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ประวัติการแก้ไข 
ครั้งทีแ่ก้ไข วันที่ประกาศใช้ รายละเอียดการแก้ไข 

1 
 
 
 
 
 

13/11/2560 แก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นตาม 
1.มติที่ประชุมคณะท างานบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2560   
2.มติที่ประชุมฝ่ายจัดการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2560  

2 
 
 
 
 
 
 

 

17/09/2561 แก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นตาม 
1.มติที่ประชุมคณะท างานบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 
2561 
2.มติที่ประชุมชี้แจงกระบวนงานการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย หน่วยงานทางวิชาการ และหน่วยงานภาคประชาชน เมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 

3 
 

02/12/2562 แก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นตาม 
1.กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศูนย์บริการฯ 
มีบันทึกข้อความที่ สธ 1020/1525 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เรื่อง 
ขออนุมัติในหลักการแนวปฏิบัติการเปิดบริการแก้ไขปัญหาด้านการ
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2.มติที่ประชุม ศรป. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 
 

4 26/01/2565 แก้ไขทั้งฉบับ 
5 22/04/2565 แก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นตาม 

มติที่ประชุมคณะท างานบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
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หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น 

ตามท่ี ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) 
เป็นหน่วยงานหลักของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการรับเรื่องร้องเรียน และบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ศรป. จึงได้
จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น เพ่ือถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน โดยแบ่ง
เกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1) เรื่องร้องเรียนที ่ไม่ต้อง ส่งต่อหน่วยงานด าเนินการ 
1.1 การร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้  เช่น ผู้ร้องเรียน

สงสัยข้างบ้านว่ามีการผลิต/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย โดยไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไร 
มีการผลิตเมื่อเวลาใด หรือส่งจ าหน่ายที่ไหน เป็นต้น จะแจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงเหตุผล จะขอยุติเรื่องและ
รวบรวมเป็นสถิติ  

1.2 กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน สามารถให้ ค าอธิบายหรือข้อมูล 
จนผู้ร้องเรียนรับทราบ/เข้าใจ และยินดยีุติเรื่อง จะรวบรวมเป็นสถิติ 

2) เรื่องร้องเรียนที่ส่งต่อหน่วยงานด าเนินการ 
2.1 กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสถานประกอบการ 
 2.1.1 หากตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ และ/หรือมีข้อมูลสถานที่ผลิต น าเข้า ขาย 

ครอบครอง ฯลฯ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ กทม. ให้ส่งเรื่องให้กองผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
2.1.2 หากตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ และ/หรือมีข้อมูลสถานที่ผลิต น าเข้า ขาย 

ครอบครอง ฯลฯ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของจังหวัด ให้ส่งเรื่องให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
ด าเนินการต่อไป พร้อมส าเนาเรื่องให้กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น (คบ.) 

2.1.3 หากตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์หรือสถานประกอบการนั้น ปรากฏว่า ไม่ได้รับ
อนุญาต และมีผลกระทบในวงกว้างในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งมีผลต่อสุขภาพ ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ 
ฝ่ายปราบปราม ศรป. ประสานงานด าเนินการ 
 หมายเหตุ กรณีที่ผู้ร้องเรียนมีการส่งมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประกอบเรื่องร้องเรียน หากเจ้าหน้าที่
พิจารณาตัวอย่างฯ แล้วพบว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์จะเกิดการเน่าเสีย หรือผู้ร้องเรียนมีความประสงค์ขอรับ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นั้นกลับคืน ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ครบทุกด้าน พร้อมให้ผู้ร้องเรียนลงนาม
รับรองเอกสาร/ภาพถ่ายตัวอย่างฯ จากนั้นส่งมอบตัวอย่างฯ คืนกลับผู้ร้องเรียน  

 2.2 กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณา 
2.2.1 เรื่องร้องเรียนที่พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมายทางสื่อ เช่น 

วิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง สื่ อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดย
ผลิตภัณฑ์มีข้อมูลการอนุญาตในสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ กทม. (ส่วนกลาง) หรือผู้ที่กระท า 
การโฆษณาเผยแพร่นั้นมีถ่ินที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ กทม. (ส่วนกลาง) ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 
 



 

  

SD-CE2-1 : หน้า 4 จาก 5 
 

- กรณีที่ เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ฝ่ายเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบโฆษณา ศรป. ด าเนินการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีประเด็นอ่ืนร่วมด้วย เช่น สงสัยในตัว
ผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการมีท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ กทม. ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กองอาหารด าเนินการ 

- กรณีเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ฝ่ายเฝ้าระวังและตรวจสอบ
โฆษณา ศรป. ด าเนินการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้กระท าการโฆษณาขายยาเป็นผู้รับอนุญาตด้านยา 
และสถานประกอบการมีที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ กทม. ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กองยาด าเนินการ  

- กรณีที่เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์วินิจฉัย และพิจารณาด าเนินการ 

- กรณีที่เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ 
กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตรายด าเนินการ 

- กรณีที่เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ให้ส่งเรื่อง
ดังกล่าวให้กองควบคุมวัตถุเสพติดด าเนินการ 

- กรณีที่เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ด าเนินการ 

2.2.2 เรื่องร้องเรียนที่พบการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมายทางสื่อ เช่น 
วิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์มีข้อมูล
การอนุญาตในสถานประกอบการทีต่ั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือผู้ที่กระท าการโฆษณาเผยแพร่นั้นมีถิ่นที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของจังหวัด ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ กอง คบ. หรือ สสจ. ด าเนินการ (แล้วแต่กรณี) 

2.2.3 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโฆษณาที่เป็นนโยบายเร่งด่วน มีผลกระทบในวงกว้าง
ในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งมีผลต่อสุขภาพ คาบเกี่ยวหลายผลิตภัณฑ์ หรือเป็นที่สนใจของสื่อสังคม 
ให้ ศรป. พิจารณาด าเนินการเป็นรายกรณีไป 

2.3 กรณีเรื่องร้องเรียนที่เป็นผลิตภัณฑ์คาบเกี่ยว หรือไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตาม
พระราชบัญญัติใด ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ ด าเนินการวินิจฉัย
ผลิตภัณฑ์ จากนั้น ศรป. จะน าผลการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาด าเนินการส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 (แล้วแต่กรณี) 

2.4 กรณีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการบริการ พิจารณาดังนี้ 
2.4.1 กรณีเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการ ให้ส่งเรื่อง

ดังกล่าวให้กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ พิจารณาด าเนินการ 
2.4.2 กรณีเก่ียวกับเจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพ ไม่เต็มใจให้บริการ ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงาน 

ต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวด าเนินการ 
2.4.3 กรณีได้รับความไม่สะดวกในการรับบริการ เช่น โทรศัพท์ติดต่อยาก ช่องทางการเข้าถึง

ข้อมูลหรือด าเนินการไม่สะดวก เป็นต้น ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนการให้บริการนั้น
ด าเนินการ 

2.4.4 กรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใส หรือทุจริต ให้น าเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณามอบหมายและสั่งการ ทั้งนี้เพ่ือมิให้เป็นการกลั่นแกล้งกัน ผู้ร้องเรียน
จะต้องแสดงตัวตนด้วย โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะต้องรักษาความลับโดยเคร่งครัดมิให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้ร้องเรียน  
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  2.5 กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลที่มีเนื้อหาในเชิง “ข้อแนะน า หรือข้อเสนอแนะ” จะไม่จัดว่าเป็นเรื่อง
ร้องเรียนที่ต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด (กลุ่มท้าทาย) โดยส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานภายใน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลหรือตอบผลการด าเนินงานตามข้อแนะน า หรือข้อเสนอแนะ 

3) เรื่องร้องเรียนส่งต่อหน่วยงานอ่ืนที่ไม่อยู่ในอ านาจของ อย. หรือกรณีมอบอ านาจให้หน่วยงานอ่ืน
รับผิดชอบด าเนินการ จ าแนกได้ ดังนี้ 

3.1 เรื่องร้องเรียนส่งต่อส านักงานเขต ในสังกัด กทม. ด าเนินการ เช่น 
3.1.1 กรณีร้องเรียนร้านอาหาร สถานที่จ าหน่ายอาหาร ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร ตลาดสด 

อาหารหาบเร่ แผงลอย ในเขต กทม. ที่มีการจ าหน่ายอาหารที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น สุขลักษณะที่ไม่
ถูกต้อง อาหารหมดอายุ สงสัยมีการใช้สารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เป็นต้น 

3.1.2 กรณีร้องเรียนน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ าแข็ง  ซึ่งสถานที่ผลิต/จ าหน่าย
ในเขต กทม. 

3.1.3 กรณีร้องเรียนสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขต กทม . ที่สร้างเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ เช่น ส่งเสียงรบกวน ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสุขภาพ เป็นต้น 

3.1.4 กรณีร้องเรียนตู้ผลิตเครื่องดื่มอัตโนมัติ เช่น ตู้น้ าดื่ม ตู้กาแฟ เป็นต้น 
3.1.5 อ่ืนๆ 

3.2 เรื่องร้องเรียนส่งต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เช่น 
3.2.1 กรณีร้องเรียนการโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 
3.2.2 กรณีผู้ร้องเรียนประสงค์เรียกร้องค่าเสียหายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3.2.3 อ่ืนๆ 

4) เรื่องร้องเรียนที่รับแทนหน่วยงานอ่ืนที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง เช่น 
4.1 กรณรี้องเรียนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจากราคาที่ป้ายก าหนด  
 - ส่วนกลาง ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ด าเนินการ 
 - ส่วนภูมิภาค ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้พาณิชย์จังหวัด ด าเนินการ 
4.2 กรณรี้องเรียนสถานพยาบาล หรือการประกอบวิชาชีพ ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ (สบส.) สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ (แล้วแต่กรณี) 
4.3 อ่ืนๆ  


