
บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร 1298

ท่ี ฝอส.160004/ วันท่ี ธันวาคม 2564

เรื่อง รายงานเรื่องร้องเรียนประจําเดือนพฤศจิกายน 2564

เรียน ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการและสื่อสารองค์กร

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ รวบรวมรายงานเร่ืองร้องเรียน ของการ

ยาสูบแห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ 9 ช่องทาง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเอง จํานวน 1 รายการ

- เรื่องร้องเรียนของฝ่ายตลาด จํานวน 1 รายการ

2. โทรศัพท์ จํานวน - รายการ

- หมายเลข 0-2229-1000 ของฝ่ายอํานวยการฯ จํานวน - รายการ

- Call Center, (0-2229-1616) ของฝ่ายขาย จํานวน - รายการ

3. โทรสาร หมายเลข 0-2229-1299 จํานวน - รายการ

4. หนังสือ หรือจดหมาย รวมจํานวน - รายการ

5. เว็บไซต์ (www.thaitobacco.or.th) รวมจํานวน 1 รายการ

- เรื่องร้องเรียนของฝ่ายขาย จํานวน 1 รายการ

6. ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (1111) จํานวน - รายการ

7. สื่อสังคมออนไลน์ จํานวน - รายการ

8. สื่อสาธารณะ/สื่อมวลชน จํานวน - รายการ

9. กล่องรับเรื่องร้องเรียน/กล่องรับฟังความคิดเห็น จํานวน - รายการ

สําหรับในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีจํานวนวันรวม 22 วันทําการ มีเรื่องร้องเรียน จํานวน 2

รายการ เป็นเรื่องร้องเรียนของฝ่ายตลาด จํานวน 1 รายการ อยู่ระหว่างดําเนินการ และของฝ่ายขาย จํานวน 1

รายการ ดําเนินการแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ก่อนนําเสนอรักษาการแทนผู้ว่าการต่อไป

(นางสาวปาริชาต สินทับ)

หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร
เรียน รักษาการแทนผู้ว่าการ

เพ่ือโปรดทราบรายงานเรือ่งร้องเรยีนประจําเดือนพฤศจกิายน 2564

ตามท่ีกองส่ือสารองค์กรเสนอ

(นางสมฤดี วัฒนาวงศ์)

ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการและสื่อสารองค์กร

(นายสุคิด สุดดี)

รองผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการและสื่อสารองค์กร



เรื่องร้องเรียน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564

เรื่องร้องเรียนระดับ 1 (ดําเนินการภายใน 1-7 วันทําการ) จํานวน 1 รายการ

ลําดับ เร่ือง ช่องทาง
วันที่

รับเร่ือง

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมวด

วันที่

ปิดเร่ือง
หมายเหตุ

1 ทางบริษัทต้องการติดตาม

ปัญหาคุณภาพสินค้า เน่ืองจาก

ได้รับแจ้งปัญหาคุณภาพสินค้า

ด้านฉลาก บรรจุภัณฑ์ และ

ประสาทสัมผัส ในกลุ่มสินค้า

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

อย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่เดือน

ม.ค. 63 - ต.ค. 64

(เอกสารแนบ 1)

เว็บไซต์ 25 พ.ย. 64 ฝ่ายขาย สินค้า/บริการ 25 พ.ย. 64 ดําเนินการแล้ว

(ปิดงาน)

เรื่องร้องเรียนระดับ 2 (ดําเนินการไม่เกิน 15 วันทําการ) ไม่มีรายการเรื่องร้องเรียน

ลําดับ เร่ือง ช่องทาง
วันที่

รับเร่ือง

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมวด

วันที่

ปิดเร่ือง
หมายเหตุ

- - - - - - - -

เรื่องร้องเรียนระดับ 3 (ดําเนินการเกินกว่า 15 วันทําการ) ไม่มีรายการเรื่องร้องเรียน

ลําดับ เร่ือง ช่องทาง
วันที่

รับเร่ือง

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมวด

วันที่

ปิดเร่ือง
หมายเหตุ

- - - - - - - -

2/...



-2-

เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 1 รายการ

ลําดับ เร่ือง ช่องทาง
วันที่

รับเร่ือง

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมวด

วันที่

ปิดเร่ือง
หมายเหตุ

1 บริษัท ไท่หง กรุ๊ป ส่ังจ้างผลิตบุหรี่ของ

ยสท.ตรา Freeman Blue จํานวน 50 หีบ

และตรา Freeman Red จํานวน 50 หีบ

รวมจํานวนท้ังส้ิน 100 หีบ เพ่ือนําไป

จําหน่ายในประเทศนิวซีแลนด์ เบ้ืองต้น

บริษัทฯ ได้ส่งออกบุหร่ีตราดังกล่าว ตราละ

1 หีบ รวมจํานวนท้ังส้ิน 2 หีบ เม่ือวันท่ี 17

พ.ย. 64 เพ่ือให้คู่ค้าปลายทางทดสอบ

พบว่าบุหร่ีของ ยสท. มีรสชาติเข้ม สูบแล้ว

รู้สึกแสบคอ ซึ่งแตกต่างไปจากบุหรี่ตัวอย่าง

ท่ีบริษัทฯ ได้เลือกไว้ก่อนการผลิตบุหร่ีตรา

Freeman Blue ต้องใช้แรงในการสูบมาก

และบุหร่ีทั้ง 2 ตรา มีนํ้าหนักไม่เท่ากัน

กระดาษพันก้นกรองขอให้พิมพ์สีอ่อนลง

และซองบุหรี่ Die Cut ไม่เรียบร้อย

(เอกสารแนบ 2)

ด้วยตนเอง 29 พ.ย. 64 ฝ่ายตลาด สินค้า/บริการ - อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

เรื่องร้องเรียนสืบเนื่อง (เรื่องร้องเรียนระดับ 3) จํานวน 2 รายการ

ลําดับ เร่ือง ช่องทาง
วันที่

รับเร่ือง

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
หมวด

วันที่

ปิดเร่ือง
หมายเหตุ

1 แจ้งอุปกรณ์สูญหายภายใน

หมวดซ่อมระบบไฟฟ้า

(เอกสารแนบ 3)

หนังสือ/

จดหมาย

21 ก.ย. 64 ฝ่ายวิศวกรรมฯ กฎหมาย/การ

ทุจริต

- อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

2 การมั่วสุมสิ่งเสพติดในห้องนํ้า

โรงงาน

(เอกสารแนบ 4)

เว็บไซต์ 12 ต.ค. 64 สํานักคุณภาพฯ บุคลากร/

จริยธรรม

1 ธ.ค. 64 ดําเนินการแล้ว

(ปิดงาน)

3 พนักงานเอาท์ซอร์ซดูดยาบ้า

หั่นเน้ือดูดกันในห้องนํ้าชายฝั่ง

มวนก้นกรองฝ่ายผลิต

(เอกสารแนบ 4)

เว็บไซต์ 12 ต.ค. 64 สํานักคุณภาพฯ บุคลากร/

จริยธรรม

1 ธ.ค. 64 ดําเนินการแล้ว

(ปิดงาน)

4 ละท้ิงหน้าท่ีเป็นเวลา 5 วัน

ติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร

(เอกสารแนบ 5)

หนังสือ/

จดหมาย

21 ต.ค. 64 ฝ่ายผลิตภัณฑ์

สําเร็จรูป

บุคลากร/

จริยธรรม

- อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

3/...
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บทวิเคราะห์เร่ืองร้องเรียนประจําเดือนตุลาคม 2564

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ได้รับรายงานการดําเนินการเรื่องร้องเรียนจากฝ่ายต่าง ๆ

สรุปประเด็นสําคัญได้ ดังนี้

1. จํานวนเร่ืองร้องเรียน

เรื่องร้องเรียนประจําเดือนตุลาคม 2564 มีจํานวน 4 รายการ ซึ่งมีจํานวนมากกว่าเดือน

กันยายน 2564 จํานวน 3 รายการ

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนเรื่องร้องเรียนระหว่างเดือน ต.ค. 64 กับ ก.ย. 64

2. ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน

มีการร้องเรียนผ่านช่องทางร้องเรียนของการยาสูบแห่งประเทศไทย จํานวน 2 ช่องทาง คือ ช่องทาง

หนังสือ/จดหมาย จําวน 2 รายการ และช่องทางเว็บไซต์ จํานวน 2 รายการ

3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเดือนตุลาคม 2564 คือ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา จํานวน 1 รายการ สํานัก

คุณภาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้ม จํานวน 2 รายการ และฝ่ายผลติภณัฑ์สําเร็จรปู จํานวน 1 รายการ

4. หมวดท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน

ในเดือนตุลาคม 2564 มีหมวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน คือ หมวดกฎหมาย/การทุจริต

จํานวน 1 รายการ และหมวดบุคลากร/จริยธรรม จํานวน 3 รายการ

5. สถานะเรื่องร้องเรียน

- เรื่ อ งร้อง เรียนท่ี เ ก่ียว ข้องกับฝ่ ายวิศวกรรมและพัฒนา จํานวน 1 รายการ

อยู่ ระหว่ า งดํา เนินการ เรื่ อ งร้อง เรียน ท่ี เ ก่ียวข้อง กับสํานัก คุณภาพ ความปลอดภัย และ

สิ่ งแวดล้อม จํานวน 2 รายการ อยู่ระหว่างดําเนินการท้ัง 2 รายการ และเรื่องร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับฝ่าย

ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป จํานวน 1 รายการ ซ่ึงอยู่ระหว่างดําเนินการเช่นเดียวกัน

6. การแจ้งผลดําเนินการต่อผู้ร้องเรียน

ข้อร้องเรียนระดับ 1 แจ้งผลดําเนินการภายใน 1-7 วันทําการ จํานวน 1 รายการ

ข้อร้องเรียนระดับ 2 แจ้งผลดําเนินการไม่เกิน 15 วันทําการ ไม่มีรายการเรื่องร้องเรียน

ข้อร้องเรียนระดับ 3 แจ้งผลดําเนินการมากกว่า 15 วันทําการ ไม่มีรายการเรื่องร้องเรียน


