
 
 

 
 

 
คําช้ีแจง 

เรื่อง  การสนับสนุนจัดประชุม อบรม หรือ สัมมนาดานวิชาการอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กตามมาตรา 21              
        แหงพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

     ตามท่ีมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก 
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 หามผูผลิต ผูนําเขา ผูจําหนาย หรือตัวแทน จัดหรือสนับสนุนการจัดประชุม อบรม 
หรือสัมมนาดานวิชาการเก่ียวกับอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็กใหกับหนวยบริการสาธารณสุข 
บุคลากรดานสาธารณสุข หญิงต้ังครรภ หรือหญิงท่ีมีบุตรซ่ึงเปนทารกหรือเด็กเล็ก แตยกเวนกรณีหากเปน 
การสนับสนุนองคกรวิชาชีพดานสาธารณสุข หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของ 
กับสุขภาพแมและเด็ก โดยการสนับสนุนการจัดประชุม อบรม สัมมนาดังกลาวตองปฏิบัติตามรายละเอียดและ
เง่ือนไข ท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสนับสนุนองคกร
วิชาชีพดานสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับสุขภาพแมและเด็ก 
ในการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาดานวิชาการเก่ียวกับอาหารสําหรับทารกอาหารสําหรับเด็กเล็กหรืออาหาร
เสริมสําหรับทารก พ.ศ. 2561 

  ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ คณะกรรมการควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็กไดจัดทําคําชี้แจงนี้ข้ึน โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย  2 ประเด็น ดังนี้ 

 1. หนวยงานท่ีสามารถขอรับการสนับสนุนเพ่ือจัดประชุมอบรมหรือสัมมนาจากผูผลิต  
ผูนําเขา ผูจําหนายหรือตัวแทน 

 2. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูตองการขอรับการสนับสนุน 

หมายเหตุ:  ในแนวทางปฏิบัตินี้ ผูผลิต ผูนําเขา ผูจําหนายอาหารสําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็ก อาหารเสริม
สําหรับทารก หรือตัวแทน จะเรียกวา ผูใหการสนับสนุน 
 
ประเด็นท่ี 1   

หนวยงานท่ีสามารถรับการสนับสนุนเพ่ือจัดประชุมอบรมหรือสัมมนาดานวิชาการอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก จากผูผลิต ผูนําเขา ผูจําหนายหรือตัวแทนได ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุม 
การสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 กําหนดใหหนวยงาน 2 กลุม มีคุณสมบัติใน 
การรับการสนับสนุน ไดแก 
                     1.1 องคกรวิชาชีพดานสาธารณสุข หมายถึง 
  -  คณะกรรมการวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  
  -  แพทยสภาตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม   
  -  สภาการพยาบาลตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ   
  -  ทันตแพทยสภาตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม   
  -  สภาเภสัชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเภสัชกรรม  
  -  สภากายภาพบําบัดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพกายภาพบําบัด  
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  -  สภาเทคนิคการแพทยตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเทคนิคการแพทย  
   -  สภาการแพทยแผนไทยตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย   
  -  สภาการสาธารณสุขชุมชนตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
  -  สภาวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอ่ืน 

 1.2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการเรียนการสอนดานแมและเด็ก หมายถึง สถาบันการศึกษา 
ระดับชั้นอุดมศึกษา ท่ีอยูในสังกัดของรัฐเทานั้น และตองมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับเรื่องการดูแล
รักษาหรือสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก เชน คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ของมหาวิทยาลัยของรัฐ  
เปนตน ท้ังนี้  โรงพยาบาลสังกัดรัฐบาลท่ีมีการจัดการเรียนการสอน รวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือเปนท่ีฝกงาน
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาดานการแพทยหรือแพทยประจําบาน ไมถือเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการเรียน
การสอนดานแมและเด็กตามคํานิยามดังกลาว  
 
ประเด็นท่ี 2  
                  แนวทางปฏิบัติสําหรับผูตองการขอรับการสนับสนุน จําเปนตองพิจารณาประเด็นสําคัญ 
ท่ีเก่ียวของ แลวจึงดําเนินการตามแนวทางท่ีสอดคลองของแตละประเด็น รายละเอียดดังตอไปนี้ 

        2.1 ประเด็นพิจารณาสําหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา  
      2.1.1 หัวขอการจัดประชุมอบรมหรอืสัมมนา  

              2.1.1.1 หากเปนเรื่องอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กโดยตรง ตองปฏิบัติตามมาตรา 
21 ของกฎหมายฉบับนี้ 
              2.1.1.2 หากเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับสุขภาพท่ีมีเนื้อหาไมเก่ียวของกับประเด็น 
แมและเด็ก จะไมเขาขายการควบคุมของกฎหมายฉบับนี้ 

  2.1.2 กลุมเปาหมายท่ีเปนผูเขารับการอบรมหรือเขารวมประชุมตามมาตรา 21 (ตามท่ีระบุ
ในประกาศฯ) หมายถึง บุคลากรดานสาธารณสุขท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพ รวมท้ังนักวิชาการสาธารณสุข โภชนากร 
และนักกําหนดอาหาร เทานั้น ไมรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุข ไมรวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีเปนหญิงตั้งครรภ แมท่ีมี 
ลูกเปนทารกหรือเด็กเล็ก (อายุไมเกิน 3 ป) และบุคคลในครอบครัวนั้น ประชาชนท่ัวไปหรือประชาชนกลุมเฉพาะท่ี 
ไมเก่ียวของกับหญิงตั้งครรภ 
 

2.2 แนวทางปฏิบัติเพ่ือเตรียมการกอนการจัดประชุมอบรมสัมมนา 
  2.2.1 หนวยงานท่ีตองการขอรับการสนับสนุน จัดทําแผนและเขียนโครงการโดย 

มีรายละเอียดกําหนดการ วิทยากร ประมาณการคาใชจายท้ังหมด พรอมงบประมาณท่ีตองการขอรับการสนับสนุน
จากผูผลิต ผูนําเขา ผูจําหนายหรือตัวแทน (ซ่ึงสามารถของบประมาณสําหรับสนับสนุนโควตาใหผูเขารวม 
ประชุมได) ท้ังนี้ โครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงคท่ีแสดงใหเห็นวา เปนไปเพ่ือประโยชนทางวิชาการ และเปน
การประชุมอบรมหรือสัมมนาท่ีมุงพัฒนาองคความรูหรือศักยภาพของกลุมเปาหมาย 
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 2.2.2 หากหนวยงานท่ีตองการขอรับทุนนั้นมีคุณสมบัติเปนหนวยงานอยางหนึ่งอยางใด 

จาก 2 กลุมท่ีไดรับอนุญาตตามท่ีกฎหมายกําหนด สามารถจัดทําหนังสือทางการ สงถึงผูใหการสนับสนุนไดโดยตรง  
               2.2.3 หากเปนหนวยงานอ่ืน ใหหนวยงานนั้นๆประสานขอความรวมมือไปยังองคกรวิชาชีพ

ดานสาธารณสุขหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการเรียนการสอนดานแมและเด็กใหรับรองการจัดประชุม อบรม 
สัมมนาดานวิชาการ เพ่ือใหหนวยงานอ่ืนในขอนี้ ขอรับการสนับสนุนไดเปนครั้งๆ สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ท่ีมีการเรียนการสอนดานแมและเด็กใหผูมีอํานาจลงนาม คือ คณบดี หรือหัวหนาภาควิชา 

  2.2.4 หลังจากผูใหการสนับสนุนพิจารณาใหการสนับสนุนทุนแลว ผูขอรับการสนับสนุน 
หรือหนวยงานเจาของโครงการสามารถดําเนินการประสานรับทุน เตรียมงานเพ่ือจัดประชุมตามแผนงานท่ี 
กําหนดไว  

 
 2.3 แนวทางปฏิบัติในชวงท่ีมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา 

   2.3.1 ในการจัดงานประชุม ผูขอรับการสนับสนุนหรือเจาของโครงการ มีหนาท่ีดําเนินการ
จัดประชุม จายคาตอบแทนวิทยากร จัดหาอาหาร เครื่องดื่มและอาหารวาง รวมท้ังจัดหาอุปกรณประกอบการจัด
ประชุม เชน สมุด ปากกา กระดาษ ปายชื่อ เปนตน ผูใหการสนับสนุนไมสามารถเปนผูดําเนินการประชุม 
สนับสนุนวิทยากร กําหนดหัวขอเฉพาะเพ่ือนําเสนอเก่ียวกับผลิตภัณฑ หรือสนับสนุนอุปกรณ สิ่งของ ของขวัญ
ประกอบการประชุมได 

  2.3.2 ในงานประชุม ผูขอรับการสนับสนุนตองควบคุมการจัดแสดงบูธ นิทรรศการ และ 
การจัดกิจกรรมสําหรับเลนเกมส ชิงรางวัลภายในงาน ไมใหมีการละเมิดกฎหมายในมาตราอ่ืน 

  2.3.3 ในงานประชุม ซ่ึงเปนการประชุมในสถานท่ีปด มีเฉพาะกลุมเปาหมายตามท่ีระบ ุ
ในขอ 2.1.2 โดยบุคคลกลุมอ่ืนไมสามารถเขามารวมประชุม เดินผาน หรือเขาถึงได หากจะมีการแสดงผลิตภัณฑ
อาหารสําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสําหรับทารก สามารถกระทําได เพราะถือเปนการ 
ใหขอมูลแกบุคลากรดานสาธารณสุขตามมาตรา 17 แหงกฎหมายนี้ แตตองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีเปนไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีใชประกอบการใหขอมูลเก่ียวกับอาหาร
สําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็กหรืออาหารเสริมสําหรับทารก แกบุคลากรดานสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
ประกอบการต้ังแสดงในบธู นิทรรศการ หรือการนําเสนอในท่ีประชุม 
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