1.1 และ มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลความตองการและความคาดหวังของ
customer และ stakeholder ทั้งในปจจุบันและพึงมีในอนาคต
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลความตองการและความคาดหวังของ
customer และ stakeholder ทั้งในปจจุบันและพึงมีในอนาคต
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) หมายถึง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 แบงกลุมไดดังนี้
1. หนวยงานภาครัฐ
1.1 ระหวางรัฐ ไดแก องคการอนามัยโลก (WHO)
1.2 หนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยกองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุมงานผูบริโภค (งานนิติการ)
1.3 หนวยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงาน
อัยการ ศาลอาญา สํานักงานคุมครองผูบริโภค (สคบ.) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ทําเนียบรัฐบาล
1.4หนวยงานภายในกรมอนามัย ไดแก สวนกลาง ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
สํานักสงเสริมสุขภาพ กลุมอนามัยแมและเด็ก สวนภูมิภาค ศูนยอนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมือง (สสม.)
1.5 หนวยงานภายนอกกรมอนามัย ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
2. ภาคเอกชน
2.1 ผูกระทําความผิด ไดแก
ผูประกอบกิจการรายใหญ ผูผลิต ผูนําเขา สงออก
ผูประกอบกิจการรายยอย ผูจําหนาย
สื่อตาง ๆ ผูประกอบกิจการโฆษณา
โรงพยาบาลเอกชน คลินิก
องคกรภาคเอกชน (
NGO) เชน สมาคมแมและเด็กตาง ๆ สมาคมคุมครองผูบริโภค
ผูที่ไดรับผลกระทบจากผลิตภัณฑนมผงโดยตรง
ผูประกอบกิจการดวยกันเอง
ประชาชนทั่วไป เชน หญิงมีบุตรที่เปนทารก เด็กเล็ก รวมถึงสามีและญาติของหญิง
นั้นดวย
ลูกคา ( customer) หมายถึง ผูใชบริการในกระบวนการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
สงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 แบงกลุมไดดังนี้
1. หนวยงานภาครัฐ
1.1 หนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุมงานผูบริโภค (งานนิติการ)
1.2 หนวยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงาน
อัยการ ศาลอาญา

1.3 หนวยงานภายในกรมอนามัย ไดแก สวนกลาง ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
สํานักสงเสริมสุขภาพ กลุมอนามัยแมและเด็ก สวนภูมิภาค ศูนยอนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมือง (สสม.)
2. ภาคเอกชน
2.1 ผูกระทําความผิด ไดแก
ผูประกอบกิจการรายใหญ ผูผลิต ผูนําเขา สงออก
ผูประกอบกิจการรายยอย ผูจําหนาย
ผูประกอบกิจการโฆษณา สื่อตาง ๆ
โรงพยาบาลเอกชน คลินิก
องคกรภาคเอกชน (
NGO) เชน สมาคมแมและเด็กตาง ๆ สมาคมคุมครองผูบริโภค
ผูที่ไดรับผลกระทบจากผลิตภัณฑนมผงโดยตรง
ผูประกอบกิจการดวยกันเอง
ประชาชนทั่วไป เชน หญิงมีบุตรที่เปน ทารก เด็กเล็ก รวมถึงสามีและญาติของหญิง
นั้นดวย
2.2 ขอมูลความตองการและความคาดหวังของ customer และ stakeholder
ทั้งในปจจุบันและพึงมีในอนาคต
2) ขอมูลความตองการและความคาดหวังของ customer และ stakeholder
customer และ stakeholder
ความตองการและความคาดหวัง
หนวยงานภาครัฐ
- ตองการใหกรมอนามัยทําหนังสือชี้แจง
ทําความเขาใจกับหนวยงานสาธารณสุข
เรื่อง การสนับสนุนการประชุมฯ ตาม
มาตรา 21 พ.ร.บ. ควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560

ตอบสนองความตองการ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนาทีมวิทยากรระดับ
เขตในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพนิติกรในการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ.2560

customer และ stakeholder
ความตองการและความคาดหวัง
ภาคเอกชน
- ผูผลิต ผูนําเขา ผูจําหนาย บุคลาการ
ดานสาธารณสุข มีความตองการใหมี
แนวทางหรือหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความผิดตามพ.ร.บ. ควบคุมการ
สงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ที่ชัดเจน

ตอบสนองความตองการ
1. ศกม. รวมจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติทาง
วิชาการ เชน คูมือเฝาระวังติดตาม พ.ร.บ.
ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
2. ศกม. รวมจัดทําแนวทางหรือหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดตามพ.ร.บ. ควบคุมการ
สงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560
- จัดทําประกาศประกาศคณะกรรมการควบคุม
การสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็ก
เล็ก เรื่อง หลักเกณฑการเปรียบเทียบ
พ.ศ. ๒๕๖๑
- จัดทําแนวทางหรือหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความผิดตามพ.ร.บ. ควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
2560 เชน รวมจัดทําหลักเกณฑความตางของ
ความแตกตางที่ชัดเจนและแยกแยะไดโดยงาย
ของฉลากอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ตามมาตรา 15 อยูระหวางเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก

3) ทําเนียบฐานขอมูล customer และ Stakeholder ทั้งในปจจุบันและพึงมีในอนาคต
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
- กองกฎหมาย
นายปญญา ใบทอง

ที่อยู
- สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 6 ชั้น 2 ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.
นนทบุรี 11000

ที่อยู
ฐานขอมูล customer
และ Stakeholder
1. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง - เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวง
(สสม.)
อนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
น.ส. พรพรรณ ทองพดุงโรจน 10220

เบอรโทร
0 2590 1314, 0 2590 1417

เบอรโทร
- 02-521-6550, 02-521-3056

2. ศูนยอนามัย ที่ 1 เชียงใหม
นายสราวุธ ปนแกว

- เลขที่ 51 ถ.ประชาสัมพันธ ต.ชาง
คลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม

- 053-272740,053-276856,053272256

3. ศูนยอนามัย ที่ 2 พิษณุโลก
นายเอกชัย รัตนโสภา

- เลขที่ 21 หมู 4 ตําบลมะขามสูง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

- 055-299280-2

4. ศูนยอนามัย ที่ 3 นครสวรรค
น.ส. สมลักษณ จะสุพงษ

เลขที่ 157 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต. - -0-5625-5451, 0-5632-5093-5
นครสวรรคออก อ.เมือง จ.นครสวรรค
60000

5. ศูนยอนามัย ที่ 4 สระบุรี
น.ส. ศิริพร พูลทอง

- เลขที่ 1 หมู 11 ตําบลบานหมอ
อําเภอบานหมอ
จังหวัดสระบุรี
18130

- 036-200334 - 6

6. ศูนยอนามัย ที่ 5 ราชบุรี
นายกานต เจิมพวงผล

- เลขที่ 429 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนา
เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

- (032) 327-824 ถึง 28

ฐานขอมูล customer
และ Stakeholder

ที่อยู

เบอรโทร

7. ศูนยอนามัย ที่ 6 ชลบุรี
นายชยพล วิริยะประเสริฐ

- เลขที่ 43 หมูที่ 7 ต.นาปา อ.เมือง จ.
ชลบุรี 20000

- 038-148165-8

8. ศูนยอนามัย ที่ 7 ขอนแกน
น.ส. ทัตพิชา คลังกลาง

- เลขที่ 195 ถนน ศรีจันทร อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน 40000

- (043)235902-5

9. ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี

- เลขที่ 9/9 หมู 5 ถ.อุดร-สามพราว
ต.สามพราว อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี 41000

- 042 129 586

10. ศูนยอนามัย ที่ 9 เชียงใหม

- เลขที่ 177 หมู 6 ตําบลโคกกรวด
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30280.

- 0443-0513-1

11. ศูนยอนามัย ที่ 10 เชียงใหม
นายวีระศักดิ์ สายเพชร

- เลขที่ 45 ถ.สถลมารค ม.4 บานบัว
ต.ธาตุ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
34190.

- 045-251267-9

12. ศูนยอนามัย ที่ 11
นครศรีธรรมราช
น.ส. เกศรา วัฒนสมัย

- เลขที่ 99 ม.2 ต.บางจาก อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 80330 โทร:

- 075-399460-4

13. ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา

- เลขที่ 95 เทศบาล 1 ตําบลสะเตง
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

- 0-7321-2862 . 0-7321-4200

14. สํานักสงเสริมสุขภาพ
กลุมอนามัยแมและเด็ก

- เลขที่ 88/22 หมู.4 ตําบล.ตลาด
ขวัญ ถนน.ติวานนท อําเภอ.เมือง จัง
หวัด.นนทบุรี 11000

- 0-2590-4456, 4452

กลุมงานนิติการ (สสจ.)
1. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกระบี่

ที่อยู
- เลขที่ 112 ถนนอุตรกิจ ตําบล
ปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
81000

เบอรโทร
075-611012-3

2. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ

- 3/38 ถนนบายพาส-ทุงมน ตําบล
กาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
46000

0-4381-1561

3. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกําแพงเพชร

- ศูนยราชการ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.
กําแพงเพชร 62000

055705186, 055705202-4

4. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา

- เลขที่ 31 ถนนยุทธดําเนิน ตําบลหนา
เมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000

0-3851-1189 , 0-3881-4337 , 03881-4963 , 0-3851-1640

5. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 29/9 หมู 4 ถนนวชิรปราการ
ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000

0 3893 2450

6. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาท

254 ม.6 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.
ชัยนาท 17000

0 5640 5517

7. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชุมพร

- ถนนปรมินทรมรรคา ตําบลทาตะเภา
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

077-511040

