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ตารางที่ ๑/๒๕๖๐

เจตนารมณ์ และแผนการดาเนินการของผู้ผลิต ผู้นาเข้ า และผู้จาหน่ าย หรื อตัวแทน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการส่ งเสริมการตลาดอาหารสาหรั บทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย สมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก
มาตราที่เกี่ยวข้ อง

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้
“อาหารสาหรับทารก” หมายความว่า
(๑) นมหรื อผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ เป็ นอาหาร ทังนี
้ ้ ที่มีสว่ นประกอบ
ของสารอาหารที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอที่ จ ะใช้ เลี ย้ งทารกตาม
กฎหมายว่าด้ วยอาหาร
(๒) นมหรื อผลิ ตภัณฑ์ อื่น ที่ ใ ช้ เป็ น อาหาร ทัง้ นี ้ ที่ มีข้ อความ
แสดงให้ เห็นว่าใช้ เลี ้ยงทารกได้
“อาหารสาหรับเด็กเล็ก” หมายความว่า นมหรื อผลิตภัณฑ์อื่นที่
ใช้ เป็ นอาหาร ทังนี
้ ้ ที่มีข้อความแสดงให้ เห็นว่าใช้ ในการเลี ้ยงเด็กเล็ก
และเฉพาะตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ
“อาหารเสริ มส าหรั บทารก” หมายความว่า อาหารที่ ใ ช้ เสริ ม
คุณค่าทางโภชนาการและสร้ างความคุ้น เคยในการบริ โภคอาหาร
ให้ แก่ทารกที่มีอายุตงแต่
ั ้ หกเดือนขึ ้นไปตามกฎหมายว่าด้ วยอาหาร
“บุคลากรด้ านสาธารณสุข ” หมายความว่า บุคลากรทุกสาขา
อาชี พที่ ปฏิ บัติงานในหน่วยบริ การสาธารณสุข และให้ หมายความ
รวมถึงอาสาสมัครที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริ การสาธารณสุขด้ วย

เจตนารมณ์ และแผนการดาเนินการของผู้ผลิต ผู้นาเข้ า
และผู้จาหน่ าย หรื อตัวแทนเพื่อให้ สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.ฯ
๑ . ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด เ ป็ น “อ าห าร ส าห รั บ ท าร ก ” ต าม นิ ย าม ใ น
พระราชบัญญัตินี ้ คือ
๑)นมผงดัดแปลงสาหรับทารกตังแต่
้ แรกเกิดถึง ๑ ปี (สูตร ๑)
๒)นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็กเล็ก (สูตร ๒)
๒. เมื่อพระราชบัญญัตินี ้มีผลบังคับใช้ จะยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดในตลาด
ที่จดั เป็ น “อาหารสาหรับเด็กเล็ก” รวมทังนมและผลิ
้
ตภัณฑ์นม นมปรุ งแต่ง
เครื่ องดี่มนม สาหรั บเด็กอายุ ๑ ปี ขึน้ ไป ฯลฯ (เช่น นมผงสูตร ๓ สูตร ๔
นม UHT) จนกว่าจะมีประกาศกระทรวงฯ กาหนดว่าผลิตภัณฑ์ใดบ้ างเป็ น
“อาหารส าหรั บ เด็ ก เล็ ก ” ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั น้ จึ ง จะถู ก ควบคุ ม การส่ ง เสริ ม
การตลาดตามพระราชบัญญัตินี ้
๓. ผลิตภัณฑ์ ที่จัดเป็ น “อาหารเสริ มสาหรั บทารก” คือผลิตภัณฑ์ ที่จด
ทะเบียนตามกฎหมายอาหารเป็ นอาหารเสริ มสาหรับทารกและเด็กเล็ก และ
ที่มีข้อความระบุวา่ ใช้ สาหรับทารกอายุ ๖-๑๒ เดือนเท่านัน้
๔. เภสัช กรที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของสภาเภสัช กรรม ซึ่ง เป็ น หนึ่ ง ในองค์ ก ร
วิชาชีพด้ านสาธารณสุขภายใต้ พระราชบัญญัตินี ้ รวมทังเภสั
้ ชกรวิชาชีพที่
ปฏิบตั ิการตามร้ านขายยา ถือเป็ น “บุคลากรด้ านสาธารณสุข”

เหตุผลประกอบพร้ อมแหล่ งอ้ างอิง
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มาตรา ๑๐ ให้ คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุม
การส่งเสริ มการตลาดอาหารส าหรั บ ทารก อาหารสาหรั บเด็ก เล็ก
และอาหารเสริ มสาหรับทารก
(๒) ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาระบบในการเฝ้าระวังการ
ส่งเสริ มการตลาดอาหารสาหรั บทารก อาหารสาหรั บเด็กเล็ก และ
อาหารเสริ มสาหรับทารก
(๓) ให้ คาแนะนาหรื อความเห็นแก่รัฐมนตรี ในการออกประกาศ
เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๑๒ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี ้
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอาจขอให้ หน่วยงาน องค์กร หรื อ
บุ ค คลใด จัด ส่ ง เอกสารทางวิ ช าการหรื อ สถิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การ
ส่งเสริ มตลาดอาหารสาหรับทารก อาหารสาหรับเด็กเล็ก และอาหาร
เสริ มสาหรับทารก และมีอานาจออกคาสัง่ เป็ นหนังสือเรี ยกบุคคลใด
มาให้ ข้อเท็จจริ งหรื อแสดงความคิดเห็น หรื อให้ ส่งคาชีแ้ จง เอกสาร
ข้ อ มูล หลัก ฐาน หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการ
พิจารณาได้

ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า และผู้จาหน่าย มีความยินดีจะขอเข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่ง
ในการกาหนด และจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุม
การส่ง เสริ มการตลาดอาหารส าหรั บ ทารก อาหารส าหรั บ เด็ก เล็ ก และ
อาหารเสริ มสาหรั บทารก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการพิจารณาร่ าง
และออกกฎหมายล าดับ รอง โดยคณะกรรมการควบคุ ม การส่ ง เสริ ม
การตลาดสาหรั บทารกและเด็กเล็ก (คสตท.) และกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ควรเปิ ดโอกาสให้ มีการรั บฟั งความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ ยวข้ อง
โดยเฉพาะจากผู้ผลิต ผู้นาเข้ า และผู้จดั จาหน่าย เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ จาก นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และกฎหมายลาดับรอง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพระราชบัญญัตินี ้อย่างรอบด้ านและเป็ นระบบ โดยมี
การประกาศแจ้ งล่วงหน้ าและเปิ ดโอกาสให้ เอกชนมีส่วนร่ วมตกลงรู ปแบบ
ของการรั บฟั งความคิดเห็นและกรอบเวลาด้ วย และเมื่อสิ ้นสุดขัน้ ตอนการ
รับฟั งความคิดเห็นแล้ ว ควรมีการเปิ ดเผยผลการรับฟั งความคิดเห็นและการ
วิเคราะห์นนต่
ั ้ อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ในการกาหนด และจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และกฎหมาย
ลาดับรองในการควบคุมการส่งเสริ มการตลาดทุกขัน้ ตอน การดาเนินการ
โดยฟั งความรอบด้ านจากทุก ฝ่ ายเช่ น นี ้ จะท าให้ ก ารบัง คับ ใช้ น โยบาย
ยุทธศาสตร์ มาตรการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายลาดับรอง ได้ รับความ
มาตรา ๑๓ ให้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รั บผิ ดชอบ ร่ วมมือจากทุกฝ่ ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
งานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และให้ มีอานาจ
หน้ าที่ ดังต่อไปนี ้

รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.
๒๕๖๐
มาตรา ๗๗ รั ฐพึงจัดให้ มีกฎหมายเพียงเท่าที่
จาเป็ น และยกเลิกหรื อปรับปรุ งกฎหมาย
ที่ ห มดความจ าเป็ นหรื อไม่ ส อดคล้ องกั บ
สภาพการณ์ หรื อที่ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การ
ดารงชีวิตหรื อการประกอบอาชีพโดยไม่ชกั ช้ า
เพื่ อไม่ ใ ห้ เป็ นภาร ะแก่ ป ระช าชน แล ะ
ดาเนินการให้ ประชาชนเข้ าถึงตัวบทกฎหมาย
ต่ า ง ๆ ได้ โดยสะดวกและสามารถเข้ าใจ
กฎหมายได้ ง่ า ยเพื่ อปฏิ บัติ ต ามกฎหมายได้
อย่างถูกต้ อง
(วรรคสอง) ก่ อ นการตรากฎหมายทุ ก ฉบั บ
รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เกี่ ยวข้ อง วิเคราะห์ ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึน้
จากกฎหมายอย่ า งรอบด้ า นและเป็ น ระบบ
รวมทังเปิ
้ ดเผยผลการรั บฟั งความคิดเห็นและ
การวิ เ คราะห์ นั น้ ต่ อ ประชาชน และน ามา
ประกอบการพิ จ ารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขันตอน
้
เมื่อกฎหมายมีผลใช้ บังคับแล้ ว รั ฐพึงจัดให้ มี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมายทุกรอบ
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(๑) จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุ ม
การส่งเสริ มการตลาดอาหารทารก อาหารสาหรับเด็กเล็ก และอาหาร
เสริ มสาหรับทารก เสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ประสานงานและร่ วมมือกับหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานของเอกชนที่ เกี่ ยวข้ องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ใน
การด าเนิ น การตามนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และมาตรการในการ
ควบคุมการส่งเสริ มการตลาดอาหารสาหรับทารก อาหารสาหรับเด็ก
เล็ก และอาหารเสริ มสาหรับทารก

มาตรา ๑๔ ห้ ามผู้ใดโฆษณาอาหารสาหรับทารก
การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารอื่นสาหรับเด็กอายุ ๑ ปี ขึ ้นไป จะทาโดยมี
ห้ ามผู้ใดโฆษณาอาหารสาหรับเด็กเล็กโดยใช้ ข้อความเกี่ยวกับ ข้ อความระบุให้ ชดั เจนว่า “ผลิตภัณฑ์นี ้สาหรับเด็กอายุ ๑ ปี ขึ ้นไปและทุกคน
ทารกหรื อเด็กเล็กในสื่อโฆษณาที่มีลกั ษณะเชื่อมโยงหรื อทาให้ เข้ าใจ ในครอบครั วเท่านัน้ ” หรื อข้ อความที่ มีความหมายคล้ ายคลึงกันตามที่
ได้ วา่ เป็ นอาหารสาหรับทารกหรื อเหมาะสมสาหรับใช้ เลี ้ยงทารก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะอนุมตั ิให้ ใช้ ประกอบการโฆษณา
และจะไม่มีการใช้ รูปภาพหรื อสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สื่อถึงทารก
มาตรา ๑๕ ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่ายอาหารสาหรับทารก
เนื่องจากการตัดสินว่าฉลากอาหารใด ๆ “แตกต่างกันอย่างชัดเจนและ
หรื ออาหารสาหรับเด็กเล็กหรื อตัวแทน ต้ องดาเนินการให้ ฉลากอาหาร สามารถมองเห็นหรื อแยกแยะได้ โดยง่าย” หรื อไม่นนั ้ เป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคล
สาหรับทารกและฉลากอาหารสาหรับเด็กเล็กแตกต่างกันอย่างชัดเจน และยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่สามารถปฏิ บตั ิได้ อย่างชัดเจนจากคณะกรรมการ
และสามารถมองเห็นหรื อแยกแยะได้ โดยง่าย
ควบคุมการส่งเสริ มการตลาดสาหรับทารกและเด็กเล็ก (คสตท.)
ฉลากอาหารสาหรับทารกและฉลากอาหารสาหรับเด็กเล็กตาม
วรรคหนึง่ ต้ องแตกต่างจากฉลากอาหารอื่นอย่างชัดเจน

ระยะเวลาที่กาหนดโดยรับฟั งความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้ องประกอบด้ วย เพื่อพัฒนากฎหมาย
ทุกฉบับให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับบริ บท
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
(วรรคสาม) รั ฐพึงใช้ ระบบอนุญาตและระบบ
คณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณี ที่
จาเป็ น พึงกาหนดหลักเกณฑ์ การใช้ ดุลพิ นิ จ
ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และระยะเวลาในการ
ดาเนินการตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ ใน
กฎหมายให้ ชดั เจน และพึงกาหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ ายแรง
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มาตรา ๑๖ ภายใต้ บังคับมาตรา ๑๔ การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารสาหรั บทารกหรื อ อาหารสาหรั บเด็กเล็กของผู้ผลิต ผู้นาเข้ า
หรื อผู้จาหน่ายอาหารสาหรั บทารกหรื ออาหารส าหรั บเด็กเล็ก หรื อ
ตัวแทน ต้ องมีข้อความเช่นเดียวกับข้ อความตามที่ปรากฏในฉลาก
อาหารสาหรั บทารกหรื ออาหาร สาหรั บเด็กเล็กที่ได้ รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้ วยอาหาร โดยไม่ปรากฏข้ อความที่เป็ นการกล่าวอ้ าง
ทางโภชนาการและสุขภาพ และกรณีเป็ นอาหารสาหรับทารกต้ องมี
ข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
(๑) ข้ อมูลค่าใช้ จ่ายและปริ มาณในการใช้ อาหารสาหรับทารก
ในภาพรวม
(๒) ข้ อควรระวังจากการเตรี ยมหรื อการใช้ อาหารสาหรับทารก
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่ อนไข และรายละเอียดในการจัดทา
ข้ อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามที่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการ
ช่ อ งทางในการให้ ข้ อมู ล ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามที่
รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยคาแนะนา ของคณะกรรมการ

ดังนัน้ ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่ายอาหารสาหรั บทารก หรื อตัวแทน
จึงต้ องใช้ วิจารณญาณ ของตัวเองในการตัดสินใจว่า ฉลากอาหารสาหรั บ
ทารกในปั จจุบนั มีความแตกต่างจากฉลากอาหารอื่นอย่างชัดเจนแล้ วหรื อ
ยัง และอาจดาเนินการปรับแก้ ไขตามที่เห็นสมควร จนกว่าจะมีข้อตกลงถึง
หลักเกณฑ์ที่สามารถปฏิบตั ิได้ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
การให้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ อาหารส าหรั บ ทารกของผู้ ผ ลิ ต ผู้ น าเข้ า ตาม
มาตรานี ้จะกระทาก็ต่อเมื่อมีคาถามที่เกี่ยวกับอาหารทารกของผู้ผลิต ผู้นา
เข้ า แต่ล ะรายจากผู้บ ริ โภคซึ่งได้ ตัดสิ น ใจแล้ วด้ วยตนเองว่าจะเลื อกใช้
อาหารทารก เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริ โภคให้ ได้ รับข่าวสารรวมทัง้
คาพรรณนาคุณภาพที่ ถูกต้ องและเพียงพอเกี่ยวกับอาหารทารก โดยไม่มี
เจตนาที่จะโฆษณาอาหารทารกดังกล่าว
ทัง้ นีก้ ารให้ ข้อมูลโดยการตอบคาถามดังกล่าว จะมีข้อความที่อ้างอิง
จากข้ อความตามที่ปรากฏในฉลากอาหารสาหรับทารก
ในส่วนของการแสดงข้ อมูล ค่าใช้ จ่ ายและปริ มาณในการใช้ อาหาร
สาหรั บทารกในภาพรวมพร้ อมทัง้ ข้ อควรระวังจากการเตรี ยมหรื อการใช้
อาหารส าหรั บ ทารก ตามอนุ มาตรา ๑ และ ๒ นัน้ เนื่ องจากยัง ไม่ มี
หลักเกณฑ์ กาหนด ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่าย หรื อตัวแทน จะยังไม่
สามารถให้ ข้อมูลในส่วนนี ้ได้

พระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้บริ โภค พ.ศ.
๒๕๒๒
มาตรา ๔ ผู้บริ โภคมีสิทธิได้ รับความคุ้มครอง
ดังต่อไปนี ้
(๑) สิทธิที่จะได้ รับข่าวสารรวมทังค
้ า
พรรณนาคุณภาพที่ถกู ต้ องและ
เพียงพอเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ
WHO Code, Article 4.2. Informational and
educational materials, whether written,
audio, or visual, dealing with the feeding
of infants and intended to reach pregnant
women and mothers of infants and young
children, should include clear information
on all the following points: (a) the benefits
and superiority of breast-feeding; (b)
maternal nutrition, and the preparation for
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and maintenance of breast-feeding; (c)
the negative effect on breast-feeding of
introducing partial bottle-feeding; (d) the
difficulty of reversing the decision not to
breast-feed; and (e) where needed, the
proper use of infant formula, whether
manufactured industrially of homeprepared. When such materials contain
information about the use of infant
formula, they should include the social
and financial implications of its use; the
health hazards of inappropriate foods or
feeding methods; and, in particular, the
health hazards of unnecessary or
improper use of infant formula and other
breast-milk substitutes, Such materials
should not use any pictures or text which
may idealize the use of breast-milk
substitutes.
มาตรา ๑๗ การให้ ข้ อมูลเกี่ ยวกับอาหารส าหรั บทารกหรื อ
ข้ อมูลเกี่ยวกับอาหารสาหรับทารกที่ ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่าย WHO Code
อาหารส าหรั บ เด็ก เล็ก ของผู้ผ ลิ ต ผู้น าเข้ า หรื อผู้จ าหน่ ายอาหาร หรื อตัวแทน ให้ แก่บคุ ลากรด้ านสาธารณสุขนัน้ จะต้ องเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับ 7.2
Information
provided
by
สาหรับทารกหรื ออาหารสาหรับเด็กเล็ก หรื อตัวแทน แก่บุคลากรด้ าน ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเป็ นข้ อเท็จจริ ง เช่น งานวิจยั / manufacturers and distributors to health
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สาธารณสุขต้ องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รองรั บ ทัง้ นี ้ หลักฐาน บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ให้ เป็ น ไปตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนดโดย original article, review article, book review บทความวารสารทาง
คาแนะนาของคณะกรรมการ
การแพทย์ บน Internet หนังสือหรื อตาราวิชาการ เว็บไซต์ทางการแพทย์
ทังไทยและต่
้
างประเทศ, Guideline ต่าง ๆ หนังสือประกอบการประชุม /
รายงานการประชุม Product monograph โดยไม่โน้ มน้ าว ชักจูง หรื อทาให้
เชื่อว่าการให้ นมผสมดีเท่ากับ หรื อดีกว่าการให้ นมแม่ และมีข้อความ
สนับสนุนการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
ทังนี
้ ้การให้ ข้อมูลอาจจะกระทาในรูปแบบการบอกกล่าวแบบตัวต่อตัว
หรื อเป็ นกลุม่ คณะ หรื อการจัดทาเป็ นเอกสารด้ วยสื่อต่าง ๆ
มาตรา ๑๘ ในการส่งเสริ มการตลาดอาหารสาหรับทารกและ
ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่าย หรื อตัวแทน ด้ วยการดาเนินการที่เป็ น
อาหารส าหรั บเด็กเล็ก ห้ ามผู้ผลิ ต ผู้น าเข้ า หรื อผู้จาหน่ายอาหาร อิสระต่อกัน และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันทางการค้ า
ส าหรั บ ทารกหรื อ อาหารส าหรั บ เด็ก เล็ ก หรื อ ตัว แทน ดาเนิ น การ จะไม่ทาการส่งเสริ มการตลาดอาหารสาหรับทารก
ดังต่อไปนี ้
(๑) แจกหรื อ ให้ คูป องหรื อ สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ส่ ว นลด ขายพ่ ว ง
ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่าย หรื อตัวแทน จะไม่ทาการแจกหรื อให้
แลกเปลี่ยนหรื อให้ ของรางวัล ของขวัญหรื อสิ่งอื่นใด
คูปองหรื อสิทธิที่จะได้ รับส่วนลด ขายพ่วง แลกเปลี่ยนหรื อให้ ของรางวัล
ของขวัญหรื อสิ่งอื่นใดเพื่อส่งเสริ มการตลาดของอาหารสาหรับทารกต่อ
ผู้บริ โภคโดยตรงผ่านช่องทางการค้ าต่าง ๆ

professionals regarding products within
the scope of this Code should be
restricted to scientific and factual matters,
and such information should not imply or
create a belief that bottlefeeding is
equivalent or superior to breast-feeding.
It should also include the information
specified in Article 4.2.

5.3 In conformity with paragraphs 1 and 2
of this Article, there should be no point ofsale advertising, giving of samples, or
any other promotion device to induce
sales directly to the consumer at the retail
level, such as special displays, discount
coupons, premiums, special sales, lossleaders and tie-in sales, for products
within the scope of this Code. This
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provision should not restrict the
establishment of pricing policies and
practices intended to provide products at
lower prices on a long-term basis.
(๒) แจกอาหารสาหรั บทารกหรื ออาหารสาหรั บเด็กเล็ก หรื อ
ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่าย หรื อตัวแทน จะไม่ทาการแจกอาหาร
ตัวอย่างอาหารส าหรั บทารกหรื ออาหารส าหรั บ เด็ก เล็ก ไม่ว่าโดย สาหรับทารก หรื อตัวอย่างอาหารสาหรับทารก ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางตรงหรื อทางอ้ อม
ทางอ้ อมต่อหญิงตังครรภ์
้
หญิงที่มีบตุ รซึง่ เป็ นทารกหรื อเด็กเล็ก หรื อบุคคล
ในครอบครัวที่มีทารกหรื อเด็กเล็ก
(๓) ให้ อาหารสาหรั บทารกหรื ออาหารสาหรั บเด็กเล็ก สิ่งของ
ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่าย หรื อตัวแทน จะไม่ให้ อาหารสาหรับทารก
หรื อสิ่งอื่นใดแก่หญิ งตังครรภ์
้
หญิ งที่มีบุตรซึ่งเป็ นทารกหรื อเด็กเล็ก สิ่งของ หรื อสิ่งอื่นใดแก่หญิงตังครรภ์
้
หญิงที่มีบตุ รซึง่ เป็ นทารกหรื อเด็กเล็ก
หรื อบุคคลในครอบครัวที่มีทารกหรื อเด็กเล็ก
หรื อบุคคลในครอบครัวที่มีทารกหรื อเด็กเล็ก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ ม
การตลาดอาหารสาหรับทารก
ข้ อห้ ามการให้ สิ่งของ หรื อสิ่งอื่นใดแก่หญิงตังครรภ์
้
หญิงที่มีบตุ รซึง่ เป็ น
ทารกหรื อเด็กเล็ก หรื อบุคคลในครอบครัวที่มีทารกหรื อเด็กเล็ก ตามวงเล็บนี ้
หมายถึง สิ่งของ หรื อสิ่งอื่นใดที่มีตราสัญลักษณ์ของอาหารทารก
ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงสิ่งของ หรื อสิง่ อื่นใดที่มีตราสัญลักษณ์ของบริ ษัทผู้ผลิต

5.2 Manufacturers and distributors should
not provide, directly or indirectly, to
pregnant women, mothers or members of
their families, samples of products within
the scope of this Code.
5.4 Manufacturers and distributors should
not distribute to pregnant women or
mothers or infants and young children
any gifts of articles or utensils which may
promote the use of breast-milk substitutes
or bottle-feeding.

(๔) ติดต่อหญิ งตังครรภ์
้
หรื อหญิ งที่มีบุตรซึง่ เป็ นทารกหรื อเด็ก
ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า ผู้จาหน่าย หรื อตัวแทน จะไม่ติดต่อหญิงตังครรภ์
้
หรื อ Considering that manufacturers and
เล็ก หรื อบุคคลในครอบครั วที่มีทารกหรื อเด็กเล็กไม่ว่าทางตรงหรื อ หญิงที่มีบตุ รซึง่ เป็ นทารกหรื อเด็กเล็ก หรื อบุคคลในครอบครัวที่มีทารกหรื อ distributors of breast-milk substitutes
ทางอ้ อม เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน หรื อแนะนาให้ ใช้ อาหารสาหรับทารก เด็กเล็กเพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน หรื อแนะนาให้ ใช้ อาหารสาหรับทารกหรื อ have an important and constructive role
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หรื อ อาหารส าหรั บ เด็ ก เล็ ก หรื อ เพื่ อ สื่ อ ให้ เกิ ด ความเชื่ อ มโยงกับ เพื่อสื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารสาหรับทารก หมายถึง สื่อที่มี
อาหารสาหรับทารกหรื ออาหารสาหรับเด็กเล็ก
ข้ อความระบุถงึ อาหารสาหรับทารกโดยเฉพาะตราใดตราหนึง่ หรื อมีการสื่อ
ถึงอาหารสาหรับทารก และ/หรื อ ส่วนประกอบเปรี ยบเทียบกับนมแม่ไม่วา่
ในกรณีใด ๆ
ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงการสื่อที่สนับสนุนการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
การสื่อถึง
โภชนาการหญิงตังครรภ์
้
และหญิงให้ นมบุตร โภชนาการทารกในภาพรวม
และโภชนาการสาหรับเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน ความรู้ ด้ าน
โภชนาการที่ถกู ต้ องในช่วงแรกของชีวิต
ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสาหรับทารกเมื่อ
ผู้บริ โภคร้ องขอเกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์
และข้ อควรระวังในการใช้
ผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ผ้ บู ริ โภคมีความจาเป็ นต้ องใช้ ผลิตภัณฑ์ ทังนี
้ ้เป็ นไป
ตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๙ ในกรณี ที่ผ้ ูผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่ายอาหาร
กรณีผ้ ผู ลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่าย หรื อตัวแทน จะให้ สิ่งของ อุปกรณ์
สาหรับทารกหรื ออาหารสาหรับเด็กเล็ก หรื อตัวแทน ประสงค์จะมอบ หรื อของใช้ แก่หน่วยบริ การสาธารณสุข สิ่งของ อุปกรณ์ หรื อของใช้ ดงั กล่าว
หรื อให้ สิ่งของ อุปกรณ์ หรื อของใช้ แก่หน่วยบริ การสาธารณสุข สิ่งของ จะต้ องไม่มีชื่อ ตรา หรื อสัญลักษณ์ของอาหารสาหรับทารก หรื อชื่อ ตรา
อุปกรณ์ หรื อของใช้ ดงั กล่าวจะต้ องไม่มีชื่อ ตรา หรื อสัญลักษณ์ ของ หรื อสัญลักษณ์จะต้ องไม่สื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารสาหรับทารก
อาหารส าหรั บ ทารกหรื ออาหารส าหรั บ เด็ ก เล็ก หรื อชื่ อ ตรา หรื อ
ทังนี
้ ้ ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่าย หรื อตัวแทน สามารถให้ สิ่งของ
สัญลักษณ์ จะต้ องไม่สื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารสาหรับทารก อุปกรณ์ หรื อของใช้ ที่มีชื่อ ตรา หรื อสัญลักษณ์ของบริ ษัทผู้ผลิต ผู้นาเข้ า
หรื ออาหารสาหรับเด็กเล็ก
หรื อผู้จาหน่าย หรื อตัวแทน (Corporate branding) ได้
มาตรา ๒๐ ห้ ามผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่ายอาหารสาหรั บ
ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่าย หรื อตัวแทน จะไม่ทาการให้ หรื อเสนอว่า
ทารกหรื ออาหารสาหรั บเด็กเล็ก หรื อตัวแทน ให้ หรื อเสนอว่าจะให้ จะให้ ของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรื อประโยชน์อื่นใดแก่บคุ ลากรด้ าน
ของขวั ญ เงิ น สิ่ ง จู ง ใจ หรื อประโยชน์ อื่ น ใดแก่ บุ ค ลากรด้ าน สาธารณสุข

to play in relation to infant feeding, and in
the promotion of the aim of this Code and
its proper implementation;

6.8 Equipment and materials, in addition
to those referred to in Article 4.3, donated
to a health care system may bear a
company's name or logo, but should not
refer to any proprietary product within the
scope of this Code.
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สาธารณสุข
ทังนี
้ ้ ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่าย หรื อตัวแทน สามารถให้
ความในวรรคหนึ่ ง ไม่ ใ ช้ บั ง คับ กั บ การให้ ต ามประเพณี ห รื อ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ กบั นักวิชาการ (Honorarium) เช่น ค่าวิทยากร ค่าที่
ธรรมจรรยา ทัง้ นี ้ ตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ รั ฐ มนตรี ปรึกษา และ/หรื อ ค่าเขียนบทความทางวิชาการที่ไม่ได้ เป็ นการส่งเสริ ม
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
การตลาดอาหารสาหรับทารกแก่บคุ ลากรด้ านสาธารณสุขได้
มาตรา ๒๑ ห้ ามผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่ายอาหารสาหรั บ
ทารกหรื ออาหารสาหรับเด็กเล็ก หรื อตัวแทน จัดหรื อให้ การสนับสนุน
ในการจัดการประชุม อบรม หรื อสัมมนาด้ านวิชาการเกี่ยวกับอาหาร
สาหรั บทารกหรื ออาหารสาหรับเด็กเล็กแก่หน่วยบริ การสาธารณสุข
บุคลากรด้ านสาธารณสุข หญิงตังครรภ์
้
หรื อหญิงที่มีบตุ รซึง่ เป็ นทารก
หรื อเด็กเล็ก เว้ นแต่เป็ นการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้ านสาธารณสุข
และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวกับสุขภาพ
แม่และเด็ก ในการดาเนินการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ

ผู้ผ ลิ ต ผู้น าเข้ า หรื อผู้จ าหน่ าย หรื อตัวแทน สามารถจัด หรื อให้ ก าร
สนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรื อสัมมนาด้ านวิชาการที่มีเนือ้ หา
สนับสนุนการเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ การสัมมนาวิชาการที่ สื่อถึงโภชนาการ
หญิ ง ตัง้ ครรภ์ แ ละหญิ ง ให้ นมบุ ต ร โภชนาการทารกในภาพรวม และ
โภชนาการสาหรั บเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน ความรู้ ด้ านโภชนาการที่
ถูกต้ องในช่วงแรกของชี วิตได้ โดยไม่มีเนื อ้ หาระบุถึงอาหารสาหรั บทารก
โดยเฉพาะตราใดตราหนึ่ ง และ/หรื อ มี ก ารสื่ อ ถึ ง อาหารส าหรั บ ทารก
โดยเฉพาะตราใดตราหนึ่ง และมีการสื่อส่วนประกอบอาหารสาหรั บทารก
เปรี ยบเทียบกับนมแม่

มาตรา ๒๒ ห้ ามผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่ายอาหารสาหรั บ
ทารกหรื อ อาหารส าหรั บ เด็ ก เล็ ก หรื อ ตัว แทน สาธิ ต หรื อ ให้ การ
สนับสนุนในการสาธิ ตการใช้ อาหารสาหรั บทารกหรื ออาหารสาหรั บ
เด็กเล็กในหน่วยบริ การสาธารณสุขหรื อสถานที่อื่นใด เพื่อประโยชน์
ทางการค้ า หรื อเพื่อส่ง เสริ มหรื อสนับสนุนให้ มีการใช้ อาหารสาหรั บ
ทารกหรื ออาหารสาหรับเด็กเล็ก เพื่อประโยชน์ทางการค้ า
ความในวรรคหนึ่ ง ไม่ ใ ช้ บั ง คับ กั บ ผู้ ผลิ ต ที่ เ ป็ น บุ ค ลากรด้ า น

ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า ผู้จาหน่าย หรื อตัวแทน อาจทาการสาธิตให้ แก่บคุ ลากร
ด้ านสาธารณสุข ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการให้ ข้อมูลตามมาตรา ๑๗ แก่
บุคลากรด้ านสาธารณสุข ที่จะสามารถให้ คาแนะนาทางวิชาชีพต่อเพื่อให้
ผู้บริ โภคสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ได้ อย่างถูกต้ องและปลอดภัย โดยไม่ถือเป็ น
การส่งเสริ ม หรื อสนับสนุนให้ มีการใช้ อาหารสาหรับทารก หรื ออาหาร
สาหรับเด็กเล็ก เพื่อประโยชน์ทางการค้ า

6.2 No facility of a health care system
should be used for the purpose of
promoting
infant formula or other products within the
scope of this Code. This Code does not,
however, preclude the dissemination of
information to health professionals as
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สาธารณสุ ข ซึ่ง ด าเนิ น การเพื่ อ ประโยชน์ ท างการแพทย์ ห รื อ เพื่ อ
ประโยชน์ในการรักษาทารกหรื อเด็กเล็ก
มาตรา ๒๓ ห้ ามผู้ผลิต ผู้น าเข้ า หรื อผู้จาหน่ายอาหารสาหรั บ
ทารกหรื ออาหารสาหรั บเด็กเล็ก หรื อตัวแทน บริ จาคอาหารสาหรั บ
ทารกหรื ออาหารสาหรั บเด็กเล็กให้ แก่หน่วยบริ การสาธารณสุขหรื อ
บุคลากรด้ านสาธารณสุข
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้ บงั คับกับการบริ จาคอาหารสาหรับทารก
หรื ออาหารสาหรับเด็กเล็กที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษเพื่อใช้ สาหรับผู้ป่วย
เฉพาะโรคหรื อผู้ที่มีความผิดปกติของร่ างกายและการบริ จาคในกรณี
จ าเป็ นตามที่ รั ฐ มนตรี ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการบริ จาคตามวรรคสองให้
เป็ นไปตามที่ รั ฐ มนตรี ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ

provided in Article 7.2.

ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่าย หรื อตัวแทน จะไม่ทาการบริ จาคอาหาร
สาหรับทารกให้ แก่หน่วยบริ การสาธารณสุขหรื อบุคลากรด้ านสาธารณสุข
ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงการบริ จาคอาหารทารกที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษ หรื ออาหาร
ทางการแพทย์ตามที่ขึ ้นทะเบียนไว้ กบั สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เพื่อใช้ สาหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค หรื อผู้ที่มีความผิดปกติของร่ างกาย ตาม
คาร้ องขออย่างเป็ นทางการที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อประโยชน์แก่ทารกที่
เจ็บป่ วยและไม่สามารถได้ รับการเลี ้ยงด้ วยนมแม่ได้

มาตรา ๒๔ การจัดทาหรื อเผยแพร่ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ
การจัดทา หรื อเผยแพร่ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็ก
สุขภาพแม่และเด็กของผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่ายอาหารสาหรั บ ของผู้ผลิต ผู้นาเข้ า อาหารสาหรั บทารก จะไม่มีลักษณะเป็ นการส่งเสริ ม
ทารกหรื ออาหารสาหรั บเด็กเล็ก หรื อตัวแทน ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ น หรื อสนับสนุน ให้ ใช้ อาหารสาหรับทารกไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื อสื่อ
การส่ ง เสริ ม หรื อ สนับ สนุ น ให้ ใ ช้ อ าหารส าหรั บ ทารกหรื อ อาหาร ให้ เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารสาหรับทารก เช่น การใช้ รูปทารก รู ปขวดนม

6.6 Donations or low-price sales to
institutions or organizations of supplies of
infant formula or other products within the
scope of this Code, whether for use in the
institutions or for distribution outside
them, may be made. Such supplies
should only be used or distributed for
infants who have to be fed on breast-milk
substitutes. If these supplies are
distributed for use outside the institutions,
this should be done only by the
institutions or organizations concerned.
Such donations or low-price sales should
not be used by manufacturers or
distributors as a sales inducement.

สมาคมผูผ้ ลิ ตอาหารทารก และเด็กเล็ก
Pediatric Nutrition Manufacturer Association

หน้ า ๑๑ จาก ๑๒

63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. +66 2 126 8104 โทรสาร +66 2 126 8080
63 Athenee Tower 23rd Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel.+66 2 126 8104 Fax. +66 2 126 8080 Website : www.pnma.or.th

ส าหรั บ เด็ ก เล็ ก ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มหรื อ สื่ อ ให้ เกิ ด ความ การเปรี ยบเทียบสารอาหารในนมแม่ เป็ นต้ น
เชื่อมโยงกับอาหารสาหรับทารกหรื ออาหารสาหรับเด็กเล็ก
ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงการจัดทา หรื อเผยแพร่ ข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนการ
ความในวรรคหนึ่ ง ไม่ใ ช้ บังคับ กับ ผู้ ผ ลิ ต ที่ เ ป็ น บุ คคลากรด้ า น เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ การสื่อถึงโภชนาการหญิงตังครรภ์
้
และหญิงให้ นมบุตร
สาธารณสุขซึง่ ดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการรักษาทารกหรื อเด็กเล็ก โภชนาการทารกในภาพรวม และโภชนาการสาหรับเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริ ม
สนับสนุน ความรู้ ด้านโภชนาการที่ถกู ต้ องในช่วงแรกของชีวิตโดยไม่มีการ
สื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารสาหรับทารก
มาตรา ๒๕ ห้ ามผู้ใดโฆษณาอาหารเสริ มสาหรับทารก
อาหารเสริ มสาหรั บทารก” คือผลิตภัณฑ์ ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
อาหาร เป็ นอาหารเสริ มสาหรับทารกและเด็กเล็ก และที่มีข้อความระบุว่าใช้
สาหรับทารกอายุ ๖-๑๒ เดือนเท่านัน้
ดังนันอาหารเสริ
้
มสาหรับเด็กอายุตงแต่
ั้
๑๒ เดือนขึ ้นไป สามารถ
โฆษณาได้ เมื่อ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้
มาตรา ๒๖ ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่ายอาหารเสริ มสาหรั บ
เนื่องจากการตัดสินว่าฉลากอาหารใดๆ “แตกต่างกันอย่างชัดเจนและ
ทารก หรื อตัวแทนต้ องดาเนินการให้ ฉลากอาหารเสริ มสาหรั บทารก สามารถมองเห็น หรื อแยกแยะได้ โดยง่าย” หรื อไม่นนั ้ เป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคล
แตกต่างจากฉลากอาหารสาหรับทารก ฉลากอาหาร
และยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่สามารถปฏิบตั ิได้ อย่างชัดเจนจากคณะกรรมการ
สาหรับเด็กเล็ก หรื อฉลากอาหารอื่นอย่างชัดเจนและสามารถมองเห็น (คสตท.) ดังนันผู
้ ้ ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่ายอาหารเสริ มสาหรับทารก หรื อ
หรื อแยกแยะได้ โดยง่าย
ตัวแทนจึงต้ องใช้ วิจารณญาณ ของตัวเองในการตัดสินใจว่า ฉลากอาหาร
เสริ มสาหรับทารกในปั จจุบนั มีความแตกต่างจากฉลากอาหารอื่นอย่าง
ชัดเจนแล้ วหรื อยัง และอาจดาเนินการปรับแก้ ไขตามที่เห็นสมควร จนกว่า
จะมีข้อตกลงถึงหลักเกณฑ์ที่สามารถปฏิบตั ิได้
มาตรา ๒๗ ในการส่งเสริ มการตลาดอาหารเสริ มสาหรับทารก
ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่ายอาหารเสริ มสาหรับทารก หรื อตัวแทน
WHO Code, Article 3: “Health care
ห้ ามผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่ายอาหารเสริ มสาหรับทารก หรื อ
สามารถทาการส่งเสริ มการตลาดอาหารเสริ มสาหรับทารกอายุ ตังแต่
้ ๖
system” means governmental, nongovernmental or private institutions or
ตัวแทน ทาการส่งเสริ มการตลาดอาหารเสริ มสาหรับทารกแก่บคุ คล เดือนขึ ้นไปได้ อาทิ
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ใด ๆ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลซึง่ ดาเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรื อสภากาชาดไทย ในลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(๑) แจกหรื อให้ คปู องหรื อสิทธิที่จะได้ รับส่วนลด ขายพ่วง แลกเปลี่ยน
หรื อให้ ของรางวัลของขวัญหรื อสิ่งอื่นใด
(๒) แจกหรื อให้ อาหารเสริ มสาหรั บทารก หรื อตัวอย่างอาหารเสริ ม
สาหรับทารก สิ่งของ หรื อสิ่งอื่นใด ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม

(๑) แจก หรื อให้ คปู อง หรื อสิทธิที่จะได้ รับส่วนลด ขายพ่วง แลกเปลี่ยน
หรื อให้ ของรางวัลของขวัญหรื อสิ่งอื่นใด
(๒) แจก หรื อให้ อาหารเสริ มสาหรั บทารก หรื อตัวอย่ างอาหารเสริ ม
สาหรับทารก สิ่งของ หรื อสิ่งอื่นใด ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ได้ ที่
Trade channel เช่น ร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ าปลีก ร้ านขายยา หรื อสถานที่อื่นใด
ยกเว้ น สถานพยาบาล หรื อสถานพยาบาลซึง่ ดาเนินการโดยกระทรวง
ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
ของรัฐ
การส่งเสริ มการตลาดอาหารเสริ มสาหรับทารกในลักษณะอื่น
นอกเหนือจากอนุมาตรา (๑) และ (๒) ข้ างต้ นนัน้ ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้
จาหน่าย หรื อตัวแทน สามารถทาได้ แม้ ในสถานพยาบาล
มาตรา ๒๘ ห้ ามผู้ผ ลิ ต ผู้ น าเข้ า หรื อ ผู้จ าหน่ ายอาหารเสริ ม
ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้จาหน่ายอาหารเสริ มสาหรับทารก หรื อตัวแทนทา
สาหรับทารก หรื อตัวแทนทาการส่งเสริ มการตลาดอาหารเสริ มสาหรับ การส่งเสริ มการตลาดอาหารเสริ มสาหรับทารกแก่หญิงที่มีบตุ รซึง่ เป็ นทารก
ทารกแก่หญิ งตัง้ ครรภ์ หรื อหญิ งที่มีบุตรซึ่งเป็ นทารกอายุไม่เกิ นหก อายุเกินหกเดือนได้
เดือน
มาตรา ๕๑ ฉลากอาหารสาหรับทารก ฉลากอาหารสาหรับเด็ก
ในกรณีที่ฉลากไม่เป็ นไปตามมาตรา ๑๕ หรื อ ๒๖ ผู้ผลิต ผู้นาเข้ าและผู้
เล็กหรื อฉลากอาหารเสริ มสาหรั บทารกที่ได้ จัดทาไว้ แล้ วในวันก่อน จาหน่ายหรื อตัวแทน จะใช้ ฉลากดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ หมดก่อน
วันที่ พระราชบัญญัตินีใ้ ช้ บังคับ ซึ่งไม่เป็ นไปตามมาตรา ๑๕ หรื อ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑
มาตรา ๒๖ ให้ ยัง คงใช้ ไ ด้ ต่ อไป ทัง้ นี ้ ไม่เ กิ น หนึ่ง ปี นับ แต่วัน ที่
พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ

organizations engaged, directly or
indirectly, in health care for mothers,
infants and pregnant women; and
nurseries or child-care institutions. It also
includes health workers in private
practice. For the purposes of this Code,
the health care system does not include
pharmacies or other established sales
outlets.

