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นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 *ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ก.	 ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัต	ิณ	ปัจจุบัน*

 ร่างพระราชบญัญตัคิวบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ พ.ศ. .... 
เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันอังคารที่  
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ไว้พิจารณา และต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหน่ึง มีจ�านวน ๒๑ คน เพื่อพิจารณา โดยม ี
ก�าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้ ซึ่งจะครบก�าหนดเวลาเมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
มีเนื้อหาสาระส�าคัญที่ต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงขอขยายเวลาการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ขยายเวลา 
การพจิารณาออกไปอกี ๓๐ วนั ตามทีค่ณะกรรมาธิการเสนอ (ซ่ึงจะครบก�าหนดในวันพุธที ่๘ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๖๐) 

 ปัจจุบนัร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาในวาระทีส่อง ขัน้คณะกรรมาธิการ 
  

รา่งพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม	
การตลาดอาหารสำาหรับทารกและเด็กเล็ก		พ.ศ.	....
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ข.	 หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม	
การตลาดอาหารสำาหรับทารกและเด็กเล็ก	พ.ศ.	....		

หลักการ
 ให้มีกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก

เหตุผล
 โดยที่ป ัจจุบันมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารก 

และเดก็เลก็ยงัไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ประกอบกบัประเทศไทยได้ให้การรบัรอง
หลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (The International Code of Marketing of 
Breast-milk Substitutes) ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๓๔ (WHA ๓๔.๒๒) และในการ
ประชมุสมัชชาอนามยัโลกครัง้ที ่๖๓ (WHA ๖๓.๒๓) ทีป่ระชมุมมีตใิห้แต่ละประเทศปรบัปรงุหลกัเกณฑ์
การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กให้เป็นกฎหมาย ดังน้ัน เพื่อให้
ประเทศไทยมมีาตรการในการควบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ทีเ่หมาะสม
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค.	 สาระสำาคัญโดยสรุป  
	 ๑) บทนิยาม	(ร่างมาตรา ๓)
  “ทารก” หมายความว่า เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๑๒ เดือน
  “เด็กเล็ก” หมายความว่า เด็กอายุเกิน ๑๒ เดือนจนถึง ๓ ปี
  “อาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก” หมายความว่า 
    (๑) นมหรืออาหารอื่นซึ่งมีส่วนประกอบของสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะ

ใช้เลี้ยงทารกและเด็กเล็ก และขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
    (๒) อาหารอื่นที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้เลี้ยงทารกและเด็กเล็กตามที่รัฐมนตรีประกาศ

ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
  “อาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก” หมายความว่า อาหารที่ใช้เสริมคุณค่า 

หรือสร้างความคุ้นเคยในการบรโิภคอาหารให้แก่ทารกทีม่อีายตุัง้แต่ ๖ เดอืนขึน้ไปหรอืเดก็เลก็ และขึน้
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

  “ผูผ้ลิต” หมายความว่า ผูท้�า ผสม ปรงุแต่ง แบ่งบรรจุ รวมบรรจุ หรอืเปลีย่นภาชนะบรรจุ
  “ผู้น�าเข้า” หมายความว่า ผู้น�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
  “ผู้จ�าหน่าย” หมายความว่า ผู้ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ หรือมีไว้เพื่อจ�าหน่าย 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางการค้า
  “โฆษณา” หมายความว่า การกระท�าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น หรือทราบ

ข้อความเพื่อประโยชน์ทางการค้า
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  “ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระท�าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร รูป รอยประดิษฐ์ 
ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระท�าอย่างใด ๆ ที่ท�าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจ
ความหมายได้

  “ส่งเสริมการตลาด” หมายความว่า การกระท�าใด ๆ ที่มุ่งหมายเพื่อการจ�าหน่าย 
สร้างภาพลักษณ์ หรอืประชาสัมพนัธ์ หรอืเพือ่การสนับสนุนหรอืส่งเสรมิให้มกีารใช้อาหารส�าหรบัทารก
และเด็กเล็กหรืออาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางการค้า

	 	 “หน่วยบริการสาธารณสุข” หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลซึ่งด�าเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสภากาชาดไทย และให้
หมายความรวมถึงองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก�าไรและด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ 
ด้านสุขภาพแม่และเด็ก และองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข 

	 	 “องค์กรวชิาชีพด้านสาธารณสขุ” หมายความว่า คณะกรรมการวชิาชพีในสาขาต่าง ๆ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ แพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม  
สภาการพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทันตแพทยสภา 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม สภาเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม  
สภากายภาพบ�าบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบ�าบัด สภาเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวชิาชพีเทคนคิการแพทย์ สภาการแพทย์แผนไทยตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชพีการแพทย์แผนไทย 
สภาการสาธารณสุขชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือสภาวิชาชีพ 
ทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

	 	 “บุคลากรด้านสาธารณสุข” หมายความว่า บุคลากรทุกสาขาอาชีพที่ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยบริการสาธารณสุข และให้หมายความรวมถึงอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณสุขด้วย

	 	 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส�าหรับทารกและเด็กเล็ก 

	 	 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู ้ ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้

	 	 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

	 ๒)	ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา ๔)
  ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุรกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิและให้มอี�านาจ

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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 ๓)	คณะกรรมการควบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเดก็เลก็	(หมวด ๑ 
ร่างมาตรา ๕ ถึงร่างมาตรา ๑๓)

 	 ๓.๑) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริม 
การตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก” มีชื่อย่อว่าคณะกรรมการ “คสตท.” ประกอบด้วย

    (๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ 
    (๒) กรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน ๘ คน ได้แก่ อธิบดีกรมกิจการเด็ก 

และเยาวชน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลขาธิการ 
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสยีงกิจการโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
และปลัดกรุงเทพมหานคร

    (๓) กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๔ คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากสภา
การพยาบาล สภาการสาธารณสุขชุมชน ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

    (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๕ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กร
เอกชนที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก�าไรและด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพแม่และเด็ก  
ด้านสิทธิเด็ก และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ด้านละ ๑ คน และแต่งตั้งจากผู้ซ่ึง 
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดและด้านกฎหมาย ด้านละ ๑ คน  
    ให้อธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมอนามัย
แต่งตั้งข้าราชการกรมอนามัย จ�านวน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

    การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๕) 

 	 ๓.๒) ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
    (๑) ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุมการส่งเสริม 

การตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก 
    (๒) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาระบบในการเฝ้าระวงัการส่งเสรมิการตลาด

อาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก 
    (๓) ให้ค�าแนะน�าหรอืความเหน็แก่รฐัมนตรใีนการออกประกาศเพือ่ปฏบิตักิาร

ตามพระราชบัญญัตินี้
    (๔) ให้ค�าแนะน�าหรอืความเหน็แก่รฐัมนตร ีในการควบคมุการส่งเสรมิการตลาด

อาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก เพ่ือให้การด�าเนินการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

    (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป ็นอ�านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย (ร่างมาตรา ๑๐) 
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  ๓.๓) การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

    ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

    ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการ 
ผูน้ัน้มหีน้าทีแ่จ้งให้ทีป่ระชมุทราบและมีสทิธิเข้าชีแ้จงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับเรือ่งนัน้ 
แต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง 

    การวินจิฉยัช้ีขาดของทีป่ระชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ให้มเีสยีงหน่ึง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด (ร่างมาตรา ๙)  

  ๓.๔) คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ โดยในการประชุมคณะอนุกรรมการ  
ให้น�าข้อ ๓.๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๑)  

  ๓.๕)		ในการปฏิบตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
อาจขอให้หน่วยงาน องค์กร หรือบคุคลใด จัดส่งเอกสารทางวชิาการหรอืสถติิทีเ่ก่ียวข้องกับการส่งเสรมิ
การตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และมีอ�านาจ 
ออกค�าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือให้ส่งค�าชี้แจง เอกสาร 
ข้อมูล หลักฐาน หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ (ร่างมาตรา ๑๒) 

  ๓.๖) ให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ และให้มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

    (๑) ส่งเสริม สนับสนนุ รณรงค์ และสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการเลีย้งลูก 
ด้วยนมแม่ 

    (๒) จัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการ
ตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เล็ก และอาหารเสรมิส�าหรบัทารกและเด็กเลก็ เสนอต่อคณะกรรมการ

    (๓) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน 
ที่ เกี่ยวข ้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการด�าเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร ์  
และมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริม
ส�าหรับทารกและเด็กเล็ก

    (๔) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย ยทุธศาสตร์ และมาตรการ 
ในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารเสริมส�าหรับทารก
และเด็กเล็กของกรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการ

    (๕) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร
เกีย่วกบัการควบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเลก็ และอาหารเสรมิส�าหรับทารก
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และเด็กเลก็ ตลอดจนการส่งเสรมิ สนบัสนุน รณรงค์ และสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการเลีย้งลกู 
ด้วยนมแม่

    (๖) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีร่ฐัมนตร ีคณะกรรมการ หรอืคณะอนกุรรมการมอบหมาย 
หรอืตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ (ร่างมาตรา ๑๓)   

 ๔) การควบคุมการส่งเสริมการตลาด	(หมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๒) 
  ๔.๑) อาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก (ส่วนที่ ๑ ร่างมาตรา ๑๔ ถึงร่างมาตรา ๒๓)
    ๔.๑.๑) ห้ามผู้ใดโฆษณาอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก (ร่างมาตรา ๑๔) 
    ๔.๑.๒) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก
      (๑)	 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กของ

ผู้ผลติ	ผูน้�าเข้า	หรอืผูจ้�าหน่ายอาหารส�าหรบัทารกและเด็กเลก็	หรอืตัวแทน ต้องมข้ีอความเช่นเดยีว
กับข้อความตามที่ปรากฏในฉลากอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร โดยไม่ปรากฏข้อความที่เป็นการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ และต้องมีข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 

       (๑.๑)  ข้อมลูค่าใช้จ่ายและปรมิาณในการใช้อาหารส�าหรบัทารก
และเด็กเล็กในภาพรวม 

             (๑.๒)  ข้อควรระวังจากการเตรียมหรือการใช้อาหารส�าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก

       ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดในการจัดท�า
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�า 
ของคณะกรรมการ โดยช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กน้ัน  
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๑๕)

      (๒) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กของ
ผู้ผลิต	 ผู ้น�าเข้า	 หรือผู ้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก	 หรือตัวแทน	 แก่บุคลากร
ด้านสาธารณสุข	ต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ ทั้งนี้ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๑๖) 

    ๔.๑.๓) ข้อห้ามในการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก	
      (๑) ห้ามผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและ

เด็กเล็ก	หรือตัวแทน	ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
       (๑.๑) แจกหรือให้คูปองลดราคา ขายพ่วง แลกเปลี่ยนหรือให้

ส่วนลด ของรางวัล ของขวัญหรือสิ่งอื่นใด เพื่อจูงใจให้ซื้ออาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก
       (๑.๒)  แจกอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ หรอืตวัอย่างอาหาร

ส�าหรับทารกและเด็กเล็ก ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
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       (๑.๓) ให้อาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ สิง่ของ หรอืสิง่อืน่ใด

แก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัวที่มีทารกหรือเด็กเล็ก 

       (๑.๔) ติดต่อหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารก 

หรือเด็กเล็กไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือแนะน�าให้ใช้อาหารส�าหรับทารก

และเด็กเล็ก หรือเพื่อสื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก (ร่างมาตรา ๑๗) 

      (๒) ในกรณีที่ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารก

และเด็กเล็ก	 หรือตัวแทน	ประสงค์จะมอบหรือให้สิ่งของ	 อุปกรณ์	 หรือของใช้แก่หน่วยบริการ

สาธารณสขุ สิง่ของ อปุกรณ์ หรอืของใช้ดงักล่าวจะต้องไม่มชีือ่	ตรา	หรอืสญัลกัษณ์ของอาหารส�าหรับ

ทารกและเด็กเล็ก	หรือชื่อ	ตรา	หรือสัญลักษณ์จะต้องไม่สื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารส�าหรับ

ทารกและเด็กเล็ก (ร่างมาตรา ๑๘) 

      (๓) ห้ามผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารก

และเดก็เลก็	หรอืตวัแทน	ให้หรอืเสนอว่าจะให้ของขวัญ	เงนิ	สิง่จงูใจ	หรอืประโยชน์อืน่ใดแก่บคุลากร 

ด้านสาธารณสุข แต่ข้อห้ามดังกล่าวไม่ใช้บงัคบักับการให้ตามประเพณหีรอืธรรมจรรยา ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๑๙) 

      (๔) ห้ามผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารก

และเดก็เลก็	หรอืตวัแทน	จดัหรอืให้การสนบัสนนุในการจดัการประชมุ	อบรม	หรอืสมัมนาด้านวชิาการ 

เก่ียวกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กแก่หน่วยบริการสาธารณสุข	 บุคลากรด้านสาธารณสุข	

หญิงตั้งครรภ์	หรือหญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก เว้นแต่เป็นการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพ 

ด้านสาธารณสขุในการด�าเนนิการดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขทีรั่ฐมนตรปีระกาศก�าหนด

โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๒๐) 

      (๕) ห้ามผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารก

และเดก็เล็ก	หรือตวัแทน	สาธติหรอืให้การสนบัสนนุในการสาธิตการใช้อาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็

ในหน่วยบรกิารสาธารณสขุหรอืสถานท่ีอืน่ใดเพือ่ประโยชน์ทางการค้า หรอืเพือ่ส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุ

ให้มีการใช้อาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก (ร่างมาตรา ๒๑)

      (๖)	 ห้ามผู้ผลิต	 ผู้น�าเข้า	 หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารก

และเด็กเล็ก	หรือตัวแทน	บริจาคอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข 

หรือบุคลากรด้านสาธารณสุข	 แต่ข้อห้ามดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับการบริจาคอาหารส�าหรับทารก

และเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อใช้ส�าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือผู้ที่มีความผิดปกติของร่างกาย 

และการบริจาคในกรณีจ�าเป็นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ ทั้งนี้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการบริจาคให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�า

ของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๒๒) 
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      (๗) การจัดท�าหรือเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพ
แม่และเด็กของผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวแทน ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุ	ให้ใช้อาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
หรือสื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก (ร่างมาตรา ๒๓) 

  ๔.๒) อาหารเสริมส�าหรบัทารกและเดก็เลก็	(ส่วนที ่๒ ร่างมาตรา ๒๔ ถงึร่างมาตรา ๒๗)  
    ข้อห้ามในการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก	

    (๑) ห้ามผู้ผลติ	ผูน้�าเข้า	หรอืผูจ้�าหน่ายอาหารเสรมิส�าหรบัทารกและเดก็เลก็	
หรือตัวแทน	 ท�าการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็กแก่บุคคลใด	 ๆ	 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว ่าด ้วยสถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลซึ่งด�าเนินการ 
โดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการศกึษาของรฐั หน่วยงานอืน่ 
ของรัฐ หรือสภากาชาดไทย ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

     (๑.๑) แจกหรือให้คูปองลดราคา ขายพ่วง แลกเปลี่ยนหรือให้ส่วนลด  
ของรางวัล ของขวัญหรือสิ่งอื่นใด เพื่อจูงใจให้ซื้ออาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก

     (๑.๒) แจกหรือให้อาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวอย่าง
อาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก สิ่งของ หรือสิ่ง อ่ืนใด ไม่ว ่าทางตรงหรือทางอ้อม  
(ร่างมาตรา ๒๔)

    (๒) ห้ามผู้ผลติ	ผูน้�าเข้า	หรอืผูจ้�าหน่ายอาหารเสรมิส�าหรบัทารกและเดก็เลก็	
หรือตัวแทน	 ท�าการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็กแก่หญิงต้ังครรภ	์
หรือหญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทารกอายุไม่เกิน	๖	เดือน (ร่างมาตรา ๒๕)  

    (๓) ให้น�าความในข้อ	๔.๑.๒)	(๒)	และข้อ	๔.๑.๓)	(๒)	(๓)	และ	(๔)	มาใช้
บังคับกับอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็กด้วย (ร่างมาตรา ๒๖)  

    (๔) ห้ามผู้ผลติ	ผูน้�าเข้า	หรอืผูจ้�าหน่ายอาหารเสรมิส�าหรบัทารกและเดก็เลก็	
หรือตัวแทน	สาธิตหรือให้การสนับสนุนในการสาธิตการใช้อาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก
ในหน่วยบริการสาธารณสุข	(ร่างมาตรา ๒๗)  

  
 ๕) พนักงานเจ้าหน้าที	่(หมวด ๔ ร่างมาตรา ๓๗ ถึงร่างมาตรา ๔๓)    
   ๕.๑) ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
    (๑) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างเวลาท�าการเพื่อตรวจสอบเอกสาร  

สื่อโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�า 
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ให้มีอ�านาจบันทึกภาพหรือกระท�าการอื่นเท่าที่จ�าเป็น เพ่ือให ้
ได้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานด้วย

    (๒) ยึดหรืออายัดเอกสาร สื่อโฆษณา หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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    (๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค�า หรือท�าค�าชี้แจงเป็นหนังสือ  
หรอืให้ส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรอืเพือ่ใช้ประกอบการพจิารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่

    ในการปฏิบตัหิน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามวรรคหน่ึง ให้ผูม้หีน้าทีเ่กีย่วข้อง
อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี (ร่างมาตรา ๒๘) 

		 	 ๕.๒) ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวต่อบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง โดยบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด 
(ร่างมาตรา ๒๙) 

  ๕.๓) เอกสาร สื่อโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว ้
ตามข้อ ๕.๑) (๒) ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้อธิบดีกรมอนามัยมีอ�านาจสั่งท�าลาย 
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ  
เมื่อปรากฏว่า 

     (๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรอืไม่มผีูม้าแสดงตวัเป็นเจ้าของหรอืผูค้รอบครองภายใน 
๙๐ วันนับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัด

     (๒) ในกรณทีีไ่ม่มกีารด�าเนินคดแีละผูเ้ป็นเจ้าของหรอืผูค้รอบครองมไิด้ร้องขอ
คืนภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งว่าไม่มีการด�าเนินคดี

     (๓) ในกรณีที่มีการด�าเนินคดี  โดยผู ้ต ้องหายินยอมให ้ เปรียบเทียบ  
หรือพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ และผู ้เป็นเจ้าของ 
หรอืผู้ครอบครองมไิด้ร้องขอคนืภายใน ๙๐ วนันับแต่วนัทีไ่ด้ช�าระค่าปรบั หรอืวนัท่ีทราบค�าสัง่เดด็ขาด
ไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๓๐) 

  ๕.๔) ในการปฏบิติัหน้าทีต่ามพระราชบญัญติัน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นเจ้าพนกังาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๓๑)

 ๖)	บทก�าหนดโทษ	(หมวด ๕ ร่างมาตรา ๔๔ ถึงร่างมาตรา ๕๑) 
	 	 ๖.๑) ผู ้ใดโฆษณาอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๔.๑.๑)  

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และปรับอีก 
วันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๓๒) 

	 	 ๖.๒) ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวแทน 
ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑.๒) (๑) หรือให้ข้อมูลตามข้อ ๔.๑.๒) (๑) วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จ  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๓)

	 	 ๖.๓) ผูผ้ลติ ผูน้�าเข้า หรอืผูจ้�าหน่ายอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ หรอืตวัแทนผูใ้ด 
ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑.๒) (๒) ข้อ ๔.๑.๓) (๒) หรือข้อ ๔.๑.๓) (๗) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๔) 
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	 	 ๖.๔)	 ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวแทน 
ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๔.๑.๓) (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๕)

	 	 ๖.๕) ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวแทน 
ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๔.๑.๓) (๓) วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๖)  
	 	 ๖.๖)	 ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวแทน 
ผูใ้ดฝ่าฝืนข้อ ๔.๑.๓) (๔) หรอืข้อ ๔.๑.๓) (๖) ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท(ร่างมาตรา ๓๗) 

  ๖.๗) ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือผู้จ�าหน่ายอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือตัวแทน
ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๔.๑.๓) (๕) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๘)    
  ๖.๘) ผูผ้ลติ ผูน้�าเข้า หรอืผูจ้�าหน่ายอาหารเสรมิส�าหรบัทารกและเด็กเลก็ หรอืตัวแทน
ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๔.๒) (๑) หรือข้อ ๔.๒) (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๙) 

  ๖.๙) ผู ้ผลิต ผู ้น�าเข้า หรือผู ้จ�าหน่ายอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก  
หรอืตัวแทนผู้ใดให้ข้อมูลเกีย่วกบัอาหารเสริมส�าหรบัทารกและเดก็เลก็แก่บคุลากรด้านสาธารณสขุโดย
ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑.๒) (๒) ประกอบกับข้อ ๔.๒) 
(๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๔๐)  

  ๖.๑๐)  ผู ้ผลิต ผู ้น�าเข้า หรือผู ้จ�าหน่ายอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก  
หรือตัวแทนผู้ใดมอบหรือให้ส่ิงของ อุปกรณ์ หรือของใช้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข โดยปรากฏช่ือ  
ตรา หรือสัญลักษณ์ของอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือการใช้ชื่อ ตรา หรือสัญลักษณ์นั้น 
สื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑.๓) 
(๒) ประกอบกับข้อ ๔.๒) (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๔๑)  

  ๖.๑๑)  ผู ้ผลิต ผู ้น�าเข้า หรือผู ้จ�าหน่ายอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก  
หรือตัวแทนผู้ใดให้หรือเสนอว่าจะให้ของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคลากร 
ด้านสาธารณสุข อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๔.๑.๓) (๓) ประกอบกับข้อ ๔.๒) (๓) ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๔๒)  

  ๖.๑๒)  ผู ้ผลิต ผู ้น�าเข้า หรือผู ้จ�าหน่ายอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก  
หรือตัวแทนผู้ใดจัดหรือให้การสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับ
อาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๔.๑.๓) (๔) ประกอบกับข้อ ๔.๒) (๓) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๔๓)  

  ๖.๑๓) ผู ้ผลิต ผู ้น�าเข้า หรือผู ้จ�าหน่ายอาหารเสริมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก  
หรือตัวแทนผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๔.๒) (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐  บาท (ร่างมาตรา ๔๔)  

  ๖.๑๔) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๕.๑) วรรคหน่ึง (๓) 
หรือขัดขวางหรือไม่อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงปฏิบัติการตามข้อ ๕.๑) วรรคสอง 
ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๑ เดือน หรอืปรบัไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั (ร่างมาตรา ๔๕)  
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

  ๖.๑๕)  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ความผิดตามข้อ ๖.๑) ให้อธิบดี
กรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบได้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควร
ถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ�าคุก  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบที่คณะกรรมการก�าหนด และ
เมือ่ผูต้้องหาได้ช�าระเงินค่าปรบัตามจ�านวนทีเ่ปรยีบเทยีบภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปรยีบเทยีบแล้ว 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งและผู้นั้นยินยอม
ให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีกรมอนามัยหรือผู ้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัย 
มอบหมายภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ (ร่างมาตรา ๔๖)  

 ๗)	บทเฉพาะกาล 
  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามข้อ ๓.๑) (๑) และ (๒) 

และให้อธบิดกีรมอนามยัเป็นกรรมการและเลขานกุาร ปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการตามพระราชบญัญตันิี้ 
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุติามพระราชบญัญตันิี ้ซึง่ต้องไม่เกนิ ๑๘๐ วนั 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ทา่นผูอ่้านวารสาร “จลุนติิ” ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังน้ี 
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