
จังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง ตรวจสอบการจำหน่ายยาของร้านขายยา 

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

เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านสำนักงานปลัดสำนักรัฐมนตรี ว่ามีร้านขายยาเปิดร้านจำหน่ายยา โดยไม่มี
ใบอนุญาต 

2. ผลการดำเนินการ 
จาการลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า บ้านเลขท่ี 24/1 หมู่ท่ี 6 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี พบนางดวงใจ พรหมจรรยา แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านและเปิดบ้านให้เจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบบ้าน
พบว่าภายในบ้านทำเป็นร้านซักรีดและไม่พบยาหรืออาหารเสริมท่ีมีไว้จำหน่ายแต่อย่างใด 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนเกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้นจากการลงพื้นท่ีตรวจสอบตามข้อร้องเรียน เนื่องจากถ้าร้านขายยา
ดังกล่าวมีการจำหน่ายยา โดยท่ีไม่มีใบอนุญาตอาจจะเกิดอันตรายกับประชาชนท่ีไปซื้อยามาทาน ได้ รวมท้ัง  
เป็นการป้องปราบเพื่อไม่ให้มีความคิดท่ีจะกระทำผิดแบบนี้อีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายธรินทร์ นวลฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

  

 

 

 

 

 



จังหวัดลพบุรี 
เรื่อง ขอความช่วยเหลือจากการปรับขึ้นค่าเช่าพื้นท่ี (บ๊ิกซีลพบุรี) 

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

วันอังคารท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบนห้างสรรพสินค้า
บิ๊กซีลพบุรี สาขา1 จำนวน 12 คน ได้เข้ามาร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี เรื่อง การเช่าพื้นท่ี
จำหน่ายสินค้ามีการปรับเปล่ียนให้เช่าพื้นท่ีกับเอกชนรายอ่ืนโดยมีค่าเช่าสูงกว่าเดิม 

2. ผลการดำเนินการ 
เมื่อเวลา 11.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ได้เชิญตัวแทนจาก

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา1 เข้ามาช้ีแจงและเจรจาไกล่เกล่ียกับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า ในข้อปัญหา
ดังกล่าว ผลการเจรจาไกล่เกล่ียตัวแทนทางห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลพบุรี1 จะรับข้อเสนอของผู้ประกอบการ
จำหน่ายสินค้าไปพิจารณาโดยจะแจ้งผลให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าให้ทราบอีกครั้ง 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนในกรณีดังกล่าว ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นถือเป็นการบรรเทาทุกข์
ให้กับประชาชน ในสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นตัวกลางในการไกล่เกล่ีย
พูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเป็นการหาทางออกร่วมกันในระยะยาว อีกท้ัง เป็นการลดปัญหาการ
กระทบกระทังกันระหว่างห้างฯ กับประชาชน 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นางสาวอัญชัน ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง ขอให้ผ่อนผันการห้ามใช้เครื่องเสียงบนแพลากแพล่อง 

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

เมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ได้เป็นประธานในท่ีประชุม โดยมี นายอำเภอศรีสวัสด์ิ ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมผู้ประกอบการแพลากแพล่อง อ.ศรีสวัสด์ิ ประมาณ ๓๐ คน เข้าร่วมประชุม กรณี 
ขอผ่อนผันคำส่ังจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการห้ามใช้เครื่องเสียงบนแพลากแพล่อง ทำให้ผู้ประกอบการได้รับ
ผลกระทบ เนื่องจากนักท่องเท่ียวได้มีการจองแพ และมีการแจ้งว่าสามารถเปิดใช้เครื่องเสียงและร้องคาราโอเกะได้ 

2. ผลการดำเนินการ 
จากการประชุมหารือ สรุปได้ดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรีจะมีการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการแพลากแพล่อง 

สามารถใช้เครื่องเสียงและร้องคาราโอเกะได้ แต่ห้ามเกินเวลา ๒๓.๐๐ น. สำหรับแพเธค ยังไม่มีการอนุญาต และ
สัปดาห์หน้า จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบแพจังหวัด และเชิญผู้แทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม 
เพื่อกำหนดกฎกติกาท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

กรณีดังกล่าวหน่วยงานของรัฐจะต้องมีการพิจารณาถึงการผ่อนปรนให้กับผู้ประกอบการตามความ
เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันยังต้องคำนึงถึงการกลับมาแพร่ระบาดของเช้ือโควิด19 ซึ่งเมื่อมีการพูดคุยรวมท้ัง
กำหนดข้อตกลงกันได้แล้ว หน่วยงานของรัฐจึงมีการผ่อนผันเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้อย่าง
ปกติตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะต้องคิดถึงประชาชนในพื้นท่ีไม่ให้เกิดความกังวลและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติอีกด้วย 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายสุเทพ แก้วทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุร ี

  

  

 



จังหวัดลำปาง 
เรื่อง ขอความช่วยเหลือ 

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

เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเสริมงาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง   
ของมนุษย์จังหวัดฯ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดลำปาง 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา โรงพยาบาลเสริมงาม กำนันตำบลเสริมขวา และผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เลียงใต้ 
ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ราษฎรขอความช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศัย สุขภาพและการดำรงชีพ ในเขตพื้นท่ี
ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบ ได้ข้อสรุปโดยทุกฝ่ายได้หารือร่วมกันจนได้ข้อยุติในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ร้อง 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีรัฐตามความเหมาะสม ให้สามารถ
ดำรงชีพได้อย่างปกติพอสมควร ร่วมท้ัง ได้ประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างยั่งยืน
ต่อไปด้วยแล้ว 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง 

  

 

 

 



จังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดกั้นทางเข้า – ออก  

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

เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีสำนักงานท่ีดินจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นท่ี บริเวณ หมู่ท่ี 1 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
กรณี ผู้ร้องแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางเข้า – ออก บ้านได้ เนื่องจากเพื่อนบ้านข้างเคียงปิดกั้นทางเข้า – ออก  
2. ผลการดำเนินการ 

จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเบื้องต้นท้ังสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้ จึงได้ส่งเรื่องให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ท้ังนี้ ได้ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจนเป็นท่ียุติ 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขเชิงรุก มีการบูรณาการเพื่อหาทางออกของปัญหา 
เพื่อไม่ให้มีการกระทบกระท่ัง หรือทำให้เกิดความแตกสามัคคีกันในระดับพื้นท่ีชุมชน และเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิต
ร่วมกันได้อย่างปกติสุขของคนในชุมชนต่อไป 

4. รายชื่อ – เบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง 

  

  

 

 

 


