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ผลิต
สถานที่

โฆษณา

ผลิตภัณฑ์

 การส่งเสริมการตลาด
   - แจกหรือให้คูปอง/ขายพ่วง/ให้ของรางวัล
   - แจกอาหาร หรือตัวอย่างอาหาร
   - ให้อาหารหรือสิ่งของแก่หญิงตั้งครรภ์/หญิงมีบุตร/บุคคลใน
     ครอบครัวที่มีทารกหรือเด็กเล็ก
   - ติดต่อหญิงตั้งครรภ์ /หญิงมีบุตร/บุคคลในครอบครัวมีทารก
     หรือเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือแนะนําให้ใช้

พรบ.ควบคมุการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก

>>>> หลักเกณฑ์การโฆษณา<<<<
• ให้โฆษณาได้เฉพาะการให้ข้อมูลทางวิชาการในวารสารทางการแพทย์ หรือการให้
ข้อมูลทางวิชาการแก่แพทย์/พยาบาล/นักโภชนาการ
• ต้องไม่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดีกว่า/เท่าเทียมหรือคล้ายนมแม ่ไม่ชักจูง ไม่โน้มน้าว
• ข้อความ “นมแมเ่ป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรบัทารก เพราะมคีณุคา่ทางโภชนาการครบถ้วน”
• อาหารทีฉ่ลากระบุกลุ่มอายุผู้บริโภคตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป: ผู้แสดงแบบต้องมีอายุเกิน 3 ปี 
และการพูดต้องให้ออกเสียงอย่างชัดเจน

• ห้ามผู้ใดโฆษณาอาหารสําหรบัทารก
• ห้ามผู้ใดโฆษณาอาหารสําหรบัเด็กเล็กโดยใช้ข้อความเกี่ยวกับทารกหรอื
เด็กเล็กในสื่อโฆษณาที่มีลักษณะเชื่อมโยงหรือทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นอาหาร
สําหรับทารกหรือเหมาะสมสําหรบัใช้เลี้ยงทารก
• การให้ข้อมูลต้องมีข้อความเช่นเดียวกับข้อความตามที่ปรากฎในฉลากอาหาร

(มาตรา 40 และ 41)

• ให้ฉลากอาหารสําหรบัทารกและฉลากอาหารสําหรบัเด็กเล็กแตกต่าง
กันอย่างชัดเจน และสามารถมองเห็นหรือแยกแยะได้โดยง่าย



พรบ.อาหาร (ร่าง) พรบ.ควบคมุการส่งเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก

มาตรา 40
ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือ
สรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ หรือเป็นการ
หลอกลวงให้เกิดการหลงเชื่อโดยไม่สมควร
มาตรา 41
ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือ
สรรพคุณของอาหาร ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีอื่นใด เพื่อ
ประโยชน์ในทางการค้า ต้องนําเสียง ภาพ ภาพยนตร์ 
หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้น ให้ผู้อนุญาต
ตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะ
โฆษณาได้

มาตรา 14
ห้ามผู้ใดโฆษณาอาหารสําหรับทารก
ห้ามผู้ใดโฆษณาอาหารสําหรับเด็กเล็กโดยใช้ข้อความ
เกี่ยวกับทารกหรือเด็กเล็กในสื่อโฆษณาที่มีลักษณะ
เชื่อมโยงหรือทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นอาหารสําหรับ
ทารกหรือเหมาะสมสําหรับใช้เลี้ยงทารก

การโฆษณา



พรบ.อาหาร (ร่าง) พรบ.ควบคมุการส่งเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก

มาตรา 15
ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับ
ทารก หรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก หรือตัวแทน 
ต้องดําเนินการให้ฉลากอาหารสําหรับทารกและ
ฉลากอาหารสําหรับเด็กเล็กแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน และสามารถมองเห็นหรือแยกแยะได้
โดยง่าย
ฉลากอาหารสําหรับทารกและฉลากอาหาร
สําหรับเด็กเล็กตามวรรคหนึ่งต้องแตกต่างจาก
ฉลากอาหารอื่นอย่างชัดเจน

การแสดงฉลาก



การให้ข้อมูล
พรบ.อาหาร (ร่าง) พรบ.ควบคมุการส่งเสริมการตลาด

อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
มาตรา 16
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสําหรับทารกหรือ
อาหารสําหรับเด็กเล็กของผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้
จําหน่ายอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับ
เด็กเล็ก หรือตัวแทน ต้องมีข้อความเช่นเดียวกับ
ข้อความตามที่ปรากฎในฉลากอาหารสําหรับ
ทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็กที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยไม่ปรากฎ
ข้อความที่เป็นการกล่าวอ้างทางโภชนาการและ
สุขภาพ และกรณีเป็นอาหารสําหรับทารกต้องมี
ข้อมูลดังต่อไปนี้....



พระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ .2522 (คุณภาพมาตรฐาน)

นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสตูรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
• ฉบับที่ 156 พ.ศ.2537 ฉบับที่ 286 พ.ศ.2547 ฉบับที่ 307 พ.ศ.2547 เรื่อง นม

ดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเลก็

• นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับเด็กเล็ก

“ทารก”

“เด็กเล็ก”



อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
• ฉบับที่ 157 พ.ศ.2537 ฉบับที่ 171 พ.ศ.2539 ฉบับที่ 287 พ.ศ.2547 เรื่อง อาหาร

ทารกและอาหารทารกสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเลก็

อาหารทารกสูตรต่อเนื่องสําหรับเด็กเล็ก

พระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ .2522 (คุณภาพมาตรฐาน)

“ทารก”

“เด็กเล็ก”



หลักเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 (ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555)
“1. อาหารสําหรับทารก หรืออาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก

1.1 การโฆษณาอาหารสาํหรบัทารก หรืออาหารสาํหรบัทารกและเด็กเล็ก ได้แก่       
นมดัดแปลงสําหรับทารก อาหารทารก นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรบัทารกและเด็กเล็ก 
อาหารทารกสูตรต่อเนื่องสําหรบัทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมสาํหรบัทารกและเด็กเล็กและ
อาหารอืน่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สําหรบัทารกและเด็กเล็ก ให้โฆษณาได้เฉพาะการให้ข้อมูล
ทางวิชาการในวารสารทางการแพทย์ หรือการให้ข้อมูลทางวิชาการแก่แพทย์ พยาบาล
ผดุงครรภ์ นักโภชนาการ 

พระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ .2522 (โฆษณา)



พระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ .2522 (คุณภาพมาตรฐาน)

• นมโค 
• นมปรุงแต่ง
• ผลิตภัณฑ์ของนม
• นมเปรี้ยว 

อาหารอื่นทีม่ีจุดมุ่งหมายสําหรับเลีย้งทารกและเด็กเลก็   

“เด็ก 1 ปีขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว”



หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
“2. นมโคชนิดผง นมปรุงแต่งชนิดผง และผลิตภัณฑ์ของนมชนิดผงที่ฉลากระบุกลุ่ม

อายุผู้บริโภคตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
2.1 ต้องมีข้อความ “นมแม่ดีที่สุดสําหรบัทารก” ด้วยตัวอักษร และสีของตัวอกัษรที่

เห็นได้ชัดเจนและปรากฏอยู่เป็นระยะเวลานานพอที่จะรบัรู้และเข้าใจความหมายได้ทั้งในสว่น
ของภาพและเสียง แล้วแต่กรณี

2.2 ผู้แสดงแบบต้องมีอายุเกิน 3 ปี และการพูดใหอ้อกเสียงอย่างชัดเจน

พระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ .2522 (โฆษณา)



หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
“3. นมและผลิตภัณฑ์นม นอกเหนือจากนมโคชนิดผง นมปรุงแต่งชนิดผง และ

ผลิตภัณฑ์ของนมชนิดผง ที่ฉลากระบุกลุ่มอายุผู้บริโภคตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
3.1 ต้องไม่สื่อใหเ้ข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุม่ เนื่องจากใช้สําหรบับุคคลทุกเพศ

ทุกวัยและเด็กอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป

3.2 ผู้แสดงแบบต้องมีอายุเกิน 3 ปี และการพูดต้องให้ออกเสียงอย่างชัดเจน”

พระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ .2522 (โฆษณา)



แนวทางการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ปัจจุบัน ใหม่
หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
• การโฆษณาอาหารสําหรับทารก หรืออาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ให้โฆษณาได้เฉพาะการให้ข้อมูลทาง
วิชาการในวารสารทางการแพทย์ หรือการให้ข้อมูลทาง
วิชาการแก่แพทย์ พยาบาลผดุงครรภ์ นักโภชนาการ 

ทบทวนหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร ดังนี้
• ห้ามโฆษณาอาหารสําหรับทารก 
•การโฆษณาอาหารสําหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริม
สําหรับเด็กเล็ก ให้สอดคล้องตาม (ร่าง) พรบ.ควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก

การแสดงฉลากปฏิบัติตามปสธ. 156 และ 157 
และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

การอนุญาตการแสดงฉลากต้องสอดคล้องกับมาตรา 15
• ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารก หรือ
อาหารสําหรับเด็กเล็ก หรือตัวแทน ต้องดําเนินการให้
ฉลากอาหารสําหรับทารกและฉลากอาหารสําหรับเด็กเล็ก
แตกต่างกันอย่างชัดเจน และสามารถมองเห็นหรือ
แยกแยะได้โดยง่าย





ความแตกต่างระหว่างนมดัดแปลงสาํหรับทารกและ
นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเลก็

นมดัดแปลงสําหรับทารก นมดัดแปลงสูตรตอ่เนื่องสําหรับทารก
และเด็กเล็ก

ช่วงอายุ 0-12 เดือน 6 เดือน – 3 ปี
ปริมาณพลังงานและสารอาหารเป็นไปตามความต้องการของแต่ละช่วงวัย

ข้อความที่แสดงบนฉลาก “สิ่งที่สําคัญที่ควรทราบ
-นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับ
ทารกเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วน 
- ควรใช้ตามคําแนะนําของแพทย์
พยาบาล หรือนักโภชนาการ 
- เตรียมหรือใช้ส่วนผสมไม่ถูกต้อง
จะเปนอันตรายต่อทารก" 

“อย่าใช้เลี้ยงทารกอายุต่ํากว่า 6 เดือน”



ความแตกต่างระหว่างนมดัดแปลงสาํหรับทารก อาหารทารก และ
อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเลก็

นมดัดแปลงสําหรับทารก อาหารทารก อาหารเสริมสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก

ช่วงอายุ 0-12 เดือน 0-12 เดือน 6 เดือน – 3 ปี
ปริมาณพลังงาน
และสารอาหาร

เหมือนกัน ตามความต้องการของทารก
และเด็กเล็ก

ส่วนประกอบหลัก นมโค โปรตีนนมจากสัตว์อื่น
โปรตีนจากสัตว์อื่น

แป้ง ถั่ว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ 
และผสม

ข้อกําหนดการ
แสดงฉลาก

“สิ่งที่สําคัญที่ควรทราบ
-นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารกเพราะมีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน 
- ควรใช้ตามคําแนะนําของแพทย์พยาบาล หรือนักโภชนาการ 
- เตรียมหรือใช้ส่วนผสมไม่ถูกต้องจะเปนอันตรายต่อทารก" 

ข้อความว่า “อย่าใช้เลี้ยงทารก
อายุต่ํากว่า 6 เดือน”



หลักเกณฑก์ารโฆษณาอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
“1. อาหารสําหรับทารก หรืออาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ต่อ)

1.2 การใหข้้อมูลต้องไม่แสดงให้เห็นว่าผลติภัณฑ์ใดก็ตามดีกว่า เท่าเทียมหรือคล้าย
นมแม่ ไม่ชักจูงให้เลี้ยงลูกด้วยอาหารสําหรบัทารกและเด็กเล็ก หรือโน้มนา้วไม่ใหเ้ลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ และไม่ใช้รปูภาพหรอืกราฟิกของทารกและเด็กเล็กประกอบการโฆษณา รวมถึงการทํา
การตลาดด้วยกลวิธีต่างๆ เช่น การสาธิตในลักษณะการชงใหช้ิม

1.3 มีข้อความ “นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสาํหรบัทารก เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วน” ทั้งในส่วนของภาพและเสียง แล้วแต่กรณี

1.4 ระบุกลุ่มเป้าหมายตามข้อ 1.1 แล้วแต่กรณี

พระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ .2522 (โฆษณา)


