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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริจาคอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและการบริจาคในกรณีจําเป็นแก่หน่วยบริการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริจาคอาหารสําหรับทารก
หรืออาหารสําหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและการบริจาคในกรณีจําเป็น แก่หน่วยบริการสาธารณสุข
เพื่อไม่ให้เกิดการส่งเสริมการตลาดผ่านการบริจาคอาหารสําหรับทารก หรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๓ วรรคสองและวรรคสาม
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การส่ งเสริ ม การตลาดอาหารสํ า หรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก พ.ศ. ๒๕๖๐
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ขโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุ มการส่ งเสริ มการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขในการบริ จ าคอาหารสํ า หรั บ ทารกหรื อ อาหารสํ า หรั บ เด็ ก เล็ ก ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เศษ
และการบริจาคในกรณีจําเป็นแก่หน่วยบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้ บ ริ จ าค” หมายความว่ า ผู้ ผ ลิ ต ผู้ นํ า เข้ า หรื อ ผู้ จํ า หน่ า ยอาหารสํ า หรั บ ทารก หรื อ
อาหารสําหรับเด็กเล็ก หรือตัวแทน ที่ประสงค์จะบริจาคอาหารสําหรับทารกที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
อาหารสําหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ หรืออาหารสําหรับทารก หรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก
ข้อ ๔ การบริจาคอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ผู้บริจาคสามารถบริจาคให้แก่สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสภากาชาดไทย ที่มีทารกหรือเด็กเล็กซึ่งเป็นผู้ป่วยเฉพาะโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก
(Inborn Errors of Metabolism) แพ้โปรตีนนมวัวรุนแรง ลําไส้ล้มเหลวทุพโภชนาการระดับสาม
(รุนแรง) ภาวะการดูดซึมไขมันบกพร่อง (Fat Malabsorption) หรือทารกเกิดก่อนกําหนดที่ต้องได้รับ
อาหารเสริมนมแม่สําหรับทารกเกิดก่อนกําหนด (Human Milk Fortifier)
ข้อ ๕ การบริจาคอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็ก ในกรณีจําเป็น ผู้บริจาค
สามารถบริจาคให้แก่องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากําไรและดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้าน
สุขภาพแม่และเด็กที่มีทารกซึ่งเป็นกําพร้า หรือทารกที่ถูกทอดทิ้ง หรือทารกที่แม่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์
ว่าไม่สามารถให้นมบุตรได้
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ข้อ ๖ ให้ผู้บริจาคตามข้อ ๔ และข้อ ๕ รวบรวมหลักฐานแบบการบริจาคในแต่ละครั้ง
ที่ลงลายมือชื่อ ผู้บริจาคและผู้รับบริจาคไว้ด้วย แล้วจัดทําเป็นแบบรายงานการบริจาครายปีแจ้งต่อ
คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. 256๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แบบการบริจาครายครั้ง

แบบการบริจาคอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
และการบริจาคอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็กในกรณีจาํ เป็น
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริจาคอาหารสําหรับทารก
หรืออาหารสําหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและการบริจาคในกรณีจําเป็นแก่หน่วยบริการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ........................................................
ตามที่ ผู้บริจาค (ชื่อผู้ผลิต/ผูน้ ําเข้า/ผู้จําหน่าย/ตัวแทน)………………………………..…….
ร่าง.........................................
ได้บริจาคผลิตภัณฑ์
พิมพ์......................................
อาหารสําหรับทารกที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

ตรวจ.....................................

อาหารสําหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
อาหารสําหรับทารกในกรณีจาํ เป็น
อาหารสําหรับเด็กเล็กในกรณีจําเป็น
ชื่อผลิตภัณฑ์......................................................เลขสารบบอาหาร.........................................................
จํานวน .................................................(กระป๋อง/ถุง) มูลค่าโดยประมาณ .....................................บาท
เพื่อวัตถุประสงค์........................................................................................................................... ให้แก่
(ชื่อหน่วยงานรับริจาค)............................................................................................................................
ณ วันที่ ...................................................................... สถานที่...............................................................
บั ดนี้ ผู้ บริ จาคและผู้ รั บบริ จาคได้ ดํ าเนิ นการส่ งมอบ-รั บมอบผลิ ตภั ณ ฑ์ ดั งกล่ าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ...................................ผู้บริจาค
(.............................................)
ตําแหน่ง ................................

ลงชื่อ....................................ผู้รับบริจาค (หัวหน้า/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(.............................................)
ตําแหน่ง ...................................

ลงชื่อ.......................................พยาน
(.............................................)

ลงชื่อ........................................พยาน
(.............................................)

แบบรายงานการบริจาครายปี

แบบรายงานการบริจาคอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พเิ ศษ
และการบริจาคอาหารสําหรับทารกหรืออาหารสําหรับเด็กเล็กในกรณีจาํ เป็น
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริจาคอาหารสําหรับทารก
หรืออาหารสําหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและการบริจาคในกรณีจําเป็นแก่หน่วยบริการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ......................................................
เรียน อธิบดีกรมอนามัย (เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก)
ตามที่ ผู้บริจาค (ชื่อผู้ผลิต/ผูน้ ําเข้า/ผู้จําหน่าย/ตัวแทน)………………………………..……
มีความประสงค์ในการบริจาคผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ. ....
อาหารสําหรับทารกที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

จํานวน

ครั้ง

อาหารสําหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

จํานวน

ครั้ง

อาหารสําหรับทารกในกรณีจาํ เป็น

จํานวน

ครั้ง

อาหารสําหรับเด็กเล็กในกรณีจําเป็น

จํานวน

ครั้ง

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบการบริจาครายครั้งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ.....................................ผู้บริจาค
(.............................................)

