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คํานํา

คูมือประชาชน ฉบับผูบริโภค
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีบทบาท
สําคัญในการปกปองคุมครองสุขภาพ และความปลอดภัยของ
ประชาชนจากการบริ โภคผลิตภัณฑสุขภาพ จึงมีภารกิจในการ
เผยแพรความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการเลือกบริ โภค
ผลิตภัณฑสขุ ภาพอยางเหมาะสม เพือ่ ใหประชาชนไดรบั รูแ ละรูจ กั ที่
จะเลื อ กบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพที่ ป ลอดภั ย ได ม าตรฐาน
ในขณะเดี ย วกั น ก็ มุ  ง ส ง เสริ มให ป ระชาชนรู  จั ก ปกป อ งสิ ท ธิ์
ของตนเอง เนื่อ งจากในป จ จุ บั น มี ป ระชาชนส ง เรื ่ อ งร อ งเรี ยน
เกี่ยวกับปญหาผลิตภัณฑสุขภาพเขามาเปนจํานวนมาก ทําให อย.
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ ดูแลผลิตภัณฑที่
ไมไดมาตรฐาน และดําเนินการใหมีความปลอดภัยแกประชาชนได
ดียิ่งขึ้น จากเบาะแสที่ ไดรับจากการรองเรี ยน
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การสร า งความรู  ความเข า ใจให
แกประชาชนในการเลือกบริ โภคผลิตภัณฑสุขภาพอยางปลอดภัย
และรู  จั ก การปกป อ งสิ ท ธิ์ ข องตนเอง อย. จึ ง ได จั ด ทํ า
“คู  มื อ ประชาชน ฉบั บ ผู  บ ริ โภค” เพื่ อ ให ป ระชาชนทราบถึ ง
ชองทางการติดตอกับ อย. ชองทางการรับรูขอมูลความรูที่ อย.
ผลิ ต ขึ้ น เพื่ อ ผู  บ ริ โภค รวมถึ ง ช อ งทางการร อ งเรี ยนหรื อ
แจ ง เบาะแส ประเด็ น การร อ งเรี ยน ขั้ น ตอนการร อ งเรี ยน
และวิธีการดําเนินงานของ อย. ตอเรื ่ องรองเรี ยน
อย. หวังเปนอยางยิ่งวา “คูมือประชาชน ฉบับผูบริ โภค”
เลมนี้ จะเปนประโยชนตอประชาชน เพื่อใชแสวงหาความรู ใหเกิด
สุขภาพที่ดีตอตนเอง อีกทั้งใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ ใหเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลต อ ผู  ร  อ งเรี ยน ยิ่ ง ไปกว า นี้
ยังเปนการสรางความมัน่ ใจของประชาชนตอการดําเนินงานของ อย.
ในการคุมครองผูบริ โภคอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกดวย
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา -
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สารบัญ
ขอควรรูสําหรับผู บริโภค

P.5

• บทบาทและหนาที่รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

P.5

• มาทําความรูจักกับผลิตภัณฑสุขภาพที่อยู ในความดูแลของ อย.

P.6

• ผู บริโภคสามารถคนหาขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
และดูสื1อความรูประเภทตาง ๆ ของ อย. ไดที่ ไหน?

P.8

• ชองทางการตรวจสอบวาผลิตภัณฑสุขภาพนั้น ขออนุญาตกับ อย.
แลวหรือไม (ตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ)

P.9

วาดวยเรื1องการรองเรียนของผู บริโภค

P.10

• เมื1อจะรองเรียนตองเตรียมตัวอยางไร

P.12

• ชองทางการรองเรียน

P.14

• ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการเรื1องรองเรียน

P.15

• คําแนะนําเมื1อจะรองเรียน

P.17

• การติดตามผลดําเนินการหลังจากรองเรียน

P.19

• ประเด็นรองเรียนและหนวยงานที่รับผิดชอบเรื1องรองเรียน นอกเหนือจาก อย.

P.19
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ขอควรรูสําหรับผู บริโภค
บทบาทและหนาที่รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาห
ารและยา
หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ วา “อย.”
A

ดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่อยู ในความรับผิดชอบ

B

กํากับดูแลผลิตภัณฑกอนออกสูตลาด

C

สงเสริ มและพัฒนาองคความรูผูประกอบการ

D

ตรวจสอบผลิตภัณฑหลังออกสูตลาดและการโฆษณาผลิตภัณฑ

E

เฝาระวังปญหาหรื ออันตรายที่จะเกิดขึ้น

F

สงเสริ มผูบริ โภคใหมีความรูและศักยภาพในการเลือกผลิตภัณฑ
สุขภาพไดอยางปลอดภัย คุมคา

G

สงเสริ มการดําเนินงานคุม ครองผูบ ริ โภคดานผลิตภัณฑสขุ ภาพโดย
การมีสว นรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครื อขาย
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มาทําความรูจักกับผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่อยู ในความดูแลของ อย.
ผลิตภัณฑสขุ ภาพ เปนผลิตภัณฑทจี่ าํ เปนตอการดํารงชีวติ และเปน
ผลิตภัณฑทมี่ วี ตั ถุประสงคการใชเพือ่ สุขภาพอนามัย รวมถึงเปน
ผลิตภัณฑทเี่ กีย่ วของกับการประกอบวิชาชีพดานการแพทยและ
สาธารณสุข ตลอดจนเปนผลิตภัณฑทอี่ าจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ประเภทของผลิตภัณฑสุขภาพ มีดังนี้
์

ผลิตภัณฑอาหาร

อาทิ อาหารในภาชนะบรรจุปดสนิท ผลิตภัณฑนม กาแฟ
อาหารกระปอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป อาหารเสริ ม
(ตามกฎหมายคือผลิตภัณฑเสริ มอาหาร) ฯลฯ

ผลิตภัณฑยา
อาทิ ยารักษาโรคชนิดตาง ๆ ทั้งที่มีลักษณะเปนยาเม็ด
ยานํ้า ยาทา ยาฉีด เปนตน

ผลิตภัณฑเครื ่ องสําอาง
อาทิ ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนา ครี มหรื อโลชั่น
บํารุงผิว ครี มรองพื้น แปงทาหนา ลิปสติก ที่ทาตา/แกม
ครี มกันแดด นํ้าหอม ผลิตภัณฑยอมผม เจลแตงผม
ผลิตภัณฑทาเล็บ ฯลฯ
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ประเภทของผลิตภัณฑสุขภาพ (ตอ)
ผลิตภัณฑเครื ่ องมือแพทย

อาทิ ถุงยางอนามัย เกาอี้ ไฟฟาสถิต คอนแทคเลนส
รวมถึงคอนแทคเลนสแฟชั่น เครื ่ องนวด ที่นอนแมเหล็ก
พลาสเตอรแมเหล็ก เครื ่ องสั่นสะเทือน ฯลฯ

ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ ใช ในบานเรื อน
อาทิ ผลิตภัณฑปองกันและกําจัดแมลงในบานเรื อน
ผลิตภัณฑทําความสะอาดหองนํ้า ผลิตภัณฑลบคําผิด ฯลฯ

ผลิตภัณฑวัตถุเสพติด
อาทิ ยาเสพติดที่มีการใชประโยชนทางการแพทย เชน
มอรฟน ฝนยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท เชน
ยานอนหลับ ยาลดความอวนบางชนิด แมแตสารระเหย
จําพวกทินเนอร แลกเกอร กาวยาง ฯลฯ ก็จัดเปนวัตถุ
เสพติดเชนกัน

สถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท 0 2590 7000
Website : www.fda.moph.go.th
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ผูบริโภคสามารถคนหาขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ และดูสื1อความรูประเภทตาง ๆ ของ อย. ไดที่ ไหน
การเลือกซื้อเลือกบริ โภคผลิตภัณฑสุขภาพอยาง
ปลอดภัย เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของผูบริ โภค รวมทั้งการ
สรางความตระหนัก โดยใหผูบริ โภครูถึงอันตรายจาก
การใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย และการบริ โภค
ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพอย า งไม เหมาะสม อั น อาจทํ า ให
ผูบริ โภคไดรับอันตรายหรื อไมปลอดภัยในการบริ โภค
ซึ่งถือเปนภารกิจหนึง่ ของ อย. ที่จะสงเสริ มผูบริ โภค
ใหมคี วามรู และมีศกั ยภาพในการเลือกผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ไดอยางปลอดภัย และคุมคา โดย อย. ไดจัดทําชองทาง
สําหรับผูบ ริ โภคใหสามารถหาความรู รวมถึงรวบรวมสือ่
ขอมูลความรูตาง ๆ ของ อย. ดังตอไปนี้


www.fda.moph.go.th
www.oryor.com
Oryor smart application
Facebook : Fda Thai
LINE : @FDAthai
Youtube : Fdathai Channel
มินิมารท
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ชองทางการตรวจสอบวาผลิตภัณฑสุขภาพนั้น ขออนุญาต
กับ อย. แลวหรือไม (ตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ)
ผลิตภัณฑสุขภาพที่วางขายตามทองตลาดมีทั้ง
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ผานการขออนุญาตกับ อย. และ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ลักลอบวางขาย โดยไมไดรับการ
ตรวจสอบและไมไดรับอนุญาตจาก อย. ซึ่งถือวา
ผลิตภัณฑสุขภาพนั้นไมควรเลือกใชหรื อเลือกบริ โภค
เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายตอผู ใชหรื อผูบริ โภคได
ดังนั้น เพือ่ ความปลอดภัยของตัวผูบ ริ โภคเอง สามารถ
ตรวจสอบวาผลิตภัณฑสขุ ภาพนัน้ ขออนุญาตกับ อย.
แลวหรื อไม จากชองทางดังตอไปนี้


www.fda.moph.go.th
www.oryor.com
Oryor smart application
เมนูตรวจเลขที่ผลิตภัณฑสุขภาพ

LINE : @FDAthai
สายดวน อย. 1556
โทร. 0 2590 1556
(ยกเวนผลิตภัณฑอาหารที่ขออนุญาตกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
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วาดวยเรื1องการรองเรียนของผูบริโภค
ผูบริ โภคที่มารองเรี ยน/แจงเบาะแส นับวาเปนบุคคล
สําคัญที่ชวยเปนหูเปนตาใหกับทางราชการในการแจงเกี่ยวกับ
การผลิต/จําหนาย/นําเขา และการโฆษณาที่ ไมถูกตอง
เพื่อที่ทางราชการจะไดตรวจสอบขอเท็จจริ ง ซึ่งบางเรื ่ อง
เปนเรื ่ องที่มีผลตอชีวิตและทรัพยสิน หากไมไดรับความรวมมือ
จากผูรองเรี ยน อาจเกิดความเสียหายที่รนุ แรง เนือ่ งจาก
เจาหนาที่ ไมสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวไดดวยอัตรากําลัง
ที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งนอกจากเปนการชวยงานทางราชการแลว
ยังถือวาเปนการทําบุญทางออมอีกดวย ทั้งนีก้ รณีผูรองเรี ยน
ประสงคจะขอรับรางวัลนําจับจากการรองเรี ยนหรื อแจงเบาะแส
ก็สามารถแจงความประสงคมาพรอมกับแจงเรื ่ องรองเรี ยนได
โดยจะตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาที่กําหนดไว


การรองเรี ยนของผูบริ โภคสามารถ
แบงไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1. การรองเรี ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
ประเด็นการรองเรี ยน เชน
ไดรับอันตรายจากการบริ โภคหรื อใชผลิตภัณฑ
A สุขภาพ** ทัง้ ๆ ที่ ไดปฏิบตั ติ ามวิธี ใช คําแนะนํา
หรื อขอควรระวัง ตามที่ระบุบนฉลากแลว
*** ทั้งนี้ อย. จะรับแจงความนําจับไวกอน
เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของทาน แม ใน
ภายหลังกรมบัญชีกลางจะไมอนุมัติ ให
จายเงินรางวัลนําจับ เนือ่ งจากขณะที่ อย.
รับแจงความนําจับนั้น อยูระหวางการ
พิจารณาของกรมบัญชีกลาง วาจะให
จายเงินรางวัลนําจับหรื อไม เพราะมี
การแกไขปรังปรุงกฎหมายที่อยู ใน
ความรับผิดชอบของ อย. ***

B พบเห็นสถานที่ผลิตอาหารที่ดูแลวนาจะไม
ปลอดภัยแกผูบริ โภค
พบโฆษณาโออวด หลอกลวง หรื อทําใหเขาใจผิด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ ไมวาจะเปนโฆษณา
C โดยวิธี ใด เชน โฆษณาเครื ่ องดื่มสมุนไพร
ผานสือ่ โทรทัศนดาวเทียมวา สามารถรักษามะเร็ง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
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การรองเรี ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ ตอ
ประเด็นการรองเรี ยน เชน
พบความบกพรองของผลิตภัณฑสุขภาพที่เห็นได
D ชัดเจน เชน เสียกอนหมดอายุ ไมแสดงฉลาก
ภาษาไทย แสดงฉลากไมครบถวน
พบการผลิต นําเขา หรื อขายยา และวัตถุเสพติด
E โดยไมไดรับอนุญาต เชน รานชําขายยาโดย
ไมไดรับอนุญาต
พบการผลิต นําเขา หรื อขายผลิตภัณฑสุขภาพ
F ปลอม เชน พบแหลงผลิตนํ้าปลาปลอม นําเขา
เครื ่ องสําอางปลอม
พบการผลิต หรื อขายผลิตภัณฑที่หาม หรื อมี
สารหามใช เชน ยาชุด ครี มทาหนาหรื อโลชั่นที่มี
G สารประกอบของปรอท หรื อสารไฮโดรควิโนน
หรื อกรดวิตามินเอ หรื ออาหารที่ผสมสาร
บอแรกซ สารฟอกขาว หรื อกรดซาลิซิลิค

2. การรองเรี ยนเกี่ยวกับการดําเนินงานของ อย.
ประเด็นการรองเรี ยน เชน
A พบปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานของ อย. เชน
การใหบริ การลาชา
B พบการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
และหนวยงานภายใน อย.
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เมื1อจะรองเรียนตองเตรียมตัวอยางไร
ในการรองเรี ยนในประเด็นตาง ๆ นั้น ผูรองเรี ยนตองระบุขอมูลเกี่ยวกับเรื ่ องที่จะรองเรี ยนโดย
ละเอียด เพื่อที่จะสามารถสืบคนและตรวจสอบตอไปได



กรณีเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ

1.

ขอมูลที่ควรทราบในการรองเรี ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
A ชื่อผลิตภัณฑสุขภาพ และ/หรื อ เลข อย. (ถามี)
• ÍÒËÒÃ
xx-xxxxxx-Y-YYYY
• ÂÒ เชน ทะเบียนยาเลขที่ 1A xx/xx
• à¤Ã× è Í§Á×Íá¾·Â
ผ xx/xxxx
• à¤Ã× è Í§ÊíÒÍÒ§ àÅ¢·Õè ãºÃÑºá¨Œ§
xx-x-xxxxxxxxxx, xx-x-xxxxxxx
สถานที่ผลิต/จําหนายที่มีหลักแหลงที่ชัดเจน อาจ
B ระบุสถานที่ราชการใกลเคียงหรื อเขียนเปนแผนที่
หากไมสามารถระบุเลขที่ตั้งได
C ตัวอยางผลิตภัณฑที่มีปญหา (ถามี)
D รายละเอียดบนฉลากผลิตภัณฑ เชน
วันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ
การรองเรี ยนสถานประกอบการ เชน รานขายยา
สถานที่ผลิตยา อาหาร เปนตน ขอมูลที่ควรทราบ คือ
ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง หรื ออาจระบุสถานที่ราชการใกลเคียง
หรื อเขียนเปนแผนที่ หากไมสามารถระบุเลขที่ตั้งได
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เมื1อจะรองเรียนตองเตรียมตัวอยางไร
การรองเรี ยนเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ
ขอมูลที่ควรทราบ คือ
A ชนิด/ประเภท ของสื่อที่พบการโฆษณา เชน
แผนพับ หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน
B รายละเอียดของการลงสื่อโฆษณา อาทิ
• ¡Ã³Õà»š¹Ê×èÍÊÔè§¾ÔÁ¾ ¤ÇÃ·ÃÒºÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃÅ§
โฆษณาสื่อสิ่งพิมพชื่ออะไร ฉบับวันที่เทาไร
คอลัมนหรื อหนาที่เทาใดของสื่อนั้น เชน
พบการโฆษณายา XXX ในหนังสือพิมพเอ
ฉบับวันที่ 18 สิงหาคม 2550 คอลัมน ซุบซิบ
หนาที่ 14 เปนตน และหากเปนไปไดขอสื่อ
ฉบับเต็มใหแกผูรับเรื ่ องรองเรี ยนดวย (หากมี)
• ¡Ã³Õà»š¹Ê×èÍÇÔ·ÂØâ·Ã·ÑÈ¹ ¤ÇÃ·ÃÒº
ชื่อรายการ คลื่นวิทยุ หรื อชื่อชองสถานี
โทรทัศน วัน เวลาที่เผยแพรออกอากาศ เชน
กรณี “สื่อวิทยุ” พบการโฆษณายารายการ
“สงสัยใครร”ู ที่คลื่น FM 79.5 MHz เวลา
10.00-10.30 น.หรื อกรณี “โทรทัศนดาวเทียม”
พบการโฆษณาผลิตภัณฑเสริ มอาหาร ชื่อ
หนาใส ไรสิว ที่ชอง MV XXX เวลา 20.00 น.
สาระสําคัญของเนื้อหาการโฆษณา ควรทราบ
เนื้อหาการโฆษณาที่เพียงพอตอการวินจิ ฉัยวา
C ผิดกฎหมายหรื อไม เชน เปนการโฆษณา
ยาเอเอ วาสามารถรักษาไดสารพัดโรค สนใจ
ติดตอที่คุณ เอบี หมายเลขโทรศัพท
08 9590 xxxx

2. กรณีเกี่ยวกับการดําเนินการของ อย.
การรองเรี ยนเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
อย. ขอมูลที่ควรทราบ คือ
A ประเภทของการใหบริ การ เชน การมาติดตอ
เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ....ทีก่ อง XXXX

B กรณีรองเรี ยนเจาหนาที่ ใหระบุชื่อ-สกุล

ตําแหนงและหนวยงานของเจาหนาที่ที่ถูก
รองเรี ยน (ถาทราบ)

C สาเหตุของการรองเรี ยน เชน ไมไดรับความ
สะดวก ลาชา เจาหนาที่ ไมเต็มใจใหบริ การ

D วัตถุประสงคของการรองเรี ยน เชน ตองการ
ใหมกี ารปรับกระบวนงานใหรวดเร็วขึน้

E ขอมูลผูร อ งเรี ยน
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ชองทางการรองเรียน
สายดวน อย. 1556 (กรณีนอกเวลาราชการ
สายดวน อย. 1556 จะมีเทปบันทึกใหฝาก
ขอความอัตโนมัติ)
โทรศัพท 0 2590 1556
ตู ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข
จ.นนทบุรี 11004

@

อีเมล 1556@fda.moph.go.th
Oryor Smart Application เมนูรองเรี ยน
@FDAthai
การรองเรี ยนดวยตนเอง (หรื อกรณีมีตัวอยาง
ผลิตภัณฑมามอบให)
ผูบริ โภคที่อยู ในเขตกรุงเทพฯ สามารถรองเรี ยน
ไดที่ ศูนยจัดการเรื ่ องรองเรี ยนและปราบปราม
การกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผูบริ โภคที่อยู ในตางจังหวัด แจงรองเรี ยนที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่
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ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการเรื1องรองเรียน
ขั้นตอนหลัก ๆ ในการดําเนินงานเรื ่ องรองเรี ยน มี 3 ขั้นตอน คือ...
1.

รับเรื ่ อง และสงตอหนวยงาน
ดําเนินการ ภายใน 3 วันทําการ

3. แจงผลดําเนินการ

แบงออกเปน 2 ระยะคือ

3.1 แจงตอบรับเบื้องตน
A

กรณีรองเรี ยนทางอีเมล และ
ทางโทรศัพทตอบรับเบื้องตน
ภายใน 1 วันทําการ

B

กรณีรองเรี ยนเปนหนังสือ
ตอบรับเบื้องตนภายใน
15 วันทําการ นับแตวันที่ ไดรับ
เรื ่ องรองเรี ยน

3.2 แจงผลดําเนินการ
A แจงผลทางอีเมล และทาง
โทรศัพท ภายใน 3 วันทําการ
นับแตวันไดรับผลดําเนินการ
จากผูรับผิดชอบและมี
เนื้อหาครบถวน
B แจงผลเปนหนังสือราชการ
ภายใน 15 วันทําการ นับแต
วันไดรบั ผลดําเนินการจาก
ผูร บั ผิดชอบและมีเนือ้ หาครบถวน

2. ดําเนินการตรวจสอบเรื ่องรองเรี ยน โดยหนวยงานที่
รับผิดชอบภายในเวลาทีก่ าํ หนด แบงออกเปน 3 กลุม คือ
ภายในเวลา 10 วันทําการ ไดแก เรื ่ องรองเรี ยนที่
A มีขอมูลครบถวน สามารถตรวจสอบขอเท็จจริ งจาก
ฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ได และไมตองตรวจสถานประกอบการ
ภายในเวลา 30 วันทําการ ไดแก เรื ่ องรองเรี ยนที่
B มีขอมูลไมครบถวน สามารถรวบรวมขอเท็จจริ ง
โดยไมตองทําหลักฐานเพิ่มเติม และไมตองตรวจ
สถานประกอบการ
ภายในเวลา 60 วันทําการ ไดแก เรื ่ องรองเรี ยนที่
C มีขอมูลไมครบถวน ตองสืบหาขอเท็จจริ ง รวมถึง
ตองตรวจสถานประกอบการ
ทั้งนี้ เกณฑระยะเวลาการแกไขปญหาการรองเรี ยนของ
ผูบริ โภคนี้ ไมรวมกรณีตองสงตัวอยางตรวจหองปฏิบัติการ
และการดําเนินงานที่ตองดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่น
อาทิ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริ โภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร ฯลฯ
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รองเรียนผานทุกชองทางเลขหมายเดียวกัน

เชน สายดวน อย. 1556 / โทรศัพท 0 2590 1556 /
ตูปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004

รับเรื1องรองเรียนและพิจารณา
เรื1องรองเรียนสงหนวยงานดําเนินการ
แจงตอบรับเบือ้ งตนแกผรู อ งเรียน พรอมแจงเลขรับเรื1อง
รองเรียน เพื1ออํานวยความสะดวกในการติดตามเรื1องรองเรียน
หนวยงานดําเนินการตรวจสอบเรื1องรองเรียน
หนวยงานดําเนินการแจงผลการดําเนินการ
เรื1องรองเรียน
แจงตอบผลดําเนินการเรื1องรองเรียนแก
ผูรองเรียน
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คําแนะนําเมื1อจะรองเรียน 1
การแจงรองเรี ยน /แจงเบาะแส ที่มีประสิทธิภาพ จะทําใหเจาหนาที่
สามารถดําเนินการตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว โดยมีคําแนะนําในการ
แจง “รองเรี ยนอยางไรใหไดผล” ดังนี.้ ...
1.

ระบุความตองการของตนเองใหชดั เจนวา ตองการ
รองเรี ยนเพือ่ วัตถุประสงคใด ซึง่ จะเปนประโยชนใน
การวินจิ ฉัยสงตอเรื ่องรองเรี ยนไปยังหนวยงานที่
รับผิดชอบ เนือ่ งจากบางครัง้ เรื ่องรองเรี ยนหนึง่ เรื ่อง
อยูในความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน เชน
รองเรี ยนการใชบริ การเสริ มความงามกับสถานพยาบาล
แลวทําใหหนาเสียโฉม หากตองการเรี ยกรองคาเสียหาย
จะตองรองเรี ยนกับสํานักงานคณะกรรมการคุม ครอง
ผูบ ริ โภค (สคบ.) แตหากสงสัยวาเครื ่องสําอางที่ ใชไมได
มาตรฐาน จะตองรองเรี ยนกับสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) หรื อหากเปนประเด็นสงสัยวา
สถานพยาบาลไดรบั ใบอนุญาตหรื อไม จะตองรองเรี ยน
กับกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ (สบส.)

รองเรี ยนใหตรงหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
เพือ่ ชวยลดระยะเวลาในการสงตอขอมูล
ไปยังหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ แตหาก
ผูร อ งเรี ยนเขาใจ และตองการให อย.
สงตอเรื ่องรองเรี ยนให ซึง่ จะตองใชเวลา
นานกวารองเรี ยนกับหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง อย. ยินดีเปน
ผูป ระสานสงตอเรื ่องใหดว ยความเต็มใจ
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2.

คําแนะนําเมื1อจะรองเรียน 2
กรณีรอ งเรี ยนทางโทรศัพทผา นระบบฝาก
ขอความ (รองเรี ยนนอกเวลาราชการ) หรื อ
กรณีรอ งเรี ยนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(อีเมล) ควรแจงชือ่ พรอมหมายเลขโทรศัพท
ของผูร อ งเรี ยนไวดว ย เพือ่ เจาหนาทีจ่ ะได
สามารถติดตอกลับได หากขอมูลทีแ่ จงมา
ไมเพียงพอตอการดําเนินการ

4.

3.

การรองเรี ยนตองไมเกิดจากความบกพรองของ
ตัวผูรองเรี ยนเอง ซึ่งที่ผานมาพบวาเรื ่ องรองเรี ยน
หลายเรื ่ องมีมูลเหตุจากความบกพรองของผูรองเรี ยนเอง
เชน รองเรี ยนอาหารเสียกอนหมดอายุ เนือ่ งจากไมได
เก็บไว ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามฉลากระบุ หรื อการใช
ผลิตภัณฑยอมผมแลวเกิดอาการแสบคันหนังศีรษะ
เนือ่ งจากยอมผมขณะที่ศีรษะเปนแผลและยอมทิ้งไวนาน
หากเปนลักษณะเชนนีเ้ จาหนาที่ก็จําเปนตองยุติเรื ่ อง
เนือ่ งจากเปนความบกพรองของผูรองเรี ยนเอง
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การติดตามผลดําเนินการ
หลังจากรองเรียน
การติดตามผลการดําเนินการเรื ่องรองเรี ยน
สามารถติดตามผลดําเนินการไดผาน
ทุกชองทางเลขหมายเดียวกัน คือ 1556
โดยอางเลขรับเรื ่ องรองเรี ยนที่
เจาหนาที่แจงไว ในการตอบรับเบื้องตน
เชน ร.100/58

ประเด็นรองเรียนและหน
นและหนวยงาน
ที่รับผิดชอบเรื1ืองรองเรียน
1

3

กรณีสถานที่ปรุงหรื อจําหนาย
อาหารสด อาหารพรอมบริ โภค
เชน รานคา ซูเปอรมารเก็ต
ปมนํ้ามัน จําหนายอาหาร
ไมมีคุณภาพ สกปรก

กรณีไมไดรับความเปนธรรมจาก
สินคาหรื อบริ การ เชน ถูกหลอก
ใหซื้อเครื ่ องกรองนํ้า เครื ่ องทํา
นํ้าแข็ง ตูเย็น โทรทัศน หรื อบาน
จัดสรร ไมไดคุณภาพ

2

หนวยงานที่ร

ับผิดช

กรณีไดรับความเดือดรอนจาก
เพื่อนบาน/สิ่งแวดลอม เชน
โรงงานผลิตอาหารสงกลิ่นรบกวน
หนวยงานที่รับผิดชอบ (1, 2)
กทม. แจงที่ กรุงเทพมหานคร หมายเลข
โทรศัพท 1555 หรื อสํานักงานเขตทุกเขต

ตางจังหวัดแจงที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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อบ
สาํ นกั งานคณ
ะกรรมการ
คมุ ครองผบู ร
ิ โภ
หมายเลขโทร ค (สคบ.)
ศพั ท 1166

ประเด็นรองเรียนและหนวยงานที่รับผิดชอบเรื1องรองเรียน นอกเหนือจาก อย.
4

5

การขายตรงหรื อการตลาดแบบ
ตรงโดยไมไดรับอนุญาต

การขายสินคาราคาแพง (รวมถึง
การขายผลิตภัณฑสุขภาพดวย)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริ โภค
(สคบ.) หมายเลขโทรศัพท 1166

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
หมายเลขโทรศัพท 1569

6

7

ซื้ออาหารแลวถูกโกงตาชั่ง

แพทย ไมมีจรรยาบรรณ หลอกลวง
ทําใหไดรับอันตรายหรื อเสียหาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย
หมายเลขโทรศัพท 1569

แพทยสภา หมายเลขโทรศัพท
0 2590 1881 , 0 2590 1886

8

9

10

คลินกิ หรื อสถานพยาบาลไมไดรับ
อนุญาต/ไมไดมาตรฐาน

เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม

เกีย่ วกับการใหบริ การบัตรทอง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ
หมายเลขโทรศัพท 0 2193 7999

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
หมายเลขโทรศัพท 1330

สํานักงานประกันสังคม
หมายเลขโทรศัพท 1506

11
สูบบุหรี ่ ในที่หามสูบ/จําหนายสุราให
แกเด็กอายุนอยกวาที่กฎหมายกําหนด

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท
0 2590 3342, สายดวน 1422

2020

คูมือประชาชน

ฉบับผูบริโภค

