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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ 7 – 13 กันยายน 2565 

 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
1. ท าความเข้าใจ
กฎหมายจราจรฉบับใหม่ 

        เริ่มมีผลบงัคับใช้แล้วส าหรบักฎหมายจราจรฉบบัใหม่        
หรือ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 พ.ศ.2565  ที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 และให้มีผลบังคับใช้         
ใน 120 วัน นับจากวันประกาศ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา 
     ส าหรับสาระส าคัญของกฎหมายฉบับใหม่ จะเน้นการเพิ่มโทษ    
ในข้อหาที่กระทบกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และการเพิ่ม
โทษผู้กระท าผิดซ้ า  
กฎหมายจราจรใหม่ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับท่ี 13 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. เพ่ิมโทษผู้ขับขี่ท่ีกระท าผิดซ้ าข้อหาเมาแล้วขับ 
 กระท าผิดครั้งแรก มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 

หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือ ทั้ง
จ าทั้งปรับ 

 หากท าผิดซ้ าภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระท า
ความผิดครั้งแรก เพ่ิมอัตราโทษ เป็นจ าคุกไม่เกิน 2 
ปี และปรับ 50 ,000 – 100 ,000 บาท และศาล
จะลงโทษจ าคุกและปรับ  

 ในกรณีกระท าผิดครั้งแรก บทก าหนดโทษเท่าเดิม
คือ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000-20,000 
บาท แต่กฎหมายเดิมไม่ได้ก าหนดโทษกรณีกระท า
ผิดซ้ า 

2. เพ่ิมอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยง 
ในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง 

 เพ่ิมอัตราโทษปรับ 
 ขับรถเร็วเกินก าหนด ปรับไม่เกิน 4,000 

บาท (เดิม ปรับ 500-1,000 บาท) 
 ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 

4,000 บาท  (เดิม ปรับ 500-1,000 
บาท) 

 ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 
4,000 บาท  (เดิม ปรับ 500-1,000 
บาท) 

 ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
(เดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท) 

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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 จอดรถในที่ห้ามจอด ปรับไม่เกิน 2,000 
บาท (เดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท) 

 ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 
บาท 
(เดิม ปรับ 400 บาท) 

 ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2 ,000 
บาท 
(เดิม ปรับ 400 บาท) 

 เพ่ิมโทษผู้ขับขี่ท่ีขับรถโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัย
ในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น 
 เพ่ิมอัตราโทษเป็นจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้ง

แต่ 5 ,000 – 20 ,000 บาท หรือทั้งจ า       
ทั้งปรับ (เดิมจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 
2,000 - 10,000 บาท) 

3. ก าหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางเพ่ิมเติมดังนี้ 
 เพ่ิมความผิดฐานอื่นนอกเหนือจากการแข่งรถในทาง

ให้มีบทก าหนดโทษ โดยอ้างอิงจากบทก าหนดโทษ
ในความผิด “แข่งรถในทาง” ที่มีโทษจ าคุกไม่เกิน    
3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท         
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 ความผิดฐานพยายามแข่งรถ ก าหนดเพิ่มเติมว่า ผู้ที่
ร่วมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณสถานใกล้
ทาง ด้วยรถตั้งแต่ 5 คันข้ึนไป ถือว่า “พยายามแข่ง
รถในทาง” หากมีเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 นัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือ 
 รถดัดแปลง /ปรับแต่ง มีสภาพไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย หรือ 
 มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้

เห็นว่าจะท าการแข่งรถในทาง 
 มีโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถ

ในทาง 
 ผู้จัด ผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้มีการแข่งรถ 

 มีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 
10,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ (เดิมจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 
2,000-10,000 บาท) 

 ร้านรับแต่งรถ เมื่อรถนั้นถูกน าไปใช้แข่งรถในทาง 
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 ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน มีโทษ 2  
ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง 

4. ก าหนดเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัย 
 รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร      

ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เช่น รถยนต์นั่งส่วน
บุคคล รถตู้ 

 รถกระบะ ผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย
ในที่นั่งตอนหน้า กรณีเป็นรถกระบะสองตอน
ผู้โดยสารตอนหลัง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วย 

 การนั่งบริเวณแค ป หรือนั่งท้ายกระบะ สามารถนั่ง
ได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย แต่ต้องนั่งไม่เกิน
จ านวนที่ก าหนดในลักษณะที่ปลอดภัย และผู้ขับข่ี
ต้องขับข่ีด้วยความเร็วตามท่ีส านักงานต ารวจ
แห่งชาติประกาศก าหนด  

 

* หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
 

คาร์ซีทของเด็ก 
     ส าหรับที่ที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี  ยังไม่เริ่มบังคับใช้
ในวันที่ 5 กันยายน 2565 แต่จะบังคับใช้เมื่อส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ได้จัดท าประกาศและลงประกาศให้ประชาชนทราบในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว 
     อย่างไรก็ตามส านักงานต ารวจแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการขนส่งทาง
บก ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนจะประชุม
เพ่ือก าหนดมาตรฐาน/ลดอัตราภาษีของที่นั่งนิรภัย รวมถึงวิธีป้องกัน
อันตรายในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยได้เพ่ือจัดท าประกาศ          
เรื่อง การใช้ที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กให้แล้วเสร็จภายใน 4 ธันวาคม 2565 
 

3 เดือนแรกยังใช้บทก าหนดโทษเดิม 
    อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายจราจรฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว         
แต่เพ่ือท าความเข้าใจแก่ประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านในระยะเวลา        
3 เดือนภายหลังจากมีการประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่นั้น  
ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติจะ ยังใช้เกณฑ์ค่าปรับใบสั่งจราจรตาม
กฎหมายเดิมไปก่อน  เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง      
ในการใช้ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 นี้ 
 

ขับเร็ว-ฝ่าไฟแดง ส่งขึ้นศาลแทนออกใบสั่ง 
     นอกจากนี้ ครม. ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีจราจร พ.ศ. …. ตามท่ีส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ          
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ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส าคัญ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 

กลุ่มที่ 1  
     ความผิดจราจรบางฐานที่ก าหนดไว้เฉพาะ เช่น ขับรถโดยไม่มี
ใบขับข่ี ขับรถในระหว่างใบขับข่ีถูกพักใช้ เพิกถอน หรือหมดอายุ     
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร ขับรถด้วยความเร็วเกินก าหนด           
ร่าง พ.ร.บ.นี้ ก าหนดห้ามไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ
หรือออกใบสั่งแก่ผู้ฝ่าฝืน แต่ให้ผู้นั้นไปพบพนักงานสอบสวน เพ่ือให้
พนักงานสอบสวนด าเนินการออกใบนัดให้ผู้นั้นไปศาลต่อไป 
 

กลุ่มที่ 2 
     ความผิดอื่นที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ตามกฎหมายว่าด้วย
จราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยขนส่งทางบก 
กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วย การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย โดยไม่รวมถึงกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่น  ให้เปรียบเทียบปรับได้ แต่ หากผู้กระท าผิดไม่ยอม
ให้เปรียบเทียบปรับหรือไม่ยอมจ่ายค่าปรับ ให้พนักงานสอบสวน 
ด าเนินการออกใบนัดให้ผู้นั้นไปศาลต่อไป 
 

กลุ่มที่ 3 
     ความผิดนอกจากกลุ่มท่ี 1 และ 2 ที่มีความร้ายแรง เช่น 
ความผิดฐานเมาแล้วขับ ก าหนดให้สอบสวนและด าเนินกระบวน
พิจารณาคดีตาม ป.วิ.อ าญา หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงแล้วแต่กรณี โดยศาลอาจ
ก าหนดมาตรการลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ิมเติม แก่ผู้กระท า
ความผิดได ้
 

     ทั้งนี้ คดีจราจรกลุ่มท่ี 1 และ 2 ให้พนักงานสอบสวนส่งคู่ฉบับ        
ใบนัดให้ศาลภายใน 3 วันนับแต่วันที่ออกใบนัด แต่หากผู้ต้องหายอม
ช าระค่าปรับ ก็ให้คดีเป็นอันเลิกกัน และในวันที่มาศาล หากจ าเลยรับ
สารภาพศาลพิพากษาโดยไม่ต้องสืบพยานก็ได้ แต่ถ้าจ าเลยไม่ยอมให้
การหรือให้การปฏิเสธ ให้ศาลใช้ดุลพินิจว่าหลักฐานเพียงพอหรือไม่ 
ถ้าเพียงพอให้ศาลพิพากษาคดีทันที ถ้าไม่เพียงพอให้นัดสืบพยาน
ต่อไป และศาลมีอ านาจใช้มาตรการลงโทษแก่จ าเลยซึ่งมีความผิด
นอกจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเรื่องนั้นๆ ได้ เช่น ยึด พักใช้             
หรือ  เพิก ถอน  ใบอนุญาตขับขี่ ให้ท ากิจกรรมบริการสังคมหรื อ                       
สาธารณประโยชน์ให้เข้ารับการศึกษาอบรมด้านการจราจร เป็นต้น  
      

     ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวออกมาเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย
จราจรอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ปัจจุบันสถิติการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคดีจราจรในแต่ละปีมีจ านวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากผู้
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ขับข่ี ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจร ไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษของ
กฎหมาย ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรและผลกระทบถึงความ
ปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและจิตใจของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคล
ทั่วไป อีกทั้งมาตรการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ท าให้ผู้กระท าผิดช าระค่าปรับตามกฎหมายน้อยมาก เนื่องจาก
กฎหมายให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งต่อผู้กระท าผิดกฎ
จราจรเพื่อลงโทษปรับตามกฎหมาย 
 

แนวทางการสื่อสาร 
1.  ท าความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของกฎหมาย

จราจร แตกต่างจากเดิมอย่างไร 
2. เคลียร์ค าถามคาใจ เช่น การนั่งกระบะแคปต้องรัดเข็มขัด ?  
3. การเข้มงวดกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน 
4. ร่างกฎหมายใหม่ ที่ไม่จ่ายค่าปรับต้องข้ึนศาล มีความผิด

หลายประเภท และยังไม่บังคับใช้ 
2. การลงทะเบียนบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 

ตามท่ี รัฐ บาล ได้ อนุมัติโครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้มี       
"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  ระยะท่ี 5 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565          
เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในภาวะวิกฤตในภาวะเศรษฐกิจที่ราคาสินค้า
และค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มลง ทะเบียนรอบ
ใหมต่ั้งแต่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ผ่าน 7 ช่องทาง ดังนี้ 

1. ส านักงานคลังจังหวัด  
2. ที่ว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ  
3. ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
4. ส านักงานเมืองพัทยา  
5. สาขาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) 
6. สาขาธนาคารออมสิน  
7. สาขาธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ธนาคาร

กรุงไทยฯ) 
หรือลงทะเบียนผ่าน https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.

mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ส าหรับผู้ที่ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว รวมถึงผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียน
ใหม่ทุกคน  โดยตรวจสอบคุณสมบัติและ เงื่อนไขลงทะเบียนบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ดังนี้ 

 สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป 
 รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี 
 รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี 

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 

https://�ѵ����ʴԡ������Ѱ.mof.go.th/
https://�ѵ����ʴԡ������Ѱ.mof.go.th/
https://�ѵ����ʴԡ������Ѱ.mof.go.th/


๗ 
 

 มีทรัพย์สิน : เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้
ภาครัฐ ไม่เกิน 100,000 บาท/คน 

 ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์(ตามท่ีก าหนด)  
 ต้องไม่มีบัตรเครดิต  
 มีวงเงินกู้ ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ 

วงเงินกู้ ยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท 
 

หลังจากลงทะเบียนแล้วผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบ
สถานะการลงทะเบียนได้ทุกวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์
ที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป  

ส าหรับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดิม  ยัง ได้รับการขยาย
ระยะเวลามาตรการช่วยเหลือ 3 เดือนในช่วงเดือน กรกฎาคม - 
กันยายน 2565  
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีดังนี้  
ทุกวันที่ 1 ของเดือน ทุกกลุ่ม  

 วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน  
 มาตรการเพิ่มก าลังซื้อ 200 บาท (ก.ย. - ต.ค. 

2565) 
 ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค. - 

ก.ย. 2565) 
 บขส. 500 บาทต่อเดือน  
 รถไฟ 500 บาทต่อเดือน  
 รถไฟฟ้า ( MRT + BTS + ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อ

เดือน 
ทุกวันที่ 15 ของเดือน กลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการ 

 เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย           
ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน   
ต.ค. 2564 - ก.ค. 2565 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - 
ก.ย. 2565) 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน ทุกกลุ่ม 
เงินคืนค่าไฟฟ้า   

 ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  
เงินคืนค่าน้ าประปา  

 ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (ส าหรับผู้ถือบัตรฯ 
ที่ใช้น้ าประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืน        
ค่าน้ าประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท        
ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ช าระเอง)  



๘ 
 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน กลุ่มผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการ 
 เงินเพ่ิมเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (ส าหรับผู้ถือ

บัตรฯ ที่มีบัตรประจ าตัวผู้พิการและได้รับเงินเบี้ยความ
พิการ) 
อย่าไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่มีการเปิดรับลงทะเบียนโครงการฯ 

ผู้ที่มีบัตรฯ ปัจจุบันยังคงได้รับสิทธิสวัสดิการปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
จนกว่าจะมีการประกาศให้เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการส าหรับผู้ได้รับสิทธิ
รอบใหม่ ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป 

ส าหรับงบประมาณที่จะน ามาใส่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รอบใหม่  แม้จะไม่จ ากัดจ านวนผู้ได้รับสิทธิ  ทางกระทรวงการคลัง
ยืนยันไม่มีปัญหาด้านงบประมาณแน่นอน  เนื่องจาก  ยังมี
งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
และสังคม  อีกประมาณ  5 หมื่นล้านบาท  ซึ่งหากไม่พอ  สามารถ          
ดึงเงินจากงบประมาณฉุกเฉิน  หรือ  เงินเหลือจากส่วนอื่นมาใช้
เพ่ิมเติมได้ เพื่อให้ประชาชนในระดับฐานรากได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล  ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพ  โดยเชื่อว่าในปี
ต่อๆ ไป เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น  มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น  จ านวนผู้ได้รับสิทธิ
ก็จะลดลงไปด้วย  

(ข้อมูลวันที่ 6 กันยายน  2565 ณ เวลา 15.00 น.มี
ประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 4,057,960 ราย เป็นการ
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 3,372,108 ราย และลงทะเบียนผ่าน
หน่วยงานรับลงทะเบียน 685,852 ราย)  
 

แนวทางการสื่อสาร 
1. เงื่อนไขหลักเกณฑ์การลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
2. น าเสนอสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับ      

โดยยกเคสจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม เชื่อมโยงให้เห็น
ว่าการช่วยเหลือจากรัฐมีส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร 

3. การลงทะเบียนเพื่อให้ภาครัฐได้มีข้อมูลของผู้มีรายได้น้อย        
ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ
แก้ปัญหาความยากจนได้ตรงเป้า 

ประเด็นอ่ืนๆ  และมติ ครม. 
 

1. ตั้งศูนย์อ านวยการน้ าส่วนหน้าและอนุมัติงบฯบริหารจัดการน้ าในช่วงน้ าหลากและเตรียมพร้อมส าหรับน้ าแล้ง 
2. เตรียมให้ กฟผ.กู้เพ่ือบริหารภาระค่า ft รอมาตรการเยียวยาสัปดาห์หน้า 
3. เตรียมจ่ายค่าท าศพผู้สูงอายุย้อนหลัง 3,000 บาท (ต.ค.64 - พ.ค.65) 
4. ยกเว้นให้ใช้ประโยชน์ป่าชายเลน 13 จังหวัด จัดที่ดินให้ชุมชนอาศัย 
5. มหกรรมแก้หนี้ 8 - 11 ก.ย. 65 ณ เมืองทองธานี 

 



๙ 
 

ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ประเด็น  
 

ประเด็นที่ 1 พระดาบสชายแดนใต้ สร้างอาชีพ ชุบชีวิตเยาวชนยากไร้ ให้มีรายได้ที่มั่นคง 12 รุ่น           กว่า 
600 คน 

เป็นระยะเวลากว่า 12 ปี ที่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลูกฝังและดูแลเยาวชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2553 ด้วยพระราชหฤทัยของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อเยาวชนในพื้นท่ี ในกลุ่มที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้พระราชทาน
แนวทางการศึกษา ตามรูปแบบของโรงเรียนพระดาบส มีจุดหมายให้เยาวชนมีอาชีพ รายได้ สามารถดูแล
ตนเองและครอบครัว พร้อมอาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข 

พลเอกสมพล ปานกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ปัจจุบัน
โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ผลักดันและมอบความรู้แก่เยาวชนในพื้นท่ี 12 รุ่น ขณะนี้ก าลัง
ศึกษา 80 คน โดยท าการเปิดหลักสูตรวิชา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเชื่อม และช่างไฟฟูา 
ใช้เวลาเรียนหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี โดยโรงเรียนช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดโอกาสทาง
การศึกษา อบรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม น าความรู้ไปประกอบอาชีพและเป็นคนดีของสังคม 

“เราไม่ต้องการให้เด็กที่มีฐานะยากจน เป็นภาระของสังคม เป็นพลเมืองที่ดี เราให้เด็กอยู่ในระบบ           
คือ นอนตามเวลา ทานตามเวลา เรียนตามเวลา เพราะต้องการให้เด็กมีความรู้ วินัย มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ศิษย์ของเราตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 12 หลายคนประสบความส าเร็จ มีงานท า และเปิดร้านเป็นของ
ตนเองเชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนเอง นอกจากนั้นเชื่อว่า พ่อแม่ผู้ปกครองน่าจะได้ลูกคนใหม่กลับ
บ้านไปด้วย” ผู้อ านวยการโรงเรียนพระดาบส จชต. กล่าว 

ด้าน นายสมชัย ส าเร อายุ 24 ปี นักเรียนรุ่นที่ 12 กล่าวว่า ตนเองได้มาเรียนที่นี่โดยมีรุ่นพี่รุ่นที่ 11 
มาเรียนแล้วกลับไปประสบความส าเร็จ มีงานท า เลยลองมาสมัคร วันแรกเมื่อเข้ามาอยู่ในโรงเรียน อาจารย์
ฝุายปกครองฝึกกฎระเบียบได้เป็นอย่างดี ตนเองได้เลือกช่างยนต์ ซึ่งหลักสูตรการสอนเริ่มต้นตั้งแต่การฝึกสอน
ขั้นพ้ืนฐาน อาทิ ถอดประกอบเบรก ล้างเบรก เปลี่ยนผ้าเบรก ตั้งวาล์ว ทั้งระบบ ซึ่งขณะนี้ถือว่าได้เรียนเกือบ
ครบองค์ประกอบทุกอย่างแล้ว อย่างไรก็ตาม ตั้งเปูา มีงานท า และหากมีประสบการณ์แล้ว จะเปิดร้านเล็กๆ              
เป็นของตนเอง 

ด้าน นายยาการียา แซมา ศิษย์เก่าโรงเรียนพระดาบส จชต. รุ่นที่ 4 กล่าวว่า ชีวิตขณะนี้ดีขึ้นมากกว่า
เมื่อก่อนหลายเท่า โรงเรียนให้ความรู้ทางด้านการศึกษา ซึ่งนึกถึงพระคุณของโรงเรียนมาโดยตลอด เนื่องจากมี
โอกาสท างานในวันนี้ได้เพราะโรงเรียน นอกจากให้ความรู้แล้ว ยังได้สอนความคิดต่างๆ ทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือน
ร่วมงาน การอยู่ในสังคม อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ด ารงชีวิตทุกๆวันได้อย่างสบายใจ 

 
##################### 

สทท.ยะลา/รายงาน 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ประเด็นที่ ๒ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการเปิด
จุดเชื่อมของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ เพื่อพัฒนาให้เป็นด่านชายแดนที่ทันสมัย สามารถรองรับการค้า การ
ลงทุนชายแดนไทย - มาเลเซีย 
 

   ที่ห้องประชุมพระนิกรบดี ชั้น ๒ อาคารส านักงานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคใต้ น าโดย พลเอกสุรเชษฐ ชัยวงศ์            
รองประธานคณะกรรมการคนที่หนึ่ง และคณะ ลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรคด้าน
ต่างๆ ของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ เพ่ือพัฒนาให้เป็นด่านชายแดนที่ทันสมัย สามารถรองรับการค้า            
การลงทุนชายแดนไทย-มาเลเซีย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายคณิต มีปิด นายด่านศุลกากรสะเดา 
นายอภินันต์ หนูพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดสงขลา นายพิภพ พุทธสุข หัวหน้า
ฝุายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ร่วมติดตามและรายงานผลการด าเนินงานในครั้งนี้ 

ส าหรับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ปัจจุบันได้ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จมาเกือบ 2 ปี โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 2,200 ล้านบาท เพราะเป็นด่านการค้า
ชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งส่งออกและน าเข้า รวมมูลค่า 400,000 ล้านบาท  นอกจากนั้น ยังได้
พัฒนาและเตรียมการเพ่ือเปิดใช้งานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ทั้งการจัดหาและติดตั้งระบบตรวจสอบตู้คอน
เทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แบบขับผ่าน เพื่อเป็นการปูองกันและตรวจจับสิ่งของต้องห้ามที่ผิดกฎหมาย ,           
การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ , จัดท าปูายสัญลักษณ์แสดงต าแหน่งอาคารและปูาย
บอกทางจราจรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และการก่อสร้างห้องน้ าและห้องละหมาดเพ่ิมเติม จ านวน 6 อาคาร         
ซึ่งพบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านด่านพรมแดนสะเดา วันละพันกว่า อีกท้ังรถขนส่งสินค้ายังมี
การเข้า-ออก อย่างต่อเนื่อง และการจราจรยังคงเป็นไปด้วยความสะดวก เนื่องจากเจ้าหน้าที่บริหารจัดการได้
เป็นอย่างด ี
  พร้อมกันนี้ ยังได้เตรียมการจัดท าโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงโครงการนิคม อุตสาหกรรมสะเดากับ
ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร , โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากร
สะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม และโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ ตอนแยก ทล.4 (พรุเตียว) –          
ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อีกด้วย 
 

##################### 
ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ .1111 
วันที่ 7 กันยายน 256๕ 

 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ร้องเรียนพ้ืนที่ทับซ้อน จังหวัดศรีสะเกษ   
................................................................... 

1. ความเป็นมา  
 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับนางสาวพิชาพา กันไชยชาติ เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส 
ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีนางมนัส บุญลา อยู่บ้านเลขท่ี 56/4 หมู่ที่ 10 ต าบลบึงบอน อ าเภอยางชุมน้อย 
จังหวัดศรีสะเกษ ร้องเรียนโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินท ากินของบิดาและมารดามาก่อน             
ปี พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน โดยเจตนาเปิดเผย ต่อมาผู้ร้องทราบภายหลังว่า ที่ดินแปลงที่ผู้ร้องครอบครอง  
ท าประโยชน์อยู่ได้มีการออกโฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) ในชื่อของนางวัน วรบุตร (ผู้จัดการมรดกนายเที่ยง วรบุตร) 
เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยใช้หลักฐาน หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 ก) ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2520  
ซึ่งผู้ร้องอ้างว่า การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 ก) นั้น ทับซ้อนที่ดินของผู้ร้องที่ครอบครอง  
ท ากินมาโดยตลอด ท าให้ผู้ร้องเกิดความเสียหายและไม่ได้ความเป็นธรรม จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เชิญนางวัน วรบุตร มาเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อหาข้อยุติในปัญหาดังกล่าว 

2. ผลการด าเนินงาน  
 ผลการด าเนินการคู่กรณีท้ังสองฝุายได้เข้าร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. นางวัน วรบุตร (ผู้ถูกร้อง) จะด าเนินการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการมรดกโดยค่าธรรมเนียม  
ศาลหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝุายผู้ร้องจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 2. เมื่อมีการด าเนินการตามข้อ 1 ผู้ถูกร้องจะด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่บุตรของผู้ร้อง 
โดยค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีเงินได้ อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝุายผู้ร้องจะเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 3. นางมนัส บุญลา (ผู้ร้อง) ยินดีจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอ่ืนๆ เป็นเงินสดจ านวน 30,000 บาท 
ในวันที่ได้ด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ ส านักงานท่ีดินจังหวัดศรีสะเกษ 
 ทั้งนี้ คู่กรณีทั้งสองฝุายมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 



๑๒ 
 

จังหวัดตรัง   
เรื่อง ร้องเรียนเสียงดังรบกวนจากสถานบริการ จังหวัดตรัง 

................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 22.00 น. ภายใต้การอ านวยการของ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สั่งการให้ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝุายปกครอง น าโดย ปูองกันจังหวัดตรัง อ าเภอเมืองตรัง  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง สถานีต ารวจภูธรเมืองตรัง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตรัง 
ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ประชาชนร้องเรียน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังรบกวน จากสถานบริการ ชื่อ  “ร้านคันทรีโฮม ” ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านโพธิ์ 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ว่ามีการเปิดเพลงตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน  
ต่อการพักผ่อนนอนหลับของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็กที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง  
ได้รับความเดือดร้อนมาตั้งแต่เปิดกิจการ 

2. ผลการด าเนินงาน  

 ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า 

 1. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 สถานีต ารวจภูธรเมืองตรังได้ด าเนินการเรียกพยานบุคคลและ  
พยานเอกสารที่เก่ียวข้องมาตรวจสอบ พร้อมกับสุ่มสอบปากค าประชาชนที่อยู่อาศัยในระยะใกล้เคียง   
“ร้านคันทรีโฮม ” ผลการสอบปากค าประชาชนที่ปราก ฏว่า ประชาชนไม่ได้รับ ผลกระทบจากเสียงรบกวน  
แต่อย่างใด 

 2. คณะเจ้าหน้าที่ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะได้น าเครื่องวัดความดังของเสียงมาตรวจ
ระดับค่าความดังของเสียงว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ 
 3. เจ้าของสถานบริการคันทรีโฮม ได้ปรับปรุงภายในร้าน โดยการใช้อัดแผ่นโฟม และปิดทับกระดานอัด 
ในส่วนที่เป็นช่องเพ่ือไม่ให้เสียงเล็ดลอดออกมาสู่ภายนอก 

 4. เจ้าของสถานบริการร้านคันทรีโฮมได้ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียงในสถานบริการ และรับปากว่า  
จะควบคุมเสียงดนตรีไม่ให้ดังเกินกว่าระดับความดังเฉลี่ยไม่เกิน 90 DB(a) ตามท่ีกฎหมายก าหนด จนท าให้
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเกิดความเดือดร้อนร าคาญ 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

จังหวัดสงขลา 
เรื่อง ร้องเรียนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและขาดแคลนน้ าอุปโภค จังหวัดสงขลา 

................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 4 สิงหาคม 2565  เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลพังลา ต าบลพังลา  
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
ร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ าเสีย เป็นเหตุให้ปลาตายในล าคลอง (คลองแงะ) 
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ส านักงานประมงจังหวัด อ าเภอสะเดา เทศบาลต าบลคลองแงะ  
ผู้ประกอบการ ทีมงานนายเดชอิศว์ ขาวทอง (ส.ส.) เป็นต้น ร่วมกันหาแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหา 

2. ผลการด าเนินงาน  
 ส าหรับกรณีดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 13.45 น.  
ได้มีน้ าเสียในล าคลอง (คลองแงะ) บริเวณใต้ฝาย 935 ใต้สะพานกรมทางหลวง ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ มีปลาตายเกลื่อน 
ประชาชนในพื้นท่ีจึงต้องการให้มีการตรวจสอบ และด าเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
ซึ่งในประเด็นนี้จะต้องใช้ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า ในการหาสาเหตุการตายของปลาอย่างแท้จริง ในระหว่าง  
ที่รอผลข้างต้น หน่วยงานในพื้นท่ีจะต้องเฝูาระวัง และขอความร่วมมือสถานประกอบการได้ตระหนักถึง  
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปูองกันมิให้เกิดผลกระทบกับคุณภาพน้ า 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

จังหวัดภูเก็ต   
เรื่อง ร้องเรียนร้านค้าไม่ปิดปูายแสดงราคาสินค้าและบริการ จังหวัดภูเก็ต 

................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตและส านักงาน
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียน  
ผ่านสื่อออนไลน์ว่า  “ร้านโกซ้ง คนโบราณ ” ตั้งอยู่ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไม่ปิดปูาย
แสดงราคาสินค้าและบริการ  

2. ผลการด าเนินงาน  
 จากการตรวจสอบพบว่าร้านไม่มีการปิดปูายแสดงราคาสินค้าเป็นตัวเลขอารบิก ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการแสดงราคาสินค้าและบริการข้อ 5 และเจ้าของร้าน
ให้รายละเอียดว่าราคาวัตถุดิบที่น ามาท าอาหารมีการผันผวนตลอดเนื่องจากอยู่ในภาวะราคาสินค้าที่มี  
การปรับตัวสูงขึ้นมากและไม่คงที่ และร้านได้ให้ข้อเท็จจริงว่าลูกค้าท่ีร้องเรียนได้เข้ามารับประทานอาหาร
จ านวน 9 คนผู้ใหญ่ 6 คน และเด็ก 3 คน สั่งอาหารจ านวน 10 รายการ ซึ่งเป็นรายการที่ประกอบด้วย
วัตถุดิบ ดังนี้ กั้งกระดาน กุ้งลายเสือ ปลาเต๋าเต้ย เนื้อปู ซึ่งมีต้นทุนสูงอยู่แล้วและได้แจ้งลูกค้าทราบชัดเจน
แล้วแต่ลูกค้ายืนยันจะสั่งตามนั้น รวมราคาสุทธิ 10,460 บาท 
 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าร้านไม่มีการติดปูายแสดงราคาสินค้าในส่วนราคาเริ่มต้นของแต่ละ
เมนูอาหารท าให้การสื่อสารกับลูกค้าไม่ชัดเจน ซึ่งร้านรับทราบและยอมรับในการฝุาฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 หมวด 3 การก าหนดราคาสินค้าและบริการ เจ้าหน้าที่จึงท าการปรับ 
จ านวน 1 ,000 บาท ตามอัตราเปรียบเทียบแนบท้ายระเบียบส านักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัด  
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วยขั้นตอนวิธีการและอัตราการเปรียบเทียบ พ.ศ.2552  
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2552 ประเภทผู้ประกอบการร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคคลฐานความผิดและจ านวนเงิน
ค่าปรับไม่ปิดปูายแสดงราคาตามมาตรา 28 ซึ่งจากการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากร้านเป็นอย่างดีและ
ทางร้านแจ้งว่ายินดีด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 10 วัน เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายอภิวัฒน์ ยอดหวาน 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ร้องเรียนสายไฟฟูารั่วริมถนนทางหลวง จังหวัดศรีสะเกษ   

................................................................... 

1. ความเป็นมา  
 วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 - 19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับแขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี 1 และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
สาขาอุทุมพรพิสัย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรร้องขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1567  
และ Line Official ว่า พบเห็นสายไฟฟูารั่วริมถนนทางหลวง 2076 (ช่วงบริเวณใกล้สี่แยกอ าเภอ  
โพธิ์ศรีสุวรรณ - อ าเภอรัตนบุรี ) ซึ่งอยู่บริเวณต าบลโด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผู้ร้องเกรงว่า
จะเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา 

2. ผลการด าเนินงาน  
 จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บริเวณดังกล่าวมีสายไฟช ารุดจริง สาเหตุเนื่องจากเป็นจุดตั้งของ  
เสาไฟฟูาส่องสว่าง ต่อมาเกิดอุบัติเหตุ ท าให้ต้องรื้อถอนเสาไฟดังกล่าวออกแต่สายไฟฟูาเส้นเมนยังปรากฏอยู่
บริเวณขอบทางของถนนเส้นดังกล่าว ลักษณะคล้ายมีกระแสไฟฟูารั่วจริง ตามท่ีผู้ร้องกล่าวอ้าง เนื่องจาก  
พบซากสัตว์ที่คาดว่าถูกไฟฟูาช็อตตายจ านวนหนึ่ง ซึ่งได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยการตัดไฟบริเวณจุดเสี่ยงที่  
ผู้ร้องกังวลและน าเครื่องหมายสัญลักษณ์สะท้อนแสงเพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุมาติดในบริเวณดังกล่าว  
และจุดที่ไม่เก่ียวข้องก็ได้ปล่อยกระแสไฟฟูาเพ่ือส่องสว่างอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุอันไม่อาจคาดถึง ทั้งนี้ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ประสานแขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี 1  
เร่งจัดหาเสาไฟฟูาส่องสว่างมาทดแทนโดยเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว ท าให้เป็นที่พึงพอใจ
ของประชาชน 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
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