สถานการณ์ผลการดําเนินงานการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ของคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อ
ประกอบการชีม้ ูลความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารก พ ศ 2560
ที่มาและความสําคัญ
คณะทํ า งานตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และรวบรวมหลั ก ฐาน เพื่ อ ประกอบการชี้ มู ล ความผิ ด
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การส่ ง เสริ ม การตลาดอาหารสํ า หรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก พ.ศ. 2560
เป็นคณะทํางานที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก เรื่องหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะทํางานฯ นี้ มีอํานาจทําหน้าที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมหลักฐาน และจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาข้อกฎหมายและ
ข้อเท็จจริงในการชี้มูลการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เสนอต่อผู้มีอํานาจเปรียบเทียบพิจารณา โดย
คณะทํางานนี้ ได้แต่งตั้งผู้อํานายการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ทําหน้าที่รองประธาน แต่งตั้งหัวหน้า
กลุ่มคุ้มครองสิทธิ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ทําหน้าที่เลขาฯนุการ และแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
ราชการ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ทําหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของคณะทํางานนี้ ฝ่ายเลขานุการของ
คณะทํางาน ซึ่งในการดําเนินการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กําหนดไว้ในบทบัญญัติแห่ง
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก เรื่องหลักเกณฑ์การ
เปรียบเทียบ พ.ศ. 2561 เช่น ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมหลักฐาน และจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการ
พิจารณาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในการชี้มูลการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้เกิดการบังคับ
ใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน เพื่อให้รู้สิทธิและหน้าที่
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันสถานการณ์
เป้าหมายของการดําเนินงานคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน เพือ่ ประกอบการชี้มูล
ความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
เป้าหมายของการของคณะทํางานฯ นี้ คือ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการพิจารณา
เปรียบเทียบปรับของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็ ก เล็ ก พ.ศ. 2560 ดั ง นั้ น คณะทํ า งานตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และรวบรวมหลั ก ฐาน
เพื่อประกอบการชี้มูลความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ. 2560 จึงถือว่าเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความรอบรู้แก่
ประชาชน เพื่อให้รู้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก เรื่องหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. 2561
ได้ให้อธิบดีกรมอนามัยในการแต่งตั้งทํางาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบหลักฐานประกอบการชี้มูลความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 อธิบดีจึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานชี้มูลความผิดฯ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ซึ่งในการดําเนินงานที่ผ่านมาและการดําเนินงานในรอบ 5 เดือนแรก
เป็นกระบวนการของการจัดทํา 1) แนวทางการเปรียบเทียบตาม ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 2) การยกร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาอดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก เรื่องการเปรียบเทียบ พ.ศ. ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25

กรกฎาคม 2561 รวมถึงเอกสารแนบท้ายประกาศ ซึ่งได้แก่ บัญ ชีอัตราเปรียบเทียบ แบบฟอรม์ในการ
ดําเนินงานต่าง ๆ (แบบ ปท.7)
การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของคณะทํ า งานตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และรวบรวมหลั ก ฐาน
เพื่อประกอบการชี้มูลความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560
1. จัดทําคู่มือเกี่ยวกับแนวทางคู่มือปฏิบัติงาน สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เผยแพร่ลงเว็บไซต์และส่งไปยัง
ศูนย์อนามัยและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
2. จัดทําคู่มือเกี่ยวกับแนวทางคู่มือเฝ้าระวังติดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เผยแพร่ลงเว็บไซต์และส่งไปยังศูนย์อนามัยและสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
3. จัดทําคําอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560 เผยแพร่ลงเว็บไซต์และส่งไปยังศูนย์อนามัยและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงาน
4. พัฒนาระบบการตอบข้อหารือทางเว็บไซต์ ให้คําปรึกษา/คําแนะนํา/ตอบข้อหารือ ต่อบุคลากรของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีข้อซักถามหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในส่วนของการดําเนินงานตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ทางโทรศัพท์ และทางเว็บไซต์หน่วยงาน

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิ วบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
ลําดับ
1

ผู้รบั บริการ
หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ศูนย์อนามัย

ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานบังคับใช้กฎหมาย
1. เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยอาจจะยังไม่เข้าใจในการเตรียม
ความพร้อม
การจัดระบบเฝ้าระวังทั้งเชิงรุกและเชิงรับ หรือติดตามสถานการณ์การส่งเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
2. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
3. ศูนย์อนามัยบางแห่งไม่มีนิติกรเป็นที่ปรึกษาด้านการดําเนินงานตามกฎหมาย
4. บุคลากรของศูนย์อนามัยไม่เพียงพอต่อภาระงาน
5. ระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณไม่เอื้อต่อการจัดอบรมภาคีเครือข่ายทําให้ไม่สามารถใน
การดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวได้
6. ส่วนกลางยังไม่ชัดเจนในการตั้งเป้าหมายในการทํางาน/กรอบในการรายงานผลการ
ดําเนินงาน
7.ยังไม่มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับศูนย์อนามัย เห็นควรเสนอให้มีการ
ตั้ง LINE Group
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8. ขาดงบประมาณในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการลงพื้นที่เฝ้าระวังเชิงรุก
9. ขาดเครื่องมือในการเก็บข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการลงพื้นที่เฝ้าระวังเชิงรุก
สํานักงาน
1. ยังไม่มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เห็น
สาธารณสุขจังหวัด ควรเสนอให้มกี ารตั้ง LINE Group
2. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อม การประสานความร่วมมือ
กับผู้เกี่ยวข้องระดับต่างๆ ยังไม่มีความมั่นใจในการขับเคลือ่ นงานและการทํางานเป็นทีม
3. บุคลากรทีป่ ฏิบัติงาน ยังขาดความรู้/ทักษะในการปฏิบัติงานและความเข้าใจวิชาการ
และด้านกฎหมาย รวมถึงมีการโยกย้าย เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย หรือยังไม่มี
ผู้รับผิดชอบที่ทําหน้าที่ตรงสายงาน
4. ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมของในการดําเนินงาน
ร่วมกัน
5. ข้อมูลสถานการณ์ของพื้นที่และข้อมูลที่จําเป็นด้านอื่นๆ ยังไม่สมบูรณ์ ขาดข้อมูล
สนับสนุน
6. ขาดงบประมาณในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการลงพื้นที่เฝ้าระวังเชิงรุก
7. ขาดเครื่องมือในการเก็บข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการลงพื้นที่เฝ้าระวังเชิงรุก

ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
หน่วยงาน
กรมอนามัย

ข้อเสนอแนะ
1. กรมอนามัย ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการระดับชาติด้าน
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและโภชนาการมารดาที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
2. ควรมีการวางแผนการสื่อสารสาธารณะการให้ข้อมูลแก่แม่และครอบครัว
อย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับการควบคุมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็ก
เล็ก ประกอบด้วย
(2.1) มีข้อมูลวิชาการ องค์ความรู้ สถานการณ์เกี่ยวกับการควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก และเด็กเล็ก เพื่อสื่อสารสู่สาธารณะ
และเพื่อประกอบการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย
(2.2) แม่และครอบครัวรู้ว่าตนเองมีสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้อง
รอบด้าน เพื่อการตัดสินใจเลือกอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กโดย
ปราศจากอิทธิพลของการส่งเสริมการตลาด
(2.3) ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็ก
เล็กได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้
(2.4) ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้จําหน่ายและตัวแทนได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายได
3. สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง

ศูนย์อนามัย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ข้อเสนอแนะ
4. ผู้บริหารควรให้ความสําคัญต่อการขับเคลื่อนงานตามกฎหมายที่อยู่ภายใต้
การดูแลของกรมอนามัย
5. จัดสรรบุคลากรขอหน่วยงานในพื้นที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายทั้ง 3 ฉบับ โดยเฉพาะบุคลากรในตําแหน่งนิติกร
1. กลไกการบังคับใช้ชัดเจนและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคู่มือหรือ
เครื่องมือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
2. สร้างกลการการดําเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง ศูนย์อนามัยและ
ระดับจังหวัด
3. พัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติเพื่อให้ทนั ต่อสภาวการณ์
4. บริหารการประชุมคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน
เพื่อประกอบการชี้มูลความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารก พ.ศ. 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สร้างระบบการประเมินผลการขับเคลือ่ นกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก พ.ศ. 2560
6. การพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายและ
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
7. สื่อสารสร้างความรอบรู้ให้เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
8. พัฒนาระบบข้อมูลสารเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารสําหรับ
ผู้ปฏิบัตงิ านเช่น Application ที่สามารถโต้ตอบประเด็นปัญหาได้ในทันที.
1. ผู้บริหารผู้บริหารของศูนย์อนามัยให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานด้าน
กฎหมายของกรมอนามัย รวมถึงผลักดันกํากับติดตามการปฏิบัติงานในระดับ
พื้นที่
2. เน้นสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในการดําเนินการเฝ้า
ระวังทั้งเชิงรุกและเชิงรับ หรือติดตามสถานการณ์การส่งเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
3. ควรสร้างความรู้และความเข้าใจในระดับชุมชน เช่น ผู้นําชุมชน เพื่อเป็น
สื่อกลางในการสื่อสารให้แก่ประชาชนในชุมชน
1. สื่อสาร ชีแ้ จงให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายและการมีส่วนร่วมของ
ในการดําเนินงานร่วมกันในระดับพื้นที่
2. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจด้านวิชาการ และ
ด้านกฎหมาย
3. พัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อม ให้ผปู้ ฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นในใน
การปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะการดําเนินการเพิ่มเติมของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะทํางานฯ
1. ให้กรมอนามัยเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ขอความร่วมมือจากกระทรวง กรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
2. ให้กรมอนามัย ช่วยสนับสนุนงบประมาณให้แก่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์อนามัยอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การส่ ง เสริ ม
การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
3. ให้กรมอนามัยเสนอสนับสนุนให้นิติกรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถดําเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่และเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับนักวิชาการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้กรมอนามัยเสนอสนับสนุนกําลังบุคลากรให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง ศูนย์อนามัยและสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
แผนการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานคณะทํ า งานตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และรวบรวมหลั ก ฐาน
เพื่อประกอบการชี้มูลความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560
1. พัฒนาคู่มือวิชาการและกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (คู่มือ จัดทําชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ขับเคลื่อนนําไปใช้ประโยชน์ และติดตาม
ประเมินผล)
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ช่วยเลขา
คณะทํางานฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
3. ถอดบทเรียนการสนับสนุนการดําเนินงานคณะทํางานฯ และเผยแพร่นําไปใช้ประโยชน์
และขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป
4. พัฒนาระบบพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสําหรับประชาชน (ฐานข้อมูลการร้องเรียน, HL)
5. ทําสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการ

