
จังหวัดสงขลา   
เรื่อง ลงพ้ืนที่ตรวจสินค้าและผู้ประกอบการ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่  20 มกราคม 2565 เวลา 13.45 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  
พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเนื้อสุกรชำแหละ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ 
และการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)  
ณ บริษัท ปิติซี ฟู้ดส์  จำกัด ถนนสงขลา - ปัตตานี  ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ เป็นห้องเย็นรับฝาก 
ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น พ.ศ.2558 (พ.ร.บ.) โดยมีการรับฝากสินค้าเนื้อสุกรชำแหละ
ของบริษัท เบทาโกเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง 

2. ผลการดำเนินงาน 
 สำหรับผลการตรวจสอบพบว่า บริษัท ปิติซีฟู้ด จำกัด ในฐานะห้องเย็นรับฝาก ซึ่งเป็นผู้ครอบครอง
แทนผู้อ่ืนตามข้อ 3 ในประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565  
เรื่องการแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บและจัดทำบัญชีสินค้า สุกร เนื้อสุกร มีความผิดตามมาตรา 25 
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาได้ทำการ
บันทึกการตรวจสอบและไปแจ้งความ เพ่ือดำเนินคดีในข้อหาไม่แจ้งปริมาณในครอบครอง สำหรับบริษัท  
เบทาโกเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง ในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ในสินค้า มีการแจ้งปริมาณ
สินค้าเนื้อสุกร ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่  2 พ.ศ. 2565  
เรื่องการแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสุกร เนื้อสุกร มีการแจ้งปริมาณสินค้า เนื้อสุกร 
ไม่ตรงกับสินค้าที่มีการตรวจสอบ ณ สถานที่ฝากเก็บสินค้าจึงให้ บริษัท ฯ นำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมบัญชี  
ซื้อมา/ขายไป มาแสดงข้อเท็จจริงต่อไป 

                
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ป้องกันการกักตุนสินค้า 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 
 

 
 
 
 
 



จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ลงพ้ืนที่ตรวจสินค้าและผู้ประกอบการ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพ้ืนที่ติดตามราคาจำหน่ายสุกรชำแหละ ไก่ชำแหละ และสินค้าอุปโภค 
บริโภค 

2. ผลการดำเนินงาน 
 1. ตรวจเยี่ยมแผงตลาดสดเทศบาล 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาศรีสะเกษ และห้างสรรพสินค้า 
แม็คโครสาขาศรีสะเกษ เพ่ือติดตามและสอบถามราคาสุกรและไก่ ซึ่งผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าเป็นไป
ตามกลไกตลาด มิได้มีราคาสูงกว่าปกติ โดยได้มีการตรึงราคาในส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ เพ่ือรักษา  
ฐานลูกค้าไว้ให้คงเดิม 
 2. ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายสุกรชำแหละตามโครงการ “พาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน” เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด กิโลกรัมละ 150 บาท ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 - 31
มกราคม 2565 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีจุดจำหน่ายทั้งหมด 7 จุด 
 3. ตรวจสอบการกักตุนเนื้อสุกรชำแหละในห้างสรรพสินค้าและสถานประกอบการห้องเย็นภายในเขต
พ้ืนที่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือป้องกันการกักตุนซากสุกร ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สุกรมีราคาที่เพ่ิมสูงขึ้น 
และเป็นแนวทางป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) รวมถึงตรวจสอบการลักลอบนำเข้า
สัตว์ซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติสำรวจ
การกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2597 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ห้องเย็นคุณใหม่อาหารไทยฮาลาล ห้องเย็น  
บุญสมหวังโฟรเซ่นฟูดส์โปรดัก ห้องเย็นแม็คโครสาขาศรีสะเกษ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาศรีสะเกษ  
และห้องเย็นบุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบพบว่า ไม่พบการกักตุนเนื้อหมู 
 4. ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนมารับการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

             
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ป้องกันการกักตุนสินค้า 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 

 



จังหวัดตราด   
เรื่อง ลงพ้ืนที่ตรวจสินค้าและผู้ประกอบการ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
มอบหมายให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ด่านกักกันสัตว์ตราด ป้องกันจังหวัดตราด เทศบาลเมืองตราด และสำนักงาน
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราด ประชุมเพ่ือหาแนวทางป้องกันการกักตุนเนื้อหมู  
ในพ้ืนที่จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดตราด ชั้น 2 ตำรวจภูธรจังหวัดตราด และลงพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 2 แห่ง คือแม็คโครตราดและเทสโก้ โลตัสตราด  

2. ผลการดำเนินงาน 
 ผลการลงพ้ืนที่ สรุปได้ว่า แม็คโครตราด และเทสโก้โลตัสตราด มีการจำหน่ายเนื้อหมูในปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในจังหวัดตราด และไม่มีการกักตุนเนื้อหมูแต่อย่างใด ในส่วนของ
ระดับราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเกือบ 20% ตามสภาวะ และกลไกลของตลาด ทั้งนี้  จะดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจำหน่ายเนื้อหมูอีกครั้ง ในวันที่ 24 มกราคม 2565 

     
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ป้องกันการกักตุนสินค้าและการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
จังหวัดบึงกาฬ   

เรื่อง ลงพ้ืนที่ตรวจสินค้าและผู้ประกอบการ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด  
บึงกาฬ เข้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ 
อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอศรีวิไล และอำเภอพรเจริญ ลงพ้ืนที่ตรวจสินค้าและผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร เนื้อหมูสด เนื้อวัวสด เนื้อไก่ และไข่ไก่  

2. ผลการดำเนินงาน 
 พบว่าร้านค้ามีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน ส่วนราคาสินค้ามีการปรับราคาข้ึนบางรายการ
ตามต้นทุนของผู้ผลิต ไม่พบการกักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพแต่อย่างใด 
และเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่พบเห็นผู้ประกอบการร้านค้าที่มีการ
จำหน่ายสินค้าเกินราคา กักตุนและปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพสามารถแจ้งข้อมูล  
ผ่านสายด่วนกระทรวงพาณิชย์ หมายเลข ๑๕๖๙ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม หมายเลข ๑๕๖๗ ได้ตลอด  
๒๔ ชั่วโมง 

        
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ป้องกันการกักตุนสินค้าและการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายโสภณ กิตติพะวงษ์ 
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดบึงกาฬ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
จังหวัดศรีสะเกษ   

เรื่อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีราษฎรไม่ประสงค์ออกนามร้องเรียน 
ผ่านโทรศัพท์หมายเลข 0 4561 4545 ว่ามีการเผาขยะหรือเผาถ่านในพ้ืนที่ชุมชนวัดเลียบบูรพา  
ทำให้เกิดกลุ่มควันในพ้ืนที่ชุมชนเป็นบริเวณกว้าง ทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 

2. ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 18.30 - 20.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประธานชุมชนวัดเลียบ 
และประธานชุมชนผดุงธรรม ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการลงพ้ืนที่ปรากฏว่า มีการเผาขยะจริง 
จำนวน 2 จุด ในพ้ืนที่ชุมชนวัดเลียบบูรพา และชุมชนศรีมงคล ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ดับไฟแล้ว และได้ให้
คำแนะนำกับผู้เผาในเรื่องของการจัดการขยะให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือป้องปรามมิให้มีการเผาขยะ 
และเป็ นการลดฝุ่ น ละอองขนาด เล็ ก  PM 2 .5  ซึ่ งท าง เทศบาล เมื องศรีสะ เกษ  และผู้ น ำชุมชน  
จะได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ถึงวิธีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพ่ือประโยชน์ต่อไป 

                 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายช่ือผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 


