, ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง, เจ้าหน้าท่ี
ปลัดอำเภอเมืองอ่างทอง, เจ้าหน้าท่ีปลัดอำเภอป่าโมก และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นท่ีตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจท่ีจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วง
ท่ีใกล้เข้าสู่เทศกาลสำคัญทางศาสนา ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในพื้นท่ีอำเภอ
เมืออ่างทอง จำนวน ๕ ร้าน และอำเภอป่าโมก จำนวน ๔ ร้าน รวมจำนวน ๙ ร้าน  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการ (บางราย) ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลากดังกล่าว เช่น ไม่ระบุแผ่นป้ายรายการสินค้า และคำเตือน วันหมดอายุ คณะทำงานจึงแจ้งเตือนให้
ผู้ประกอบการ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฯ ท้ังนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีเลือกซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในช่วงเทศกาลทาง
ศาสนา ได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีเป็นธรรม และเป็นการป้องปราบร้านค้าท่ีจะฉวยโอกาสในการขึ้นราคา
หรือนำส้ินค้าท่ีใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุแล้ว มาแอบจำหน่าย  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวรผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง 

  

  



จังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจท่ีจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าท่ีควบคุมฉลาก ประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์ดำรง
ธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบและแนะนำการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในเทศกาล
วันเข้าพรรษา พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นท่ีอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวนท้ังหมด 7 ร้าน โดยคณะทำงานฯ ได้เน้นย้ำ
ผู้ประกอบการให้เลือกสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีการจัดทำฉลากให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังนี้  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการดังกล่าว ได้มีการจัดทำฉลากสินค้าแสดงอย่างถูกต้อง
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากกำหนด และได้แนะนำให้ผู้ประกอบการหมั่นตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าในชุดสังฆทานอย่างสม่ำเสมอ  
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีต้องการซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเพื่อใช้ในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา ได้ใน
ราคาท่ีเป็นธรรม และสินค้าท่ีมีคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการท่ีหน่วยงานของรัฐลงพื้นท่ีตรวจสอบอย่างเคร่งครัด     
ทำให้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าในราคาท่ีมีความเป็นธรรมอีกทางหนึ่งด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายวีระวัฒน์ เถระวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 

  

  

/รูปภาพ.... 
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รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  

รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  

รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  

รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  



จังหวัดสงขลา 

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการรังวัดท่ีดินของเจ้าหน้าท่ีรังวัด 
................................................................... 

1. ความเป็นมา 

เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสงขลา พร้อมตัวแทนจากสำนักงานท่ีดินจังหวัดสงขลา และผู้ร้อง โดยมีเจ้าของท่ีดินข้างเคียง           
ร่วมสังเกตการณ์การรังวัดท่ีดินแปลงดังกล่าว ตามข้อร้องเรียนของ นางอารีย์ อำมาตย์ กรณีขอให้ตรวจสอบการ
รังวัดท่ีดินของเจ้าหน้าท่ีรังวัด สำนักงานท่ีดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ และขอให้รังวัดท่ีดินมีโฉนด เลขท่ี 
5861 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ ณ ท่ีดินของผู้ร้อง ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบพบว่า ผลการรังวัดท่ีดินยังคงมีเนื้อท่ีตามเอกสารสิทธิ ซึ่งมีการรังวัดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ซึ่งยังคงไม่ตรงกับความเข้าใจของผู้ร้อง โดยประเด็นความแตกต่างของเนื้อท่ี หากผู้ร้อง       
ไม่พอใจจะต้องไปใช้สิทธิทางศาล ภายใน 90 วัน วันนี้แม้จะไม่ได้ข้อสรุปตามความต้องการของผู้ร้อง แต่
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้อำนวยความสะดวก และบริการในการรังวัดอย่างเต็มท่ี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้เวลากับ
ผู้ร้องอย่างเต็มท่ี อธิบายทุกคำถามอย่างละเอียด จนเป็นท่ีพอใจระดับหนึ่ง ใช้เวลากว่าหนึ่งช่ัวโมง จึงได้แยกย้าย
กันเดินทางกลับ 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีคิดว่าได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม สามารถร้องขอให้ศูนย์ดำรงธรรมดำเนินการแก้ไข
ปัญหาหรือขอให้ประสานการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมท้ัง เป็นการหาทางแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นท่ีก่อน เพื่อไม่ให้เกิดการแตกความสามัคคีในระดับพื้นท่ี ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่สามารถหาข้อยุติจนเป็นท่ีพอใจ
ท้ังหมดได้ จึงแนะนำให้ผู้ร้องไปใช้สิทธิทางศาลต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายรุ่งโรจน์ และสุบ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 

  

 



จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าประเภทชุดนักเรียน และสังฆทาน 

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

เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางเพชรี เขมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี 
ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นท่ีตรวจสอบการ
จำหน่ายสินค้าประเภทชุดนักเรียน และสังฆทาน ณ สถานประกอบการดังต่อไปนี้ 

1 ห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์จำกัด 
2 ร้านชั่งซิน 
3 คลังวิทยาศึกษา 
4 ไชยแสงซุปเปอร์สโตร์ 
5 ห้าง tops plaza จังหวัดสิงห์บุรี 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการทุกรายมีการติดป้ายราคาสินค้าชัดเจน และจำหน่าย

สินค้าในราคาเหมาะสมไม่แพงเกินกว่าความเป็นจริง 
ท้ังนี้ จากการตรวจสอบผู้ประกอบการท่ีจำหน่ายชุดสังฆทาน พบว่ามีบางรายท่ีติดรายการสินค้า      

ไม่ครบถ้วนจึงได้ตักเตือนและให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีต้องการซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเพื่อใช้ในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา และชุด
นักเรียนท่ีใกล้จะเปิดภาคเรียนได้ในราคาท่ีเป็นธรรม และสินค้าท่ีมีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  
4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายธรินทร์ นวลฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

  

  

 

 



จังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง ติดตามปัญหาฟาร์มไก่ส่งกล่ินเหม็น  

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

เมื่อวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๐.๐๐ น. ศดธ.กจ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ลงพื้นท่ีตรวจ
ติดตามเรื่องร้องเรียนครั้งท่ี ๒ กรณี ได้รับความเดือดร้อนฟาร์มไก่ ส่งกล่ินเหม็น พื้นท่ี ต.รางหวาย อ.พนมทวน 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบพบว่า ขณะตรวจสอบเป็นช่วงระหว่างการพักโรงเรือน จึงไม่มีไก่อยู่ในฟาร์ม 

ในช่วงนี้ผู้ร้องจึงยังไม่ได้รับผลกระทบ และจากการตรวจสอบพบว่า 
ผู้ประกอบการได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามบันทึกข้อตกลงในครั้งแรกแล้ว ท้ังนี้คณะเจ้าหน้าท่ีจึงได้มี

ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้ผู้ประกอบการกั้นผ้าแสลนด้านข้างของท้ายโรงเรือนให้มิดชิด 
๒. มอบหมายให้เทศบาลตำบลรางหวายติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขจากผู้ร้องเป็นระยะ และ รายงาน

ให ้ศดธ.อ.พนมทวน ทราบ 
๓. คณะเจ้าหน้าท่ีจะลงตรวจสอบประสิทธิภาพของการปรับปรุงแก้ไขของฟาร์มอีกครั้ง ในช่วงการลง

ไก่เข้าฟาร์มในครั้งต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากกล่ินเหม็นของ ผู้ประกอบการฟาร์มไก่ในพื้นท่ีใกล้เคียง
เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างมากท่ีมีการติดตามปัญหา เพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน และให้ประชาชนกลับมามีคุณภาพชีวิตได้อย่างปกติส่งต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 

  

  
 

/รูปภาพ.... 
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รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  
รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


