
การโฆษณาเครื่องสําอาง  

 

การโฆษณาเปนกลยุทธหนึ่งที่ชวยสงเสริมการขายผลิตภัณฑ โดยมีวิธีการหลากหลายรูปแบบ ผานสื่อตางๆ เพื่อ
กระตุนใหผูบริโภคจํานวนมากสนใจ และซื้อผลิตภัณฑนั้นๆ ขอมูลที่โฆษณาจึงมักจะแสดงเฉพาะสวนที่กอใหเกิดผล
ดีตอการขายผลิตภัณฑเทานั้น จุดดอยหรือขอเสียของผลิตภัณฑมักถูกปกปด บิดเบือน หรือซอนเรนไว ซึ่งในบางครั้ง
การไดรับขอมูลที่ไมครบถวน ก็อาจทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิด ถูกเอาเปรียบ หรือเกิดอันตรายจากการใชผลิต
ภัณฑได  

สภาพปญหาการโฆษณาเครื่องสําอาง  

 
1. มีการนําเสนอความจริงเพียงบางสวน สวนที่ไมนําเสนอนั้นบางครั้งเปนขอควรระวังที่ผูบริโภค
ควรรู  
2. เทคโนโลยีในการผลิตโฆษณาในปจจุบัน สามารถสื่อใหผูบริโภครับรู หรือจินตนาการถึง
สรรพคุณอันอาจเปนเท็จหรือเกินความจริง  
3. มีการโฆษณาสรรพคุณของเครื่องสําอาง โดยอางระยะเวลาที่ไดจากการทดลองในหองปฏิบัติ
การ (ซึ่งมีเงื่อนไขและปจจัยมากมายในการทดลอง) 
ผูบรโิภคมักเขาใจวาเมื่อใชผลิตภัณฑภายในเวลาที่กําหนดแลว จะไดผลตามที่โฆษณา  

4. พบการโฆษณาสรรพคุณเกินขอบเขตของเครื่องสําอาง โดยแสดงสรรพคุณไปในทางยา เชน  

- สามารถบําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค เชน รักษาสิว โรคผิวหนัง ฆา
เช้ือรา  
- สามารถกอใหเกิดผลตอโครงสรางของรางกาย เชน เสริมทรวงอก ลดไขมัน 
ปลูกผม กระชับชองคลอด  

กฎหมายที่เก่ียวของกับการโฆษณาเครื่องสําอาง  

การกํากับดูแลการโฆษณาเครื่องสําอางใชบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนหลัก  

พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2535 บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาไว ดังนี้  
มาตรา 4 
เครื่องสําอาง หมายถึง วัตถุที่มุงหมายสําหรับถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือกระทําดวยวิธีอื่นใด ตอสวนหน่ึงสวน



ใดของรางกาย เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมใหเกิดความสวยงาม และรวมตลอดถึงเครื่องประทิ่นผิว
ตางๆดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับ และเครื่องแตงตัวซึ่งเปนอุปกรณภายนอกรางกาย  

มาตรา 37 
ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค ในสวนที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณา 
มาใชบังคับแกการโฆษณาเครื่องสําอางโดยอนุโลม โดยใหถือวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
เปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี และใหถือวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา เปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการเครื่องสําอาง  

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดกําหนดนิยามที่เกี่ยวของกับโฆษณาไว ดังนี้  

โฆษณา หมายถึง การกระทําการไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ เพื่อ
ประโยชนทางการคา  
ผูบริโภค หมายถึง ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับ
การเสนอ หรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ เพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการดวย  
ผูประกอบธุรกิจ หมายถึง ผูขาย ผูผลิตเพื่อขาย ผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือผู
ซื้อเพื่อขายตอซึ่งสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึงผูประกอบกิจการโฆษณาดวย  

หลักการโฆษณาตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค  

1. ไมตองขออนุญาตทางภาครัฐกอนทําการโฆษณา  
2. การโฆษณานั้นตองไมฝาฝนขอกําหนดของกฎหมาย ไดแก  

2.1 ตองไมใชขอความที่ไมเปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือใชขอความที่
อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมวาขอความดังกลาวนั้น จะ
เปนขอความที่เกี่ยวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินคาหรือ
บริการ ตลอดจนการสงมอบ การจัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ ไดแก  

(1) ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง  
(2) ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับสินคา หรือบริการ ไมวาจะกระทําโดยใชหรืออาง
อิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไมเปน
ความจริงหรือเกินความจริง หรือไมก็ตาม  
(3) ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมี
การกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนําไปสูความ



เสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ  
(4) ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสีย
ความสามัคคีในหมูประชาชน ขอความที่ใชในการโฆษณา
ที่บุคคลทั่วไปสามารถรูไดวา เปนขอความที่ไมอาจเปน
ความจริงไดโดยแนแท ไมเปนขอความที่ตองหามในการ
โฆษณาตาม (1)  

 
2.2 การโฆษณาจะตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ราง
กายหรือจิตใจ หรืออันอาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง  
2.3 การโฆษณาเครื่องสําอางที่มีขอความเกี่ยวกับการแถมพก หรือรางวัลดวย
การเสี่ยงโชค จะตองแสดงหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ของรายการ ในการ
โฆษณาใหครบถวนตามที่ระบุไวในกฎกระทรวง  

มาตรการในการพิจารณาการโฆษณา  

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา ขอความใดที่ใชในการโฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริง คณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณามีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการโฆษณา พิสูจนเพื่อแสดงความจริงได ในกรณีที่ผูกระทําการโฆษณาอางราย
งานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการ
โฆษณา  

ถาผูกระทําการโฆษณาไมสามารถพิสูจนไดวา ขอความที่ใชในการโฆษณาเปนความจริงตามที่กลาวอาง ใหคณะ
กรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่ง ดังนี้  

(1) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา  
(2) หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฎในการโฆษณา  
(3) หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา  
(4) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลว ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด และใหถือวาผูกระทําการโฆษณารูหรือควรไดรูวาขอ
ความนั้นเปนความเท็จ  

มาตรการในกรณีท่ีมีการฝาฝนกฎหมาย  



ในกรณีพบวาการโฆษณาใดฝาฝนขอกําหนดขางตน คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้  

(1) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา  
(2) หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฎในการโฆษณา  
(3) หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา  
(4) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลว ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด ในการออกคําสั่งตาม (4) ใหคณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคประกอบกับความสุจริต
ใจในการกระทําของผูกระทําการโฆษณา  

บทกําหนดโทษเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสําอาง  

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ 2522 มีบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการโฆษณา สรุปได ดังนี้  

1. ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญ
ประการอื่นเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอื่น โฆษณาหรือใชฉลากที่มี
ขอความอันเปนเท็จ หรือขอความที่รู หรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาผูกระทํา
ความผิดตามวรรคหนึ่งมีการกระทําผิดซ้ําอีก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

2. ผูใดโฆษณาโดยใชขอความตอไปนี้  

2.1 ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ  
2.2 ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู
ประชาชน  
2.3 การโฆษณากระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ รางกายหรือ
จิตใจ หรืออันอาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
3. กรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาออกคําสั่งใหปฏิบัติดังตอไปนี้  



3.1 ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา  
3.2 หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฎในการโฆษณา  
3.3 หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา  
3.4 ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลว ตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด หากผูใดไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งขางตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

เมื่อพิจารณาจากขอกําหนดตามกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสําอาง จะสังเกตไดวามีความเขมงวดนอยกวาผลิต
ภัณฑอื่นๆในความรับผิดชอบของ อย. 
(ถาเปนผลิตภัณฑยา อาหาร เครื่องมือแพทย ตองมาขออนุญาต อย. กอน เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะนําไปโฆษณาได)  

- การโฆษณาเครื่องสําอางไมตองขออนุญาต อย. กอนทําการโฆษณา  
- บทลงโทษกรณีฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา อยูในระดับต่ําสุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ  

เมื่อกฎหมายมิไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจมายื่นขออนุญาตตอ อย. กอนทําการโฆษณา ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจสวน
ใหญจะทําการโฆษณาโดยมุงสงเสริมการขายอยางเต็มที่ แนวคิดโฆษณามักมาจากฝายการตลาดของบริษัทเจาของสิน
คา + บริษัทโฆษณา โดยเฉพาะผลิตภัณฑบางอยางที่มีความก้ํากึ่งระหวางยา และเครื่องสําอาง ผูประกอบธุรกิจก็มักจะ
จัดประเภทสินคาของตนเปนเครื่องสําอาง เพราะสามารถสงเสริมการขายไดงายกวา แตจะสังเกตไดวา ถาเปนการ
โฆษณาเครื่องสําอาง จะตองมีวัตถุประสงคเพื่อความสะอาดหรือความสวยงาม เทานั้น ถากลาวอางสรรพคุณไปใน
ทํานอง ปองกัน รักษาโรค หรือมีผลตอโครงสรางหรือการกระทําหนาที่ใดๆของรางกาย จะถือวาแสดงสรรพคุณทาง
ยา ผลิตภัณฑนั้นเขาขายเปนยา ไมถือวาเปนเครื่องสําอาง ผูประกอบธุรกิจตองนําผลิตภัณฑนั้นไปดําเนินการตามพระ
ราชบัญญัติยาฯตอไป 

 


