คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Procedure Manual (P)
ชื่อเอกสาร

การรับและการจัดการเรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาค

รหัสเอกสาร

P-XX-X

ครั้งที่แก้ไข

2

วันที่ประกาศใช้

วันที่ …. เดือน …………. พ.ศ. ………

ผู้จัดทา

1. ชื่อ – นามสกุล
(ถ้ามี) 2. ชือ่ – นามสกุล
(ถ้ามี) 3. ชือ่ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ผู้ตรวจสอบ

1. ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น/หัวหน้างาน)

ผู้อนุมัติ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง (หัวหน้าส่วนราชการ)
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ประวัติการแก้ไข
ครั้งทีแ่ ก้ไข
0

วันที่ประกาศใช้
26 ธันวาคม 2557

1

7 สิงหาคม 2558

2

25 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดการแก้ไข
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ร่วมจัดทา คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของพนักงานเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ
ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน โดยมีประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
1. แก้ ไ ขขอบข่ า ย โดยให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การรั บ และจั ด การเรื่ อ ง
ร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
2. แก้ไขผู้ รับผิ ด ชอบในขั้นตอนเสนอผู้ บั งคับบั ญ ชาตามล าดับ เพื่ อ
พิ จ ารณาและมอบหมายให้ ด าเนิ น การเป็ น “พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ /
เจ้าหน้าที”่
ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน โดยมีประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
1. ปรับ รู ป แบบเอกสารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา และปรั บ ปรุ ง เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
2. แก้ไขขอบข่ายให้ ครอบคลุมถึงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
การกลั่ น กรองเรื่อ งร้ อ งเรี ย น กระบวนการตรวจสอบ และสื บ หา
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น การสรุปผลและการรายงานผลดาเนินการรับ และ
จัดการเรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ส่วนภูมิภาค
3. แก้ ไขคาศั พ ท์ แ ละค านิ ย าม ในข้อ 3.3 “หรือการกระท าใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการ
โฆษณา”
4. แก้ไขเอกสารอ้างอิง โดยตัด “หลักเกณฑ์การรับและจัดการเรื่อง
ร้องเรียน” และ “สรุปรายงานการดาเนินการเรื่องร้องเรียน”
5. เพิ่ม “แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน” ในแบบฟอร์ม
6. แก้ไขแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
 ตัดคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้ บริโภคฯ/
นิติกร สสจ.” ในช่องผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนที่ 5 และตัดคาว่า
“พิจารณา” ในช่องขั้นตอนที่ 5 กรณีที่ 1
 เพิ่มคาว่า “เจ้าหน้าที่” ในช่องผู้รับผิดชอบ ในขั้นตอนที่ 2 กรณี
ที่ 2 และขั้นตอนที่ 6 กรณีที่ 1
P-XX-X : หน้า 2 จาก 9

ครั้งทีแ่ ก้ไข

วันที่ประกาศใช้

รายละเอียดการแก้ไข
 เพิ่มขั้นตอน “บันทึกผลในระบบงานรับเรื่องร้องเรียน และ
จัด เก็ บ เอกสารเข้ า แฟ้ ม ” โดยมี ผู้ รับ ผิ ด ชอบคื อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่
7. เพิ่ ม รายละเอี ย ดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน ในข้ อ 7.8 “พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่ บันทึกผลการดาเนินงานลงในระบบงานรับเรื่อง
ร้องเรียน และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม” ในกรณีที่ 1
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอน วิธีการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสาหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
2. ขอบข่าย
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมถึงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การกลั่นกรอง
เรื่องร้องเรียน กระบวนการตรวจสอบและสืบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น การรวบรวมพยานหลักฐาน การสรุปผล
และการรายงานผลดาเนินการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน
ภูมิภาค
3. คาศัพท์และคานิยาม
3.1 สสจ. หมายถึง สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.2 อย. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.3 เรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการ หรือการกระทาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ รวมถึงการโฆษณา ตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกาหนด ที่ อย. มอบอานาจให้ สสจ.
3.4 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากากับ
ดูแล 8 ประเภท ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสาอาง วัตถุอันตราย (ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางการ
สาธารณสุข) วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ และสารระเหย
3.5 พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ หมายถึ ง ผู้ ซึ่ งรั ฐ มนตรี แ ต่ งตั้ งให้ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ (พ.ร.บ.)
และพระราชกาหนด ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
(2) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(3) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
(4) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
(5) พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558
(6) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
(7) พระราชกาหนดป้องการการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
(8) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
3.6 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกาหนด ที่ อย. มอบอานาจให้ สสจ.
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3.7 ช่องทางต่างๆ หมายถึง ช่องทางที่ห น่วยงานเปิดโอกาสให้ ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ เช่น
โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย/ หนังสือ (ร้องเรียน) เว็บไซต์ มาด้วยตนเอง อีเมล เป็นต้น
3.8 เอกสาร/หลักฐานการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน หรือเอกสาร
หลักฐานที่บันทึกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน รวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนั้นๆ
4. เอกสารอ้างอิง
4.1 เอกสาร/หลักฐานการรับเรื่องร้องเรียน
4.2 รายงานการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
4.3 หนังสือแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
4.4 หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น
5. แบบฟอร์มที่ใช้
5.1 แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน
6. ผังงาน
การดาเนิ น การรับ และจั ดการเรื่องร้องเรียนการคุ้ม ครองผู้ บ ริโภคด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ขภาพในส่ ว น
ภูมิภาคแบ่งการดาเนินการเป็น 2 กรณีดังนี้

P-XX-X : หน้า 5 จาก 9

กรณีที่ 1 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่

รับเรื่องร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ

- เอกสารอ้างอิงที่ 4.1 และ 4.4

 พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่
พิจารณากลั่นกรอเรื่องร้องเรียนว่า
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใช่หรือไม่

ไม่

ดาเนินการต่อในกรณีที่ 2

ใช่
 พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่

บันทึกข้อมูล
ในระบบงานรับเรื่องร้องเรียน

- เอกสารอ้างอิงที่ 4.1 และ 4.4
- แบบฟอร์มที่ 5.1

 พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่

เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับเพื่อ
พิจารณาและมอบหมายให้ดาเนินการ

- เอกสารอ้างอิงที่ 4.1
- แบบฟอร์มที่ 5.1

 นายแพทย์ สสจ./ หัวหน้ากลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่/
เจ้าหน้าที่ดาเนินการเรื่องร้องเรียน

- เอกสารอ้างอิงที่ 4.1
- แบบฟอร์มที่ 5.1

 พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่/
นิติกร สสจ.

ดาเนินการเรื่องร้องเรียน

- เอกสารอ้างอิงที่ 4.1 – 4.2

 พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่

จัดทารายงานผลการดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียน และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ

- เอกสารอ้างอิงที่ 4.2 – 4.3

บันทึกผลในระบบงานรับเรื่องร้องเรียน
และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

- เอกสารอ้างอิงที่ 4.1 – 4.3

 พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่
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กรณีที่ 2 เรื่องร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่

รับเรื่องร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ

- เอกสารอ้างอิงที4่ .1 และ 4.4

 พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่

ให้ความเห็นในการส่งต่อเรื่อง
ร้องเรียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการ

- เอกสารอ้างอิงที่ 4.1

 นายแพทย์ สสจ./ หัวหน้ากลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
เพื่อพิจารณาและมอบหมายให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ

- เอกสารอ้างอิงที่ 4.1

 พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่

ส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการและแจ้งผู้ร้องเรียน
ทราบว่าหน่วยงานใด
รับไปดาเนินการ

- เอกสารอ้างอิงที่ 4.1
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กรณีที่ 1 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
7.1 พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ. รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย/ หนังสือ (ร้องเรียน) เว็บไซต์ มาด้วยตนเอง อีเมล เป็นต้นและพิจารณา
ข้อมูลที่ได้รับตามหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น
7.2 พนักงานเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนว่าเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใช่หรือไม่
7.2.1 กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ดาเนินการตาม
ข้อ 7.3
7.2.2 กรณี เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นผลิ ต ภั ณฑ์ สุ ข ภาพให้
ดาเนินการตามกรณีที่ 2
7.3 พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ / เจ้ าหน้ าที่ บั น ทึ ก ข้ อ มูล ในระบบงานรับ เรื่อ งร้อ งเรีย นตามแบบฟอร์ม
“แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน”
7.4 พนักงานเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อให้พิจารณา
7.5 ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน
7.6 พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ / เจ้ าหน้ าที่ และ/ หรือนิ ติก ร สสจ. ด าเนิน การตรวจสอบเรื่องร้อ งเรีย น
โดยสืบสวนวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยอาจประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด/
อาเภอ เพื่อร่วมดาเนินการและ/ หรือ วางแผนร่วมดาเนินการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ อาจมีการประสานหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. หรือหน่วยงานด้านการปราบปราม ตารวจ
7.7 พนักงานเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่ จัดทารายงานผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบในกรณีที่สามารถติดต่อได้
7.8 พนักงานเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่ บันทึกผลการดาเนินงานลงในระบบงานรับเรื่องร้องเรียน และ
จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
กรณีที่ 2 เรื่องร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
7.1 พนักงานเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ. รับเรื่อ งร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศั พ ท์ โทรสาร จดหมาย/ หนั งสื อ (ร้องเรีย น) เว็บ ไซต์ มาด้ ว ยตนเอง อีเมล เป็ น ต้ น และ
พิจารณาข้อมูลที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น
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7.2 พนักงานเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่ให้ความเห็นในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบ
7.3 พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ / เจ้ า หน้ า ที่ เสนอผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น เพื่ อ ให้ พิ จ ารณาและ/
หรือทาหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการต่อไป
7.4 ส่ งเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นต่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การ พร้อ มทั้ งแจ้ ง ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบว่ า
หน่วยงานใดเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนไปดาเนินการ
8. บันทึกคุณภาพ
ชื่อเอกสาร
1. แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน

รหัสเอกสาร ระยะเวลาจัดเก็บ
ผู้จัดเก็บ
อย่างน้อย 5 ปี กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคฯ
สสจ.

9. ภาคผนวก (ถ้ามี)
8.
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เลขที่รับ…………/……..……

-ลับแบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1.วันที่รับ........................................เวลา..................น.
ช่องทางที่ร้องเรียน  จดหมาย  โทรสาร  โทรศัพท์  มาพบด้วยตนเอง  อื่นๆ ระบุ...........................................................................
2.ผู้ร้องเรียน ชื่อ-สกุล..............................................................................................อายุ.........ปี บัตรประจาตัวเลขที่....................................................
ออกให้โดย.......................................................ที่อยู่..................................................................................................................................
e-mail address..……………………………………………………………………… โทรศัพท์....................................................................................
3.ประเด็นที่ร้องเรียน  อาหาร  ยา  เครื่องมือแพทย์  เครื่องสาอาง  วัตถุอันตราย  วัตถุเสพติด  โฆษณา
 อื่นๆ........................................
4.เรื่อง..............................................................................................................................................................................................................................
5.รายละเอียด (อาจแนบบันทึกรายละเอียดเพิม่ เติมในกรณีมีข้อมูลหรือรายละเอียดมาก)
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... (รายละเอียดต่อด้านหลัง)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ……………………………………………เป็นความจริงทุกประการ
และขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่าการนาความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทาให้ผู้อื่ นได้รับ
ความเสียหาย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ.............................................................ผูร้ ้องเรียน
รับเรื่องโดย ลงชื่อ..........................................................
(............................................................)
(.........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
6. หลักฐานเบื้องต้นที่ได้ยื่นประกอบคาร้องเรียน ดังนี้ (ถ้ามี)
 จดหมาย  เทปบันทึกเสียง  เอกสารหรือรูปภาพ  แผ่นซีดี  อื่นๆ ..….........................................................……………......……………
 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์...........................................................................................................................จานวน..............................................................
หมายเหตุ กรณีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดระบุ เลขทะเบียนตารับ เลขที่ใบรับแจ้ง หรือเลขสารบบอาหาร ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่นการผลิต
(lot No) ครั้งที่ผลิต (Batch No) วันที่ผลิต วันหมดอายุ สถานทีผ่ ลิต (ถ้ามี)
7. การพิจารณาเบื้องต้น  ติดต่อกลับผู้ร้องฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม  ส่งเรื่องต่อผู้รับผิดชอบ  ชี้แจงให้ทราบด้วยวาจา
 อื่นๆ ระบุ...................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ........................................................ผู้รบั เรื่อง/ผูด้ าเนินการ
วันที่.............................................................
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ดาเนินการ
 แจ้งเจ้าหน้าที่ สสจ./สสอ................................... ดาเนินการต่อไป
 อื่นๆ……………….............................................................................
ลงชื่อ............................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที่.............................................................
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผู้บริโภค
เห็นควร  ดาเนินการตามเสนอ
 อืน่ ๆ..............................................................................
ลงชื่อ.............................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วันที่..............................................................

ความเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.......................................
 ดาเนินการตามข้อเสนอ
 ทราบ ยุติเรื่อง
 อื่นๆ..........................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที่.............................................................

