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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
 

เหตุผล 
 

โดยท่ีปจัจุบันมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก 
และเด็กเล็กยังไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การ
รับรองหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (The International Code of 
Marketing of Breast-milk Substitutes) ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งท่ี ๓๔ (WHA ๓๔.๒๒) 
และในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งท่ี ๖๓ (WHA ๖๓.๒๓) ท่ีประชุมมีมติให้แต่ละประเทศ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กให้เป็นกฎหมาย  
ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยมีมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก 
และเด็กเล็กท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้

 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. .... 
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 ........................................ 
 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร

สําหรับทารกและเด็กเล็ก 
 
 ................................................................................................................................  

 ........................................ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด

อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
“ทารก” หมายความว่า เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุสิบสองเดือน 
“เด็กเล็ก” หมายความว่า เด็กอายุเกินสิบสองเดือนจนถึงสามปี 
“อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก” หมายความว่า  
  (๑) นมหรืออาหารอ่ืนซึ่งมีส่วนประกอบของสารอาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

ท่ีจะใช้เลี้ยงทารกและเด็กเล็ก และข้ึนทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
  (๒) อาหารอ่ืนท่ีมีจุดมุ่งหมายในการใช้เลี้ยงทารกและเด็กเล็กตามท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
“อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก” หมายความว่า อาหารท่ีใช้เสริมคุณค่า 

หรือสร้างความคุ้นเคยในการบริโภคอาหารให้แก่ทารกท่ีมีอายุตั้งแต่หกเดือนข้ึนไปหรือเด็กเล็ก  
และข้ึนทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  

“ผู้ผลิต” หมายความว่า ผู้ทํา ผสม ปรุงแต่ง แบ่งบรรจ ุรวมบรรจ ุหรือเปลี่ยน
ภาชนะบรรจ ุ



๒ 

“ผู้นําเข้า” หมายความว่า ผู้นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
“ผู้จําหน่าย” หมายความว่า ผู้ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ หรือมีไว้เพ่ือจําหน่าย 

ท้ังนี ้เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 
“โฆษณา” หมายความว่า การกระทําไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ใหป้ระชาชนเห็น หรือทราบ

ข้อความเพ่ือประโยชน์ทางการค้า 
“ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระทําให้ปรากฏด้วยตัวอักษร รูป รอยประดิษฐ์ 

ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระทําอย่างใด ๆ ท่ีทําให้บุคคลท่ัวไปสามารถเข้าใจ
ความหมายได้ 

“ส่งเสริมการตลาด” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ท่ีมุ่งหมายเพ่ือการจําหน่าย 
สร้างภาพลักษณ์ หรือประชาสัมพันธ ์หรือเพ่ือการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการใชอ้าหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็กหรืออาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี  ท้ังนี ้เพ่ือประโยชน ์
ทางการค้า 

“หน่วยบริการสาธารณสุข” หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือสภากาชาดไทย  
และให้หมายความรวมถึงองค์กรเอกชนท่ีมีวตัถุประสงค์ไม่แสวงหากําไรและดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับ
ด้านสุขภาพแม่และเด็ก และองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข  

“องค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาชีพในสาขา 
ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ แพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 
สภาการพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ทันตแพทยสภา 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม สภาเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม  
สภากายภาพบําบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบําบัด สภาเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สภาการแพทย์แผนไทยตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์ 
แผนไทย สภาการสาธารณสุขชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
หรือสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

“บุคลากรด้านสาธารณสุข” หมายความว่า บุคลากรทุกสาขาอาชีพท่ีปฏิบัติงาน 
ในหน่วยบริการสาธารณสุข และให้หมายความรวมถึงอาสาสมัครท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริการ
สาธารณสุขด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก  

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี กับออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ 
ประกาศนั้นเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 



๓ 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการควบคุม 

การส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
   

 
มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริม

การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก” มีชื่อย่อว่าคณะกรรมการ “คสตท.” ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ  
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนแปดคน ได้แก่ อธิบดีกรมกิจการเด็ก 

และเยาวชน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาต ิและปลัดกรุงเทพมหานคร 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจํานวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสภาการพยาบาล 
สภาการสาธารณสุขชุมชน ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยสูตนิรีแพทย์
แห่งประเทศไทย  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรเอกชน 
ท่ีมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากําไรและดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับด้านสุขภาพแม่และเด็ก ด้านสิทธิเด็ก  
และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ด้านละหนึ่งคน และแต่งตั้งจากผู้ซ่ึงมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดและด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน  

ให้อธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดกีรมอนามัยแต่งตั้ง
ข้าราชการกรมอนามัย จํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน กรรมการหรือผู้บริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือได้รับประโยชน์ท้ังโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการ

เก่ียวกับอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
(๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผน่ดิน 

เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 



๔ 

(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าท่ี ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 
มาตรา ๗  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปนีับแต่

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผูซ้ึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ใหร้ัฐมนตรแีต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒดิา้นเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน รัฐมนตรจีะไม่ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒแิทนก็ได ้ 
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ข้ึนใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไป
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งได้รับแต่งตัง้ใหม่เข้ารับหน้าท่ี 

 
มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพ้ินจาก

ตําแหน่งเม่ือ  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรมีีคําสั่งให้ออก เพราะบกพร่อง มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่สุจริต 

ต่อหน้าท่ี หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องหา้มตามมาตรา ๖ 
 
มาตรา ๙  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องท่ีกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้น 

มีหน้าท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและมีสิทธิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องนั้น 
แต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง  

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง 
ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน 
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี ้ 
(๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์และมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาด

อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก  



๕ 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบในการเฝ้าระวังการส่งเสริมการตลาด 
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก  

(๓) ใหคํ้าแนะนําหรือความเห็นแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให้คําแนะนําหรือความเห็นแก่รัฐมนตร ีในการควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก เพ่ือให้การดําเนินการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ปฏิบัตกิารอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ  
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรมีอบหมาย 

 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นํามาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการอาจขอใหห้น่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใด จัดส่งเอกสารทางวิชาการหรือสถิติ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับทารก
และเด็กเล็ก และมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรยีกบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
หรือให้ส่งคําชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หลักฐาน หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องมาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

 
มาตรา ๑๓  ให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบงานธุรการของ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และให้มีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลี้ยงลูก 

ด้วยนมแม่  
(๒) จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาด

อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก เสนอต่อคณะกรรมการ 
(๓) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน 

ท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในการดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ
ในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับทารก
และเด็กเล็ก 

(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ 
ในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับทารก
และเด็กเล็กของกรมอนามัยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการ 

(๕) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร
เก่ียวกับการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 



๖ 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 
หมวด ๒ 

การควบคุมการส่งเสริมการตลาด 
   

 
ส่วนท่ี ๑ 

อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
   

 
มาตรา ๑๔  ห้ามผู้ใดโฆษณาอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
 
มาตรา ๑๕  การให้ข้อมูลเก่ียวกับอาหารสําหรับทารกและเดก็เล็กของผู้ผลิต  

ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวแทน ต้องมีข้อความเช่นเดียวกับ
ข้อความตามท่ีปรากฏในฉลากอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร โดยไม่ปรากฏข้อความท่ีเป็นการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ และต้องมีข้อมูล 
ดังต่อไปนี ้ 

(๑) ข้อมูลค่าใช้จ่ายและปริมาณในการใช้อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
ในภาพรวม  

(๒) ข้อควรระวังจากการเตรียมหรือการใช้อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดในการจัดทําข้อมูลตามวรรคหนึ่ง 

ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ   
ช่องทางในการให้ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๖  การให้ข้อมูลเก่ียวกับอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กของผู้ผลิต  

ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก หรอืตัวแทน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข 
ต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรบั  ท้ังนี ้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๗  ในการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก ห้ามผู้ผลิต 

ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวแทน ดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
(๑) แจกหรือใหคู้ปองลดราคา ขายพ่วง แลกเปลี่ยนหรือให้ส่วนลด ของรางวัล 

ของขวัญหรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือจูงใจให้ซ้ืออาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
(๒) แจกอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวอย่างอาหารสําหรับทารก 

และเด็กเล็ก ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
 



๗ 

(๓) ใหอ้าหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก สิ่งของ หรือสิ่งอ่ืนใดแก่หญิงตั้งครรภ์  
หญิงท่ีมีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัวท่ีมีทารกหรือเด็กเล็ก  

(๔) ติดต่อหญิงตั้งครรภห์รือหญิงท่ีมีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็กไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน หรือแนะนําให้ใช้อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก หรือเพ่ือ 
สื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ีผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

หรือตัวแทน ประสงค์จะมอบหรือใหส้ิ่งของ อุปกรณ์ หรือของใช้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข สิ่งของ 
อุปกรณ์ หรือของใช้ดังกล่าวจะต้องไม่มีชื่อ ตรา หรือสัญลักษณ์ของอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
หรือชื่อ ตรา หรือสัญลักษณ์จะต้องไม่สื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

 
มาตรา ๑๙  ห้ามผู้ผลติ ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

หรือตัวแทน ให้หรือเสนอว่าจะให้ของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคลากร 
ด้านสาธารณสุข  

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการใหต้ามประเพณีหรือธรรมจรรยา   
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรปีระกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๒๐  ห้ามผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

หรือตัวแทน จัดหรือให้การสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการเก่ียวกับ
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กแก่หน่วยบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุข หญิงตั้งครรภ์  
หรือหญิงท่ีมีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก เว้นแต่เป็นการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข 
ในการดําเนินการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการ 
 

มาตรา ๒๑  ห้ามผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
หรือตัวแทน สาธิตหรือให้การสนับสนุนในการสาธิตการใช้อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
ในหน่วยบริการสาธารณสุขหรือสถานท่ีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ทางการค้า หรือเพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุน
ให้มีการใช้อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

 
มาตรา ๒๒  ห้ามผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

หรือตัวแทน บริจาคอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขหรือบุคลากร 
ด้านสาธารณสุข  

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการบริจาคอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
ท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษเพ่ือใชส้ําหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือผู้ท่ีมีความผิดปกติของร่างกาย  
และการบริจาคในกรณีจําเป็นตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริจาคตามวรรคสองให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

 



๘ 

มาตรา ๒๓  การจัดทําหรือเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับสุขภาพแม่และเด็ก
ของผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวแทน ต้องไม่มีลักษณะ 
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้ใช้อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
หรือสื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
 

ส่วนท่ี ๒ 
อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

   
 

มาตรา ๒๔  ห้ามผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารก 
และเด็กเล็ก หรือตัวแทน ทําการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กแก่บุคคลใด ๆ  
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง 
ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หรือสภากาชาดไทย ในลักษณะ ดังต่อไปนี้  

(๑) แจกหรือใหคู้ปองลดราคา ขายพ่วง แลกเปลี่ยนหรือให้ส่วนลด ของรางวัล 
ของขวัญหรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือจูงใจให้ซ้ืออาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

(๒) แจกหรือให้อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวอย่างอาหารเสริม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก สิ่งของ หรือสิ่งอ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

 
มาตรา ๒๕  ห้ามผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารก 

และเด็กเล็ก หรือตัวแทน ทําการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
แก่หญิงตั้งครรภ ์หรือหญิงท่ีมีบุตรซึ่งเป็นทารกอายุไม่เกินหกเดือน 
 

มาตรา ๒๖  ให้นําความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐  
มาใช้บังคับกับอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กด้วย 

 
มาตรา ๒๗  ห้ามผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารก 

และเด็กเล็ก หรือตัวแทน สาธิตหรือให้การสนับสนุนในการสาธิตการใช้อาหารเสริมสําหรับทารก 
และเด็กเล็กในหน่วยบริการสาธารณสุข  

 
หมวด ๓ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
   

 
มาตรา ๒๘  ในการปฏิบัติหน้าท่ีใหพ้นักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานท่ีใด ๆ ในระหว่างเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบเอกสาร สื่อโฆษณา  

หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําความผิด ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิด 



๙ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ให้มีอํานาจบันทึกภาพหรือกระทําการอ่ืนเท่าท่ีจําเป็น เพ่ือให้ได้ข้อมูล
หรือพยานหลักฐานด้วย 

(๒) ยึดหรืออายัดเอกสาร สื่อโฆษณา หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเก่ียวข้อง
กับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  

(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคํา หรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ หรอืให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง
อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามสมควรแก่กรณี 

 
มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจําตัว 

ต่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๐  เอกสาร สื่อโฆษณา หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ยึดหรืออายัดไว้

ตามมาตรา ๒๘ (๒) ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้อธิบดีกรมอนามัยมีอํานาจสั่งทําลายหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ เม่ือปรากฏว่า  

(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้ยึดหรืออายัด 

(๒) ในกรณีท่ีไม่มีการดําเนินคดแีละผู้เจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี 

(๓) ในกรณีท่ีมีการดําเนินคดี โดยผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ หรือพนักงาน
อัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ 
ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้ชําระค่าปรับ หรือวันท่ีทราบคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  
หรือวันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๓๑  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๒  ผู้ใดโฆษณาอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กอันเป็นการฝ่าฝืน 

มาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง  

 
 
 



๑๐ 

มาตรา ๓๓  ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
หรือตัวแทนผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๑๕ หรือให้ข้อมูลตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จ  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท  
 

มาตรา ๓๔  ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
หรือตวัแทนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินสองแสนบาท  
 

มาตรา ๓๕  ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
หรือตัวแทนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท  
 

มาตรา ๓๖  ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
หรือตัวแทนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท  
 

มาตรา ๓๗  ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
หรือตัวแทนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

 
มาตรา ๓๘  ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก  

หรือตัวแทนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท  
 
มาตรา ๓๙  ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก  

หรือตัวแทนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท  
 
มาตรา ๔๐  ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

หรือตัวแทนผู้ใดให้ข้อมูลเก่ียวกับอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็กแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข
โดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ อันเป็นการไม่ปฏบิัตติามมาตรา ๑๖ ประกอบกับมาตรา ๒๖ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๔๑  ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

หรือตัวแทนผู้ใดมอบหรือให้สิ่งของ อุปกรณ์ หรือของใช้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข โดยปรากฏชื่อ 
ตรา หรือสัญลักษณ์ของอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก หรือการใช้ชื่อ ตรา หรือสัญลักษณ์นั้น 
สื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก อันเป็นการไม่ปฏิบัตติาม 
มาตรา ๑๘ ประกอบกับมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๔๒  ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

หรือตัวแทนผู้ใดให้หรือเสนอว่าจะให้ของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคลากร 
ด้านสาธารณสุข อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท 



๑๑ 

มาตรา ๔๓  ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
หรือตัวแทนผู้ใดจัดหรือให้การสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการเก่ียวกับ
อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ ประกอบกับมาตรา ๒๖  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๔๔  ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรอืผู้จําหน่ายอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

หรือตัวแทนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
 
มาตรา ๔๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๒๘  

วรรคหนึ่ง (๓) หรือขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติการตาม 
มาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

มาตรา ๔๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินีเ้ว้นแต่ความผิดตามมาตรา ๓๒ 
ใหอ้ธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได ้ถ้าเห็นวา่ผู้ต้องหา
ไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจําคุก  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด และเม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี 
มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งและผู้นั้นยินยอม
ให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๔๗  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๕ 

(๑) และ (๒) และให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
 

............................................. 
นายกรัฐมนตรี 


