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พระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รีย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การส่ ง เสริ ม การตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทารก” หมายความว่า เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุสิบสองเดือน
“เด็กเล็ก” หมายความว่า เด็กอายุเกินสิบสองเดือนจนถึงสามปี
“อาหารสําหรับทารก” หมายความว่า
(๑) นมหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ ที่มีส่วนประกอบของสารอาหารที่เหมาะสม
และเพียงพอที่จะใช้เลี้ยงทารกตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๒) นมหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ ที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่าใช้เลี้ยงทารกได้
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“อาหารสําหรับเด็กเล็ก” หมายความว่า นมหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ ที่มีข้อความ
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ใช้ ใ นการเลี้ ย งเด็ ก เล็ ก และเฉพาะตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํ า หนดโดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการ
“อาหารเสริมสําหรับทารก” หมายความว่า อาหารที่ใช้เสริมคุณค่าทางโภชนาการและสร้าง
ความคุ้นเคยในการบริโภคอาหารให้แก่ทารกที่มีอายุตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“ผู้ผลิต” หมายความว่า ผู้ทํา ผสม ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ รวมบรรจุ หรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุ
“ผู้นําเข้า” หมายความว่า ผู้นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“ผู้จําหน่าย” หมายความว่า ผู้ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ หรือมีไว้เพื่อจําหน่าย ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ทางการค้า
“ฉลาก” หมายความว่า ฉลากตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“โฆษณา” หมายความว่า การกระทําไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น หรือทราบข้อความ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางการค้า
“ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระทําให้ปรากฏด้วยตัวอักษร รูป รอยประดิษฐ์ ภาพ ภาพยนตร์
แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระทําอย่างใด ๆ ที่ทําให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
“ส่งเสริมการตลาด” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ที่มุ่งหมายเพื่อการจําหน่าย สร้างภาพลักษณ์
หรือประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการใช้อาหารสําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็ก
หรืออาหารเสริมสําหรับทารก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางการค้า
“หน่วยบริการสาธารณสุข” หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
หรือสถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสภากาชาดไทย และให้หมายความรวมถึงองค์กรเอกชน
ที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากําไรและดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพแม่และเด็ก และองค์กรวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุข
“องค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ แพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม สภาการพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทันตแพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม
สภาเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม สภากายภาพบําบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
กายภาพบําบัด สภาเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สภาการแพทย์แผนไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สภาการสาธารณสุขชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน หรือสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
“บุคลากรด้านสาธารณสุข” หมายความว่า บุคลากรทุกสาขาอาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
สาธารณสุข และให้หมายความรวมถึงอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขด้วย
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
มาตรา ๕ ให้มี คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่ า “คณะกรรมการควบคุ มการส่ งเสริ ม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก” มีชื่อย่อว่าคณะกรรมการ “คสตท.” ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนแปดคน ได้แก่ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน อธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และปลัดกรุงเทพมหานคร
(๓) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนห้ า คน ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากสภาการพยาบาล
สภาการสาธารณสุขชุมชน สภาเภสัชกรรม ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรเอกชนที่มี
วั ตถุ ประสงค์ ไม่ แสวงหากํ าไรและดํ าเนิ นกิ จกรรมเกี่ ยวกั บด้ านสุ ขภาพแม่ และเด็ ก ด้ านสิ ทธิ เด็ ก และ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ด้านละหนึ่งคน และแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดและด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน
ให้อธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการ
กรมอนามัย จํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
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มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้บริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือได้รับประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการเกี่ยวกับ
อาหารสําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสําหรับทารก
(๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือ คําสั่งของศาลให้ทรัพ ย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของ
เอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน
สองวาระไม่ได้
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้ รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึง
เก้าสิบวัน รัฐมนตรีจะไม่ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
เมื่ อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ขึ้ น ใหม่
ให้ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิซึ่ งพ้ นจากตํา แหน่งตามวาระนั้ น อยู่ในตํ าแหน่ งเพื่อ ดําเนิ นงานต่อ ไปจนกว่ า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๘ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) รัฐมนตรีมีคําสั่งให้ออก เพราะบกพร่อง มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่สุจริตต่อหน้าที่
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นมีหน้าที่แจ้งให้
ที่ประชุมทราบและมีสิทธิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น แต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมและลงคะแนนเสียง
การวิ นิ จ ฉั ยชี้ ข าดของที่ ป ระชุ มให้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้ างมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มีเ สี ย งหนึ่ ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับทารก
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบในการเฝ้าระวังการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
อาหารสําหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับทารก
(๓) ให้ คํ า แนะนํ า หรื อ ความเห็ น แก่ รั ฐ มนตรี ใ นการออกประกาศเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๔) ให้คําแนะนําหรือความเห็นแก่รัฐมนตรีในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
อาหารสําหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับทารก เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
อาจขอให้หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใด จัดส่งเอกสารทางวิชาการหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับทารก และมีอํานาจออก
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คําสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือให้ส่งคําชี้แจง เอกสาร ข้อมูล
หลักฐาน หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๑๓ ให้ ก รมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับทารก เสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ประสานงานและร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ และหน่ ว ยงานของเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง
ในประเทศและต่างประเทศ ในการดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับทารก
(๓) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับทารกของ
กรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการ
(๔) เป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล กลางในการประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล และข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับทารก
ตลอดจนข้อมูลและข่าวสารด้านการส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามที่
กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
หมวด ๒
การควบคุมการส่งเสริมการตลาด
ส่วนที่ ๑
อาหารสําหรับทารกและอาหารสําหรับเด็กเล็ก
มาตรา ๑๔ ห้ามผู้ใดโฆษณาอาหารสําหรับทารก
ห้ามผู้ใดโฆษณาอาหารสําหรับเด็กเล็กโดยใช้ข้อความเกี่ยวกับทารกหรือเด็กเล็กในสื่อโฆษณาที่มีลักษณะ
เชื่อมโยงหรือทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นอาหารสําหรับทารกหรือเหมาะสมสําหรับใช้เลี้ยงทารก
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มาตรา ๑๕ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารก หรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก
หรือตัวแทน ต้องดําเนินการให้ฉลากอาหารสําหรับทารกและฉลากอาหารสําหรับเด็กเล็กแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนและสามารถมองเห็นหรือแยกแยะได้โดยง่าย
ฉลากอาหารสํ า หรั บ ทารกและฉลากอาหารสํ า หรั บ เด็ ก เล็ ก ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งแตกต่ า งจาก
ฉลากอาหารอื่นอย่างชัดเจน
มาตรา ๑๖ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๑๔ การให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อาหารสํ า หรั บ ทารกหรื อ
อาหารสําหรับเด็กเล็กของผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก
หรือตัวแทน ต้องมีข้อความเช่นเดียวกับข้อความตามที่ปรากฏในฉลากอาหารสําหรับทารกหรืออาหาร
สําหรับเด็กเล็กที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยไม่ปรากฏข้อความที่เป็นการกล่าวอ้าง
ทางโภชนาการและสุขภาพ และกรณีเป็นอาหารสําหรับทารกต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลค่าใช้จ่ายและปริมาณในการใช้อาหารสําหรับทารกในภาพรวม
(๒) ข้อควรระวังจากการเตรียมหรือการใช้อาหารสําหรับทารก
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดในการจัดทําข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ช่องทางในการให้ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๗ การให้ข้ อมูลเกี่ ยวกั บอาหารสํ าหรั บทารกหรื ออาหารสํ าหรั บเด็ กเล็กของผู้ผลิ ต
ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก หรือตัวแทน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข
ต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ ทั้งนี้ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๘ ในการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและอาหารสําหรับเด็กเล็ก ห้ามผู้ผลิต
ผู้ นํ า เข้ า หรื อ ผู้ จํ า หน่ า ยอาหารสํ า หรั บ ทารกหรื อ อาหารสํ า หรั บ เด็ ก เล็ ก หรื อ ตั ว แทน ดํ า เนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(๑) แจกหรือให้คูปองหรือสิทธิที่จะได้รับส่วนลด ขายพ่วง แลกเปลี่ยนหรือให้ของรางวัล
ของขวัญหรือสิ่งอื่นใด
(๒) แจกอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก หรือตัวอย่างอาหารสําหรับทารกหรือ
อาหารสําหรับเด็กเล็ก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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(๓) ให้อาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดแก่หญิงตั้งครรภ์
หญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัวที่มีทารกหรือเด็กเล็ก
(๔) ติดต่อหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัวที่มีทารก
หรือเด็กเล็กไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือแนะนําให้ใช้อาหารสําหรับทารกหรือ
อาหารสําหรับเด็กเล็ก หรือเพื่อสื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับ
เด็กเล็ก หรือตัวแทน ประสงค์จะมอบหรือให้สิ่งของ อุปกรณ์ หรือของใช้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข สิ่งของ
อุปกรณ์ หรือของใช้ดังกล่าวจะต้องไม่มีชื่อ ตรา หรือสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นว่าเป็นอาหารสําหรับทารกหรือ
อาหารสําหรับเด็กเล็ก กรณีที่มีชื่อ ตรา หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ จะต้องไม่สื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหาร
สําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก
มาตรา ๒๐ ห้ามผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก
หรื อ ตั ว แทน ให้ ห รื อ เสนอว่ า จะให้ ข องขวั ญ เงิ น สิ่ ง จู ง ใจ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดแก่ บุ ค ลากร
ด้านสาธารณสุข
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการให้ตามประเพณีหรือธรรมจรรยา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๑ ห้ามผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับ
เด็กเล็ก หรือตัวแทน จัดหรือให้การสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการ
เกี่ ย วกั บ อาหารสํ า หรั บ ทารกหรื อ อาหารสํ า หรั บ เด็ ก เล็ ก แก่ ห น่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข บุ ค ลากร
ด้านสาธารณสุข หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก เว้นแต่เป็นการสนับสนุน
องค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่
และเด็ก ในการดําเนินการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๒ ห้ามผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับ
เด็กเล็ก หรือตัวแทน สาธิตหรือให้การสนับสนุนในการสาธิตการใช้อาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับ
เด็กเล็กในหน่วยบริการสาธารณสุขหรือสถานที่อื่นใดเพื่อการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการใช้อาหารสําหรับ
ทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก เพื่อประโยชน์ทางการค้า
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ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ผลิตที่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งดําเนินการเพื่อประโยชน์
ในทางการแพทย์หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาทารกหรือเด็กเล็ก
มาตรา ๒๓ ห้ามผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับ
เด็ ก เล็ ก หรื อ ตั ว แทน บริ จ าคอาหารสํ า หรั บ ทารกหรื อ อาหารสํ า หรั บ เด็ ก เล็ ก ให้ แ ก่ ห น่ ว ยบริ ก าร
สาธารณสุขหรือบุคลากรด้านสาธารณสุข
ความในวรรคหนึ่ งไม่ ใช้ บั งคั บกั บการบริ จาคอาหารสํ าหรั บทารกหรื ออาหารสํ าหรั บเด็ กเล็ กที่ มี
วั ตถุ ประสงค์ พิ เศษเพื่ อใช้ สํ าหรั บผู้ ป่ วยเฉพาะโรคหรื อผู้ ที่ มี ความผิ ดปกติ ของร่ างกาย และการบริ จาค
ในกรณีจําเป็นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริจาคตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๔ การจัดทํ าหรื อเผยแพร่ข้ อมู ลทางวิชาการเกี่ยวกั บสุ ขภาพแม่ และเด็กของผู้ ผลิ ต
ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก หรือตัวแทน ต้องไม่มีลักษณะเป็น
การส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้ใช้อาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็กไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือสื่อ
ให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับผู้ผลิตที่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งดําเนินการเพื่อประโยชน์
ในทางการแพทย์หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาทารกหรือเด็กเล็ก
ส่วนที่ ๒
อาหารเสริมสําหรับทารก
มาตรา ๒๕ ห้ามผู้ใดโฆษณาอาหารเสริมสําหรับทารก
มาตรา ๒๖ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ นํ า เข้ า หรื อ ผู้ จํ า หน่ า ยอาหารเสริ ม สํ า หรั บ ทารก หรื อ ตั ว แทน
ต้องดําเนินการให้ฉลากอาหารเสริมสําหรับทารกแตกต่างจากฉลากอาหารสําหรับทารก ฉลากอาหาร
สําหรับเด็กเล็ก หรือฉลากอาหารอื่นอย่างชัดเจนและสามารถมองเห็นหรือแยกแยะได้โดยง่าย
มาตรา ๒๗ ในการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมสําหรับทารก ห้ามผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือ
ผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารก หรือตัวแทน ทําการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมสําหรับทารกแก่
บุคคลใด ๆ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดย
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กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือสภากาชาดไทย ในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) แจกหรือให้คูปองหรือสิทธิที่จะได้รับส่วนลด ขายพ่วง แลกเปลี่ยนหรือให้ของรางวัล
ของขวัญหรือสิ่งอื่นใด
(๒) แจกหรือให้อาหารเสริมสําหรับทารก หรือตัวอย่างอาหารเสริมสําหรับทารก สิ่งของ หรือ
สิ่งอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรา ๒๘ ห้ามผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารก หรือตัวแทน
ทํ า การส่ ง เสริ ม การตลาดอาหารเสริ ม สํ า หรั บ ทารกแก่ ห ญิ ง ตั้ ง ครรภ์ หรื อ หญิ ง ที่ มี บุ ต รซึ่ ง เป็ น ทารก
อายุไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๒๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และ
มาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับอาหารเสริมสําหรับทารกด้วย
หมวด ๓
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างเวลาทําการเพื่อตรวจสอบเอกสาร สื่อโฆษณา หรือสิ่งอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ให้มีอํานาจบันทึกภาพหรือกระทําการอื่นเท่าที่จําเป็น เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานด้วย
(๒) ยึ ด หรื อ อายั ด เอกสาร สื่ อ โฆษณา หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคํา หรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอํ า นวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี
มาตรา ๓๑ ในการปฏิ บัติห น้าที่ พนั กงานเจ้าหน้า ที่ต้อ งแสดงบัต รประจําตั วต่อ บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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มาตรา ๓๒ เอกสาร สื่ อโฆษณา หรือ สิ่ง อื่น ใดที่พ นั กงานเจ้ าหน้า ที่ได้ ยึด หรื ออายั ด ไว้
ตามมาตรา ๓๐ (๒) ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้อธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจสั่งทําลายหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ เมื่อปรากฏว่า
(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัด
(๒) ในกรณีที่ไม่มีการดําเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี
(๓) ในกรณีที่มีการดําเนินคดี โดยผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาด
ไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ชําระค่าปรับ หรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๔ ผู้ใดโฆษณาอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็กอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือผู้ใดโฆษณาอาหารเสริมสําหรับทารกอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๕
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๓๕ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็ก
หรืออาหารเสริมสําหรับทารก หรือตัวแทนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๓๖ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก
หรือตัวแทนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ หรือให้ข้อมูลตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท
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มาตรา ๓๗ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก
หรือตัวแทนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองแสนบาท
มาตรา ๓๘ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก
หรือตัวแทนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๓๙ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก
หรือตัวแทนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๔๐ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก
หรือตัวแทนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๔๑ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก
หรือตัวแทนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๔๒ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารก หรือตัวแทนผู้ใด
ฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๔๓ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารก หรือตัวแทนผู้ใด
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเสริมสําหรับทารกแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขโดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
รองรับ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ ประกอบกับมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองแสนบาท
มาตรา ๔๔ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารก หรือตัวแทนผู้ใด
มอบหรื อ ให้ สิ่ ง ของ อุ ป กรณ์ หรื อ ของใช้ แ ก่ ห น่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข โดยปรากฏชื่ อ ตรา หรื อ
สัญลักษณ์ของอาหารเสริมสําหรับทารก หรือการใช้ชื่อ ตรา หรือสัญลักษณ์นั้น สื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับ
อาหารเสริมสําหรับทารก อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ ประกอบกับมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๔๕ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารก หรือตัวแทนผู้ใดให้
หรือเสนอว่าจะให้ของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข อันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๔๖ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารก หรือตัวแทนผู้ใดจัด
หรือให้การสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับอาหารเสริมสําหรับทารก
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ ประกอบกับมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
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มาตรา ๔๗ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารก หรือตัวแทนผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๔๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง (๓)
หรือขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดี
กรมอนามัยมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบที่คณะกรรมการ
กําหนด และเมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๐ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๕ (๑)
และ (๒) และให้ อ ธิ บ ดี ก รมอนามั ย เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๑ ฉลากอาหารสําหรับทารก ฉลากอาหารสําหรับเด็กเล็กหรือฉลากอาหารเสริม
สําหรับทารกที่ได้จัดทําไว้แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๕ หรือ
มาตรา ๒๖ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไป ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๒ ให้ ดํ า เนิ น การออกประกาศตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้ พระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คื อ โดยที่ ปั จจุ บั นมาตรการในการควบคุ ม
การส่ งเสริ มการตลาดอาหารสํ าหรั บทารกและเด็ กเล็ กยั งไม่ เหมาะสมและไม่ สอดคล้ องกั บมาตรฐานสากล
ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรองหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (The International
Code of Marketing of Breast-milk Substitutes) ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๓๔ (WHA ๓๔.๒๒) และ
ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๖๓ (WHA ๖๓.๒๓) ที่ประชุมมีมติให้แต่ละประเทศปรับปรุงหลักเกณฑ์
การควบคุ มการส่ งเสริ มการตลาดอาหารสํ าหรั บทารกและเด็ กเล็ กให้ เป็ นกฎหมาย ดั งนั้ น เพื่ อให้ ประเทศไทย
มีมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

