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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเครื่องส�าอาง
พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘

นิยามที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๔)

“เครื่องส�าอาง” หมายความว่า วัตถุที่มุ่งหมายส�าหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ
หรือกระท�าด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและ
เยื่อบุในช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ
หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่างๆ
ส�าหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย
“ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระท�าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง
เครื่องหมาย หรือการกระท�าอย่างใด ๆ ที่ท�าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
“โฆษณา” หมายความว่า การกระท�าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
“สือ่ โฆษณา” หมายความว่า สิง่ ทีใ่ ช้เป็นสือ่ ในการโฆษณา เช่น หนังสือพิมพ์ สิง่ พิมพ์ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือป้าย

หมวด ๖ การโฆษณา

มาตรา ๔๑ การโฆษณาเครื่องส�าอางต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความ
ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับ
แหล่งก�าเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือลักษณะของเครื่องส�าอาง
ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง ไม่ว่าจะกระท�าโดย
ใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิง่ ใดสิง่ หนึง่ อันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่กต็ าม
(๓) ข้อความที่แสดงสรรพคุณที่เป็นการรักษาโรคหรือที่มิใช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องส�าอาง
(๔) ข้อความที่ท�าให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบ�ารุงกาม
(๕) ข้อความทีเ่ ป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มกี ารกระท�าผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือ
น�าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(๖) ข้อความที่จะท�าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(๗) ข้อความอย่างอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดย
แน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตามวรรคสอง (๑)
มาตรา ๔๒ การโฆษณาจะต้องไม่กระท�าด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือ
จิตใจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรืออันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้บริโภค
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าเครื่องส�าอางใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ให้เลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งให้ผู้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณาด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ก�าหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระท�าไปพร้อมกับค�าแนะน�าหรือค�าเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรือ
อันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการจะก�าหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกัน
ส�าหรับการโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้
(๒) จ�ากัดการใช้สื่อโฆษณาส�าหรับเครื่องส�าอางนั้น
(๓) ห้ามการโฆษณาเครื่องส�าอางนั้น
ความใน (๒) และ (๓) ให้น�ามาใช้บังคับแก่การโฆษณาที่เลขาธิการเห็นว่าขัดต่อศีลธรรมหรือ
วัฒนธรรมของชาติด้วย
มาตรา ๔๔ ในกรณีทเี่ ลขาธิการเห็นว่าการโฆษณาใด ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ ให้เลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอา� นาจออกค�าสัง่ ให้ผจู้ ดแจ้งหรือผูท้ า� การโฆษณาด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
(๔) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก�าหนด
ในการออกค�าสั่งตาม (๔) ให้เลขาธิการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด
โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตในการกระท�าของผู้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณา
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่เลขาธิการมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือ
เกินความจริงตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง (๑) ให้เลขาธิการมีอา� นาจออกค�าสัง่ ให้ผจู้ ดแจ้งหรือผูท้ า� การโฆษณา
พิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้
ในกรณีที่ผู้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอืน่ ใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึง่ ในการโฆษณา ถ้าผูจ้ ดแจ้งหรือผูท้ า� การโฆษณา
ไม่สามารถพิสจู น์ได้วา่ ข้อความทีใ่ ช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามทีก่ ล่าวอ้าง ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งตามมาตรา ๔๔ ได้
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มาตรา ๔๖ ผู้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณาเครื่องส�าอางซึ่งสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็น
การฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้ อาจขอให้คณะกรรมการให้ความเห็นในเรือ่ งนัน้ ก่อนท�าการ
โฆษณาได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับค�าขอ ถ้าไม่แจ้งภายในก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว
การยื่นค�าขอและการให้ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
การให้ความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการตัดอ�านาจของคณะกรรมการ
ที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร
การใดทีไ่ ด้กระท�าไปตามความเห็นของคณะกรรมการ หรือทีใ่ ห้ถอื ว่าคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
แล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิให้ถือว่าการกระท�านั้นเป็นความผิดทางอาญา

หมวด ๙ บทก�าหนดโทษ

มาตรา ๘๔ ผูใ้ ดโฆษณาโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๑ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษ
จ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษ
จ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ ถ้าการกระท�าความผิดตามมาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๕ เป็นความผิดต่อเนื่อง ผู้กระท�า
ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง
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ระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�าอาง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
บัญชีก�าหนดอัตราค่าปรับ ส�าหรับการเปรียบเทียบ แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�าอาง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามมติคณะกรรมการเครื่องส�าอาง ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ความผิด ก�าหนดโทษ
ล�าดับที่
(มาตรา) (มาตรา)

อัตราค่าปรับที่ก�าหนดให้เปรียบเทียบ
อัตราโทษ

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓

ครั้งที่ ๔
และครั้งต่อไป

๔๕

๔๑

๘๔

จ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส่งพนักงานสอบสวน
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ด�าเนินคดี
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๔๖

๔๒

๘๔

จ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส่งพนักงานสอบสวน
ด�าเนินคดี
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๔๗

๔๓

๘๕

จ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส่งพนักงานสอบสวน
ด�าเนินคดี
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๔๘

๔๔

๘๕

จ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส่งพนักงานสอบสวน
ด�าเนินคดี
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ว่าด้วยการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค
ที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องส�าอาง
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�าอาง ในเรื่อง การโฆษณาเพื่อแก้ไข
ความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องส�าอาง เพื่อเป็นการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ
ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน
อาศั ย อ� า นาจตามความในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ ง (๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งส� า อาง
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการเครื่องส�าอาง จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�าอาง ว่าด้วยการโฆษณาเพื่อแก้ไข
ความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ค�าสั่ง” หมายความว่า ค�าสั่งของเลขาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องส�าอาง
ให้ผู้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณาด�าเนินการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้น
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ เมื่อผู้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณาได้รับค�าสั่งแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
๔.๑ น�าข้อความที่จะใช้ในการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคมาให้
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในก�าหนดเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง เพื่อให้
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาอนุมัติข้อความนั้น
๔.๒ ด� า เนิ น การโฆษณาเพื่ อ แก้ ไขความเข้ า ใจผิ ด ของผู ้ บ ริ โ ภคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จาก
การโฆษณาภายในก�าหนดเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๔.๑
๔.๓ การโฆษณาเพื่ อ แก้ ไขความเข้ า ใจผิ ด ของผู ้ บ ริ โ ภคตาม ๔.๒ ให้ ก ระท� า ทาง
สื่อโฆษณาที่ผู้กระท�าการโฆษณาใช้ในการโฆษณานั้น และให้กระท�าต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ ๕ ข้อความที่จะใช้ในการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค อย่างน้อยต้องมี
ดังต่อไปนี้
๕.๑ ข้อความที่จะใช้ในการโฆษณาที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๔.๑
๕.๒ ข้อความชี้แจงให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงความถูกต้องของโฆษณา หรือความมุ่งหมาย
อันแท้จริงของผู้ท�าการโฆษณาที่มีอยู่ส�าหรับโฆษณานั้น
ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค ให้ผู้จดแจ้ง
หรือผู้ท�าการโฆษณาที่ได้รับค�าสั่งให้แก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ประธานกรรมการเครื่องส�าอาง
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แบบ ฆส.๑

ค�าขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องส�าอาง

เลขรับที่...................................
วันที่.........................................
ผู้รับค�าขอ................................
(ส�าหรับเจ้าหน้าที่)

เขียนที่...............................................................
วันที่...................................................................
ข้าพเจ้า(ชื่อ บริษัท/ ห้าง/ ร้าน/ บุคคล).........................................................................................................................
โดยมี นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................เป็นเจ้าของ/ผู้รับมอบอ�านาจ
ตั้งอยู่เลขที่.........................ตรอก/ซอย..............................................ถนน.............................................หมู่ที่.................
ต�าบล/แขวง........................................อ�าเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................................
โทรศัพท์.............................................โทรสาร................................................................................................................
มีความประสงค์จะขอให้คณะกรรมการเครื่องส�าอางให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อความส�าหรับโฆษณาเครื่องส�าอาง ดังนี้
๑. ชื่อการค้า...............................................................................................................................................................
ชื่อเครื่องส�าอางและเลขที่ใบรับจดแจ้ง..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ผลิต/ผู้น�าเข้า..................................................................................................................................................
๒. สื่อโฆษณา
 สื่อสิ่งพิมพ์
ประเภท หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย อื่นๆ (ระบุ)..................จ�านวน............หน้า
 วิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง จ�านวน...............หน้า ใช้เวลา....................นาที....................วินาที
 วิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ จ�านวน..............หน้า ใช้เวลา....................นาที.....................วินาที
 เว็บไซต์ชื่อ................................................................................................................จ�านวน.....................หน้า
 อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................จ�านวน.....................หน้า
๓. เอกสารประกอบการพิจารณามีดังนี้
 กรณีบุคคลธรรมดา: บัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือส�าเนาใบทะเบียนการค้า (จ�านวน ๑ ชุด)
 กรณีนิติบุคคล: ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หนังสือมอบอ�านาจ
ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ (ถ้ามี) (จ�านวน ๑ ชุด)
 ข้อความโฆษณา พร้อมส�าเนาจ�านวน ๑๗ ชุด รวม......................หน้า/ชุด
 สูตรส่วนประกอบที่แสดงปริมาณและหน้าที่ของสารทุกตัวในเครื่องส�าอาง (จ�านวน ๑ ชุด)
 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางส�าเร็จรูป (จ�านวน ๑ ชุด)
 เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง พร้อมไฟล์ข้อมูล (ถ้ามี) (จ�านวน ๕ ชุด)
 เอกสารที่สนับสนุนข้อความตามที่โฆษณา จ�านวน............หน้า
 อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ....................................................ผู้ยื่นค�าขอ
(...................................................)
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คู่มือ

การโฆษณาเครื่องส�าอาง

แนวทางการโฆษณาเครื่องส�าอาง
ล�าดับ
สาระส�าคัญ
๑. ชื่อเครื่องส�าอาง/
ชื่อทางการค้า/ตรา/
เครื่องหมายการค้า
๒. รูปภาพ

ข้อก�าหนด
ชือ่ เครือ่ งส�าอาง/ชือ่ ทางการค้า/ตรา/เครือ่ งหมายการค้าต้องตรงตามทีแ่ จ้งรายละเอียด
ต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่
(๑) ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง
(๒) ต้องไม่ขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๓. การกล่าวอ้างชื่อสาร (๑) ต้องมีสารดังกล่าวเป็นส่วนผสมในเครือ่ งส�าอางนัน้ จริง (ในเบือ้ งต้นให้ตรวจสอบจาก
ว่าเป็นส่วนผสมใน
เอกสารสูตร)
๑
เครื่องส�าอาง
(๒) หากมีการกล่าวอ้างสรรพคุณของสารด้วยจะต้องเป็นสรรพคุณที่อยู่ ในขอบข่าย
ของความเป็นเครื่องส�าอางและต้องมีสารดังกล่าวเป็นส่วนผสม ในปริมาณที่เพียงพอ
แก่การกล่าวอ้างสรรพคุณและจะต้องพิสูจน์ได้ โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน
ตามแนวทางในการแสดงหลักฐาน เพือ่ พิสจู น์หรือสนับสนุนข้อความทีใ่ ช้ในการโฆษณา
เครือ่ งส�าอาง ดังนี้
(๒.๑) เอกสารทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและเชื่อถือได้ เช่น ต�ารา
หรื อ วารสารทางวิ ช าการที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาและค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ วิ ช าเครื่ อ งส� า อาง
ทางการแพทย์ หรือทางเภสัชศาสตร์
(๒.๒) หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันเอกชนทีเ่ ชือ่ ถือได้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ในเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องน�าพิสูจน์ทั้งของไทยหรือต่างประเทศ หรือ
(๒.๓) ผลการทดลองหรื อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งส� า อางของทางสถาบั น
ทางราชการทั้งไทยหรือต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษาอันมีความเชี่ยวชาญ
ในแขนงวิชาการอันต้องพิสูจน์ หรือ
(๒.๔) ผลการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพเครื่องส�าอางของสถาบันเอกชน
ทั้ ง ของประเทศไทยหรื อ ต่ า งประเทศ ซึ่ ง สถาบั น เหล่ า นี้ จ ะต้ อ งได้ รั บ การรั บ รอง
จากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องน�าพิสูจน์
๔. สรรพคุณ
(๑) ต้องเป็นข้อความที่สื่อความหมายในขอบข่ายของวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อ
ความสะอาด ความสวยงามหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม โดยไม่มผี ลมุง่ หมายส�าหรับ
ให้เกิดผลแก่สขุ ภาพ โครงสร้างหรือการกระท�าหน้าทีใ่ ด ๆ ของร่างกายของมนุษย์ ซึง่ เป็น
สรรพคุณทางยา อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง
(๒) ต้องแสดงสรรพคุณตรงตามประเภทเครือ่ งส�าอางทีป่ รากฏในใบรับจดแจ้งผลิต/น�าเข้า
เครื่องส�าอาง หรือตรงตามการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้ฉลากเครื่องส�าอาง
จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือตรงตามการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับข้อความส�าหรับโฆษณาเครื่องส�าอางจากคณะกรรมการเครื่องส�าอางแล้ว
หรือตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางในภาคผนวก
(๓) ต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
๕. การโฆษณาเปรียบเทียบ ต้องเป็นการโฆษณาทีเ่ ป็นจริงและมีหลักฐานพิสจู น์ได้ แต่ตอ้ งไม่ทา� ให้เกิดความแตกแยก
หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน

คู่มือ

การโฆษณาเครื่องส�าอาง
ล�าดับ
สาระส�าคัญ
๖. การโฆษณาที่ มี ก าร
ยืนยันข้อเท็จจริงว่าได้
รับรางวัล หรือ
เครือ่ งหมายต่าง ๆ
๗. การโฆษณาโดยอ้างรายงาน
ทางวิชาการ ผลการวิจัย
สถิติ การรับรองข องสถาบัน
หรื อ ยื น ยั น ข้ อ เท็ จ จริ ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง
๘. ก า ร โ ฆ ษ ณ า เ ค รื่ อ ง
ส�าอางที่ใช้หรืออ้างอิง
ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
สถาบันพระมหากษัตริย์
หรือการโฆษณาเครื่อง
ส� า อาง ซึ่ ง รวมอยู ่ กั บ
ข้อความทีถ่ วายพระพร๒

๙. ก า ร โ ฆ ษ ณ า เ ค รื่ อ ง
ส� า อางที่ จั ด ให้ มี ก าร
แถมพก หรือรางวัลโดย
การเสี่ยงโชค๒

๑๐. การโฆษณาที่ จั ด ให้ มี
การประกวดชิงรางวัล
หรือ จัดให้มกี ารให้ของ
แถม ให้ สิ ท ธิ์ หรื อ
ประโยชน์ โดยให้เปล่า๒
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ข้อก�าหนด
(๑) ต้องเป็นรางวัลหรือเครือ่ งหมายทีไ่ ด้รบั จากหน่วยงานราชการ สมาคมหรือสถาบัน
ที่เกี่ยวกับเครื่องส�าอาง ซึ่งข้อความนั้นเป็นจริงและมีหลักฐานพิสูจน์ได้
(๒) ต้องแสดงแหล่งประกวด ปีที่ได้รับรางวัลไว้ให้ชัดแจ้งตรงตามที่ได้รับรางวัล
ในข้อความโฆษณา
ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้เป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง

(๑) ต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาที่อ้างอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี
รัชทายาท หรือผูส้ า� เร็จราชการแทนพระองค์ ซึง่ ได้กระท�าไป โดยไม่ได้รบั พระบรมราชานุญาต
พระราชานุญาต หรืออนุญาตแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่
(๑.๑) ข้อความโฆษณาว่าได้รับเหรียญ ใบส�าคัญคู่มือ ประกาศนียบัตร หรือ
เครื่องหมายอื่นใดที่เป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าหรือ บริการที่ได้รับ
จากพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์
(๑.๒) ข้อความโฆษณาว่าได้รับพระบรมราชานุญาตในการประกอบธุรกิจ ได้รับ
พระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราแผ่นดิน หรือได้รับพระราชทานตราตั้ง
(๒) ข้อความโฆษณาซึ่งรวมอยู่กับข้อความที่ถวายพระพร หรือข้อความอย่างอื่น
ที่อ้างอิงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส�าเร็จราชการแทน
พระองค์ โดยมิได้แสดงให้เห็นว่าข้อความส่วนที่เป็นการโฆษณานั้น แยกออกต่างหาก
จากข้อความที่ถวายพระพร หรือข้อความอย่างอื่นดังกล่าวข้างต้น
(๑) ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนันก่อน
(๒) ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๒.๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อก�าหนดในการเสี่ยงโชค
(๒.๒) วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดของการจัดให้มีการเสี่ยงโชค
(๒.๓) ประเภทและลักษณะของของแถมพกหรือรางวัล จ�านวนและมูลค่าของ
ของแถมพกหรือรางวัลแต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท
(๒.๔) เขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการเสี่ยงโชค
(๒.๕) วัน เดือน ปี เวลาและสถานทีซ่ งึ่ ก�าหนดไว้สา� หรับการท�าการเสีย่ งโชค
ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อก�าหนดในการประกวดชิงรางวัล หรือการให้
ของแถม ให้สิทธิ์หรือประโยชน์
(๒) วัน เดือน ปีทเี่ ริม่ และสิน้ สุดของการจัดให้มกี ารประกวดชิงรางวัล หรือการให้ของแถม
ให้สิทธิหรือประโยชน์
(๓) ประเภท ลักษณะและมูลค่าของรางวัล ของแถม สิทธิ์หรือประโยชน์แต่ละสิ่ง หรือ
มูลค่ารวมในแต่ละประเภท
(๔) เขตหรือถิน่ ทีม่ กี ารจัดให้มกี ารประกวดชิงรางวัล หรือการให้ของแถม ให้สทิ ธิห์ รือประโยชน์
(๕) วัน เดือน ปี เวลาและสถานที่ซึ่งก�าหนดไว้ส�าหรับการตัดสิน การประกวดชิงรางวัล
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คู่มือ

การโฆษณาเครื่องส�าอาง

ล�าดับ
สาระส�าคัญ
๑๑. การอ้ า งอิ ง บุ ค ลากร
ทางการแพทย์
หรือองค์กรวิชาชีพ๓,๔
(Professionalsrelated claims)

ข้อก�าหนด
(๑) กรณีการอ้างอิงบุคลากรทางการแพทย์ในการโฆษณาเครื่องส�าอางให้ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมในส่ ว น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑.๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใ้ ด ถ้าต้องการแสดงตนเพือ่ โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพใด ๆ ต่อสาธารณชนจะต้องไม่ใช้ค�าว่า นายแพทย์ แพทย์หญิง ค�าอื่นใด หรือ
กระท�าการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ ภาพ เครื่องหมาย
หรือกระท�าอย่างใด ๆ ให้บคุ คลทัว่ ไปเข้าใจว่าเป็นแพทย์หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑.๒) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการ
พูดการเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุขภาพใด
ต้องแสดงโดยเปิดเผยในขณะเดียวกันนั้นด้วยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยได้รับผล
ประโยชน์ใด ๆ จากผู้ประกอบธุรกิจนั้น เช่น เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ร่วมทุน เป็นผู้ได้รับ
ทุนไปดูงาน ไปประชุมหรือบรรยายจากผู้ประกอบธุรกิจนั้นๆ
(๒) กรณีอา้ งอิงองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ เช่น สถาบันการวิจยั ฯ ในการโฆษณาเครือ่ งส�าอาง
ให้แสดงหลักฐานและการรับรองจากหน่วยงานที่กล่าวอ้างนั้น มาประกอบ
๑๒. การอ้างอิงความคิดเห็น การใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียง (celebrities) เป็นผู้แสดงในการโฆษณาเครื่องส�าอาง
โดยบุคคลผู้มีชื่อเสียง อาจกระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
เป็นผู้แสดง (celebrity (๑) เป็ น ความคิ ด เห็ น ส่ ว นตั ว ของผู ้ แ สดงที่ ไ ด้ รั บ จากประสบการณ์ ใ นการใช้
testimonial)๓,๕
เครือ่ งส�าอางทีอ่ ยูใ่ นขอบข่ายของความเป็นเครือ่ งส�าอางตามกฎหมายจริง ๆ มิใช่เป็นการ
แสดงที่กระท�าไปตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายแต่เพียงอย่างเดียว
(๒) ให้ระบุชื่อ นามสกุลของผู้แสดงบนสื่อโฆษณาฯ ทุกครั้งที่โฆษณา
(๓) ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ รั บ รองโดยผู ้ แ สดง (Testimonial
statement) ว่า สาระส�าคัญที่น�าเสนอในการโฆษณานั้นเป็นความจริงไว้ อ้างอิงด้วย

ที่มา ๑. ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อความที่ใช้ในการโฆษณา
เครือ่ งส�าอาง และแนวทางในการแสดงหลักฐานเพือ่ พิสจู น์หรือสนับสนุนข้อความทีใ่ ช้ในการโฆษณาเครือ่ งส�าอาง
ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. มติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาเครื่องส�าอางที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๔. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙
๕. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรือ่ งแนวทางการพิสจู น์เพือ่ แสดงความจริงเกีย่ วกับข้อความโฆษณา
ฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
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ตัวอย่างลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสอง (๑)
- การโฆษณาโดยสือ่ ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ได้รบั การรับรองคุณภาพจากส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และ/หรือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- การเปรี ย บเที ย บกั บ การท� า หั ต ถการทางการแพทย์ เช่ น การเลเซอร์ การฉี ด โบท็ อ กซ์
การศัลยกรรม ซึง่ มีการเปรียบเทียบว่าผลทีไ่ ด้จากการใช้เครือ่ งส�าอางนัน้ เทียบเท่าหรือดีกว่าการท�าหัตถการ
- ไร้สารพิษ
- ไร้สารเคมี ไม่มีสารเคมีเจือปน
- ท�าจากธรรมชาติ ๑๐๐ %
ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสอง (๒)
มีผลต่อสุขภาพ
 ฟื้นฟูผิวหนังให้แข็งแรง
 ดูดซับของเสียตกค้าง
ใต้ผิว
 สร้างสมดุลให้ผิว
ล้างสารพิษ

โครงสร้างของร่างกาย
 เสริม/ลดหน้าอก
 สลายไขมัน
 ยกกระชับ
ปรับรูปหน้าเรียว
 กระชับสัดส่วน
 อกฟู รูฟิต

การกระท�าหน้าทีใ่ ด ๆ ของร่างกาย
 กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
และอีลาสติน
 ต่อต้านอนุมูลอิสระ
 ลดการสร้างเม็ดสีผิว
 ลดผมหงอก เร่งการสร้าง
เส้นผมใหม่ให้ดกด�า

ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสอง (๓)






สรรพคุณรักษาโรค
ป้องกันหรือลดอาการอักเสบของสิว
ป้องกันหรือรักษาฝ้า
แก้ผดผื่นคัน
ระงับหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราที่ผิวหนัง
รักษาแผลหรือลดอาการอักเสบในช่องปาก






มิใช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องส�าอาง
ทาผิวกายเพื่อไล่ยุง แมลง
ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย
ชโลมเส้นผมเพื่อก�าจัดเหา
ช�าระล้างอวิชาต่าง ๆ และเปิดดวงชะตาชีวิต
เพื่อรับพลังด้านดีให้แก่ผู้ใช้

ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสอง (๔)
กระชับภายในคืนความสาว
บรรเทาช่องคลอดแห้ง
รีแพร์ ช่องคลอดฟิต

เพิ่มสมรรถภาพท่านชาย
แก้ปัญหาไม่แข็งตัว
เพิ่มพลังช้างสาร
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ตัวอย่างข้อความการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
- “…ให้ผลทีน่ า่ ทึง่ มากกว่าการท�าโบท็อกซ์...ป้องกันการเกิดริว้ รอยใหม่และริว้ รอยจากความเครียด
และมลพิษ…กระตุน้ การเกิดใหม่ของเซลล์ผวิ ...ช่วยท�าให้กระบวนการเกิดริว้ รอยช้าลง...ช่วยล้างพิษทีต่ กค้าง
อยู่บนผิวหน้า...ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากผิว...ช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่
ของเซลล์ผิวหนัง...”
- “ลบริ้วรอย เสริมสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่ เพิ่มการไหลเวียนเลือด”
- “เซรัม่ ต้านการเกิดริว้ รอย รอยบวมช�า้ ...ช่วยชะลอการท�างานของเอนไซม์ MMP และชะลอการ
เกิดอนุมูลอิสระ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและรักษาความสมดุลของเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง เพิ่มประสิทธิภาพใน
การต่อต้านมลภาวะ ริ้วรอย...และรอยบวมช�้า...”
- “...ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นสารคอลลาเจน เร่งซ่อมแซมเซลล์ผิวที่ถูกท�าลาย ชะลอการ
เสื่อมสภาพของผิว...”
- “...ช่วยแก้ปญ
ั หาทุก ๆ ปัญหา ส�าหรับคนเป็นสิว เป็นฝ้า ใบหน้าทีห่ ย่อนคล้อย...ผ่านการรับรอง
จากองค์การอาหารและยา...”
- “…Set กระชับรูปหน้าเล็กเรียว…มหัศจรรย์ทองค�า ก่อก�าเนิดความงามอันพิศุทธิ์ ดุจการร้อย
ไหมทองค�า ๔ เส้น ภายใน ๒๘ วัน ขึงตึง บล็อคผิว ล็อคอายุกระชับรูปหน้าเล็กเรียว พิสูจน์ได้ พร้อมแสดง
ภาพก่อน-หลังและข้อความ บรรยายภาพ ภายหลังการใช้อย่างต่อเนื่องผิวอ่อนล้าและหย่อนคล้อยก็ได้รับ
การฟื้นฟูจนสมบูรณ์แบบ
- “...กระชับรูปหน้าเป็นตัว V คืนสามเหลี่ยมแห่งความงามให้กับใบหน้า ภายใต้หลักการเดียวกัน
กับการท�าเลเซอร์กระชับรูปหน้า ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถเติมเซลล์และฟื้นเซลล์กระชับผิวได้ลึกถึงผิวใน
ชั้นลึก...
- “สวยเพรียว กระชับไว เพียงคุณมีเวลา ๑๐-๑๕ นาที เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเซลลูไลท์
ไขมันส่วนเกินตามร่างกาย ผิวหนังห้อยหย่อนคล้อย หลังคลอดบุตร หลังลดน�้าหนัก ช่วยผิวแตกลาย หรือ
รักษารูปร่างให้คงเดิม”
- “ผลิตภัณฑ์เพื่อการกระชับสัดส่วนพร้อมระบบป้องกัน พบว่ามีประสิทธิภาพสูงมากในการช่วย
สลายไขมันใต้ชั้นผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว”
- “…ลดปัญหาผมบาง ผมร่วง…เมือ่ ก่อนเวลาลูบหนังศีรษะแล้ว มีผมร่วงติดมือมามากจนรูส้ กึ ตกใจ
รากผมก็ดูลีบเล็ก แต่พอได้ใช้ ๒ สัปดาห์ รากผมและผมแข็งแรงขึ้น…ผมร่วงน้อยลง สังเกตดูรู้สึกว่า
ความมันบนหนังศีรษะก็ลดลงด้วย และคนรอบข้างก็ทักว่าผมหนาขึ้น…ลดไขมันอุดตันที่ท�าให้รากผมตีบ
ลดการสร้างน�้ามันสาเหตุหลักของผมร่วง เพิ่มการไหลเวียนโลหิตเพื่อน�าสารอาหารไปเลี้ยงเส้นผมมากขึ้น
บ�ารุงรากผมและเส้นผมให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่าย…มีจ�าหน่ายที่ร้านขายยาชั้นน�าทั่วไป...”
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- “...รับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยาเรียบร้อย...ใช้แล้วปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง...”
- “...การใช้ serum อย่างต่อเนื่อง จะช่วยฟื้นฟูเซลล์ผมและช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างเม็ดสี
เมลานิน...การใช้เซรั่มเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุผมดกด�าอย่างเป็นธรรมชาติและจะไม่กลับมาหงอกอีก...
HAIR SERUM เร่งสร้างเมลานินสาเหตุหลักของผมขาว...การใช้ serum ช่วยบ�ารุงหนังศีรษะ และเสริมสร้าง
ความถี่ในการขึ้นของเส้นผม รวมถึงความแข็งแรงของผมที่ขึ้นใหม่...กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้
รากผมแข็งแรง ให้อาหารสมอง...กระตุ้นรากผมใหม่ให้แข็งแรง ผมที่ขาวจะด�าขึ้น...”
- “ปกป้องผิวจากโรคผิวหนัง ผด ผื่นคัน ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา กลาก เกลื้อน ช่วยลดการ
อักเสบของผิวหนัง”
- “รักษาสิว ลดการเกิดสิวอักเสบที่เกิดจากเชื้อโรค เกิดจากฮอร์โมนไม่สมดุล”
- “อกอึ๋มขั้นเทพจาก CUP เล็กสู่ CUP ใหญ่ อกอึ๋มสั่งได้ไม่ต้องศัลยกรรมขยายอกอึ๋ม เต่งตึง แน่น
เฟิร์ม ยกกระชับอกที่หย่อนคล้อย เพิ่มขนาดทรวงอกและปรับผิวให้ขาวใสเต่งตึงไปพร้อม ๆ กัน”
- “ฆ่าเชื้อโรค กระตุ้นสารต้านอนุมูลอิสระ...ทุกปัญหารอบเดือนของสตรี เรามีค�าตอบ...๑. ปวด
ประจ�าเดือน...๒. มีตกขาวผิดปกติ...๓. ช่องคลอดมีกลิ่น...๔. มีอาการคัน...๕. ช่องคลอดไม่สะอาด...”
- “...สบูม่ งคลทีช่ ว่ ยปรับฐานดวงชะตาชีวติ ช�าระล้างสิง่ ไม่ดี คุณไสย อวิชาต่าง ๆ...ให้มพี ลังในการ
ช�าระล้างอวิชาด้านมืด และคุณไสยต่าง ๆ อย่างสูงสุด...สบูน่ จี้ ะช่วยช�าระล้างอวิชาต่าง ๆ และเปิดดวงชะตา
ชีวิตเพื่อรับพลังด้านดีให้แก่ผู้ใช้...”
- “เสน่ห์เฉพาะจุด ฟิตและอ่อนเยาว์ ช่วยฟื้นฟูจุดซ่อนเร้นให้เยาว์วัย อ่อนใส กระชับขึ้น”
- “น�้าหอมเพิ่มความสนุกสนานบนเตียงของคู่รักของคุณ น�้าหอมฟีโรโมน มัดใจผัว”
- “SERUM...เพิ่มพลังความเป็นชาย...เพิ่มขนาดน้องชายโดยตรง...๑ สัปดาห์ ผลลัพธ์ภายในการ
แข็งตัว ดีขนึ้ แข็งตัวได้เต็มที่ ความรูส้ กึ ระหว่างมีกจิ กรรมดีขนึ้ แข็งตัวได้เต็มที่ ความรูส้ กึ ระหว่างมีกจิ กรรม
ดีขึ้น...ผลลัพธ์ภายนอกผิวหนังชุ่มชื่น ไม่แห้งตึง...๒ สัปดาห์ ผลลัพธ์ภายในสามารถแข็งตัวได้นานมากขึ้น
ผ่านมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาเลขที่...”
- “ปัญหาในช่องปาก ปวดฟัน เหงือกบวม เลือดออกตามไรฟัน ร�ามะนาด ใช้เป็นประจ�า จะไม่มี
แผลในช่องปากอีกเลย ใช้แล้วเหงือกไม่บวม”
- “ฟื้นฟูและเสริมสร้างกระดูกใหม่ เสริมสร้างผิวฟัน”
- “ยับยั้งเชื้อที่ท�าให้เกิดฟันผุได้ดี”
- “บรรเทาอาการปวดบวม บรรเทาอาการเหงือกอักเสบ”
- “ระวัง…ข้อเจ็บ…ข้อติด…ข้อมีเสียงดัง…นัง่ นานไม่ได้…โรคข้อเสือ่ ม…ประสิทธิภาพสูงกว่า ๕ เท่า…
สร้างเสริมไขข้อใหม่…”
- “...น�้ามัน...สกัด...บรรเทาอาการเมื่อยล้า ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ...”
- “ผมยาวถึง ๑.๓ ซม. ต่อเดือน...นวัตกรรมเพื่อผมยาวสวย ๑.๓ ซม. ต่อเดือน”
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ภาคผนวก
ผลิตภัณฑ์

แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง

เอกสารอ้างอิง/มติ

๑. กลุ่มเครื่อง
ส�าอางบ�ารุงผิว
ที่มีสารไวท์เทนนิ่ง
(Whitening
products)

๑. ห้ า มใช้ ข ้ อ ความหรื อ ภาพโฆษณาที่ สื่ อ ความหมายถึ ง
ประสิทธิภาพของเครื่องส�าอางว่า สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
ท� า ให้ สี ผิ ว ขาวขึ้ น มากกว่ า หรื อ แตกต่ า งจากสี ผิ ว เดิ ม ตาม
ธรรมชาติ หรือใช้ขอ้ ความอืน่ ทีม่ คี วามหมายในท�านองเดียวกัน
๒. การโฆษณาที่ท�าให้เข้าใจว่าเครื่องส�าอางมีสรรพคุณช่วยให้
ผิวพรรณแลดูกระจ่างใส ต้องแสดงข้อความที่มีความหมายท�าให้
เข้าใจว่า เครื่องส�าอางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีผิวตามธรรมชาติ
ของแต่ละบุคคลได้
๓. การโฆษณาที่มีการอ้างอิงผลการศึกษา/ผลการทดสอบ หรือ
ทดลองจากห้องปฏิบัติการขององค์กรใด ๆ ต้องแสดงข้อความ
ที่ มี ค วามหมายท� า ให้ เข้ า ใจได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้
ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วย
หมายเหตุ: ดังนัน้ การใช้คา� ว่า “ขาว” จึงใช้ได้ภายใต้คา� จ�ากัดความ
ของเครื่องส�าอางและแนวทางข้างต้น เท่านั้น
๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน ชะลอ หรือการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงโครงสร้างและ
กระบวนการเสื่อมสภาพอันเนื่องจากอายุที่มากขึ้น
๒. การโฆษณาที่ท�าให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณ ช่วยลด ชะลอ หรือ
ปกป้องผิวจากริ้วรอย ต้องแสดงข้อความที่ท�าให้ผู้ใช้เข้าใจได้ว่า
ผู้บริโภคจะได้รับผลในการใช้ในช่วงเวลาเมื่อใช้เครื่องส�าอาง
เท่านั้น และผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วย
ส�าหรับสรรพคุณในการปกปิดริ้วรอย เช่น กลุ่ม foundation
หรือ concealer ต้องแสดงข้อความที่ท�าให้เข้าใจได้ว่าสามารถ
ปกปิดริ้วรอยได้ในขณะใช้เท่านั้น
หมายเหตุ: ภายใต้ค�าจ�ากัดความของเครื่องส�าอางไม่สามารถใช้
ค�าว่า “ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ” เนื่องจากไม่ใช่สรรพคุณของ
เครื่องส�าอาง แต่อาจให้ใช้ค�าทับศัพท์ผสมสารแอนตี้ออกซิแดนท์
(ถ้ามี)
ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อถึงความหมายถึงประสิทธิภาพ
ในการรักษาสิว หรือลดการอักเสบของสิว

๑) ค� า สั่ ง คณะกรรมการ
เครื่องส�าอางที่ ๑/๒๕๔๙
เรื่อง ข้อความที่ห้ามใช้ใน
การโฆษณาเครื่ อ งส� า อาง
ประกาศ วันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๔๙
๒) ประกาศส� า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง แนวทางการโฆษณา
เครื่องส�าอางตามพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ.
๒๕๓๕ ประกาศวันที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๕๑

๒. กลุ่มเครื่อง
ส�าอางลดริ้วรอย
(Anti-aging,
Anti-wrinkle)

๓. กลุ่มเครื่อง
ส�าอางส�าหรับสิว
(Anti-acne,
Anti-comedones)

Unacceptable claims of
ASEAN Cosmetic Claims
Guidelines : “Prevents,
reduces or reverses the
physiological changes
and degeneration
conditions brought
about by aging”

Unacceptable claims of
ASEAN Cosmetic Claims
Guidelines : “Prevents,
Heals, Treats or Stops
acne”
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๔. กลุ่มเครื่อง
ส�าอางกระชับผิว
(Contour cream,
Anti-cellulite,
Firming products)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ
ในการเปลี่ยนแปลงระบบการท�างาน หรือโครงสร้างของร่างกาย
เช่น เพิ่มการเผาผลาญ ลดการสะสมของไขมัน เพิ่มการไหลเวียน
ของระบบเลือด ลดขนาดของเอว เพิ่ม/ลดขนาดของทรวงอก
เป็นต้น
๒. การโฆษณาต้องสื่อถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ที่มีจุดมุ่งหมาย
ส�าหรับช่วยปรับสภาพผิวให้ดูดี เช่น ช่วยให้ผิวหน้าหรือผิวกาย
ดูกระชับอย่างเป็นธรรมชาติตามโครงร่างธรรมชาติของแต่ละ
บุคคล เป็นต้น

Unacceptable claims of
ASEAN Cosmetic
Claims Guidelines :
“Treatment of cellulite”,
“Lose centimeters”,
“Removes/burns fat”

๕. กลุ่มเครื่อง
ส�าอางขัดผิว
(Skin
exfoliation)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ
ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผิว
๒. ข้อความโฆษณาต้องสือ่ ความหมายท�าให้เข้าใจว่าเครือ่ งส�าอาง
มี ส รรพคุ ณ เกี่ ย วกั บ การปรั บ สภาพผิ ว ให้ ดู ดี ขึ้ น จากการใช้
ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นผสมของสารทีเ่ สริมการผลัดเซลล์ผวิ (chemical
exfoliation เช่น AHA เป็นต้น) และ/หรือสารขัดผิว (physical
exfoliation เช่น scrub beads เป็นต้น)
๓. ต้องแสดงค�าแนะน�าให้หลีกเลี่ยงแสงแดดบริเวณที่ทาหรือใช้
สารป้องกันแสงแดดควบคู่ไปด้วย ในกรณีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม
ของสารเสริมการผลัดเซลล์ผิวอย่างเดียว เช่น AHA ในปริมาณ
ตั้งแต่ ๒.๕% ขึ้นไป เป็นต้น

๑) ๑๒th ACC Meeting,
๒๔-๒๕ June ๒๐๐๙,
Malaysia. The following
wording was agreed to
define where mandatory
sunburn alert labeling
is required for products
containing AHAs. “Labeling
mandatory for products
containing Glycolic and/
or Lactic acids at a
concentration ≥ ๒.๕%
and do not contain a
sunscreen.
๒) Not required for
products that are
intended to be applied
to non sun exposed
areas of the body,
contain a sunscreen or
a lower concentration
of AHA”
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๖. กลุ่มเครื่อง
ส�าอางป้องกัน
แสงแดด/ผสม
สารป้องกัน
แสงแดด
(Sunscreen/
Sunscreencontaining
products)

กรณี เ ป็ น เครื่ อ งส� า อางที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการป้ อ งกั น
แสงแดด (Primary Sunscreen)
๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ
ในการป้องกันแสงแดดว่า
๑.๑ ป้องกันรังสีอนื่ ได้ นอกจากรังสีอลั ตราไวโอเลต หรือรังสียวู ี
๑.๒ ป้องกันแสงแดดได้ยาวนาน โดยไม่ต้องทาซ�้า
๑.๓ ป้องกันอันตรายจากรังสียูวีได้ ๑๐๐%
๑.๔ ป้องกันการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อของผิวหนัง ที่ไม่ใช่
สาเหตุเกิดจากแสงแดด
๑.๕ เมื่อทาผิวแล้วผลิตภัณฑ์ทนต่อการเช็ดถูหรือไม่ละลาย
ออกมากับเหงื่อ
๒. ข้อความโฆษณาต้องสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงข้อควรปฏิบัติ
ในการใช้ เ ครื่ อ งส� า อางกลุ ่ ม ป้ อ งกั น แสงแดดอย่ า งเหมาะสม
เพื่อให้ได้รับผลในการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยข้อความ
ที่ท�าให้เข้าใจว่า ทาในปริมาณ ๒ มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ซึ่งประมาณเท่ากับ ๑ ช้อนชา หรือสองข้อนิ้วมือ ส�าหรับทาหน้า
และคอ ซึ่งอาจแบ่งทา ๒ รอบ โดยทารอบละประมาณครึ่งช้อนชา
หรือหนึง่ ข้อนิว้ มือและทาอย่างทัว่ ถึงสม�า่ เสมอ ก่อนออกสูแ่ สงแดด
อย่างน้อย ๑๕-๓๐ นาที เพื่อให้เครื่องส�าอางยึดติดกับผิวหนัง
หากออกสู่แสงแดดหรือมีกิจกรรมกลางแสงแดดเป็นเวลานาน
ให้ทาซ�า้ ทุก ๑-๒ ชัว่ โมง เพือ่ การป้องกันแสงแดดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง
๓. การแสดงค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น รั ง สี ยู วี เช่ น SPF
(Sun Protection Factor หรือ Sunburn Protection Factor)
และ/หรือ PA (UVA Protection Factor) ต้องระบุเฉพาะ
ค่าประสิทธิภาพการป้องกันฯ ที่ได้จากการทดสอบเครื่องส�าอาง
ส�าเร็จรูป
กรณีเป็นเครื่องส�าอางที่มิใช่มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
แสงแดด (Secondary sunscreen)
ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องส�าอางที่มี
วัตถุประสงค์หลักในการป้องกันแสงแดด หากมีวตั ถุประสงค์เสริม
ร่วมกับการป้องกันแสงแดด เช่น ป้องกันแสงแดดพร้อมบ�ารุงผิว
ให้ชุ่มชื้น ให้ปฏิบัติตามกรณีที่มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
แสงแดด

๑) ประกาศส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา
เรื่อง แนวทางการโฆษณา
เครือ่ งส�าอาง ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ค รื่ อ ง ส� า อ า ง
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศ วันที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
๒) The Commission
Recommendation of
๒๒ September ๒๐๐๖
on the efficacy of
sunscreen products
and the claims made
relating thereto

คู่มือ

การโฆษณาเครื่องส�าอาง

21

ผลิตภัณฑ์

แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง

เอกสารอ้างอิง/มติ

๗. กลุ่มเครื่อง
ส�าอางท�าความ
สะอาดผสมสาร
แอนตี้แบคทีเรีย
(Antibacterial
cleansing
products)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อถึงความหมายถึงประสิทธิภาพ
ในการก�าจัด/ยับยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึง่ เป็นสรรพคุณ
ทางยา
๒. ข้อความโฆษณาต้องสือ่ ความหมายท�าให้เข้าใจว่าเครือ่ งส�าอาง
มีสรรพคุณหลักในการท�าความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของ
บุคคลและมีจุดประสงค์รองในการช�าระล้าง/ลดการสะสมของ
แบคที เรี ย ที่ เ ป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ของกลิ่ น กายได้ ด ้ ว ย โดยอาจใช้
ข้อความที่สื่อความหมายดังนี้
๒.๑ ใช้ท�าความสะอาด ช�าระล้างสิ่งสกปรก และแบคทีเรีย
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นกาย
๒.๒ ใช้ท�าความสะอาด ช�าระล้าง สิ่งสกปรก และแบคทีเรีย
๒.๓ ใช้ท�าความสะอาด และช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย

มติคณะอนุกรรมการว่าด้วย
ฉลากและโฆษณา ตามที่
ปรากฏในหนังสือ
ที่ สธ ๐๘๐๕/ว ๔๒๑
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๔๔

๘. กลุ่มเครื่อง ๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อถึงความหมายถึงประสิทธิภาพ
ส�าอางขจัดรังแค ในการก�าจัด/ยับยั้งอาการคันศีรษะ อันเนื่องมาจากเชื้อราหรือ
(Anti-dandruff) การรักษาโรคหนังศีรษะอักเสบ หรือขจัดรังแคแบบถาวร
๒. การใช้ข้อความหรือภาพโฆษณาต้องสื่อความหมายภายใต้
ขอบข่ายของเครื่องส�าอางในลักษณะของการท�าความสะอาด
เส้นผม หนังศีรษะ และสะเก็ดรังแค รวมทั้งลดการคันศีรษะที่
เกิดจากรังแคในช่วงระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์

Unacceptable claims of
ASEAN Cosmetic Claims
Guidelines : “Eliminates
dandruff permanently”

๙. กลุ่มเครื่อง
ส�าอางบ�ารุง
เส้นผมและ
หนังศีรษะ
(Anti-hair fall
due to breakage
hair)

Unacceptable ckaims
of ASEAN Cosmetic
Claims Guidelines:
“Restores hair cell”,
“Hair loss can be
arrested or reversed”,
“Stimulates hair
growth”

๑. ห้ า มใช้ ข ้ อ ความหรื อ ภาพโฆษณาที่ สื่ อ ความหมายถึ ง
ประสิทธิภาพว่าช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงอันเนือ่ งจากปัจจัย
ภายในร่ า งกาย หรื อ มี ผ ลต่ อ การปรั บ วงจรการเจริ ญ เติ บ โต
ของเส้นผมหรือหนังศีรษะ หรือลักษณะทางพันธุกรรม
๒. การโฆษณาต้องสือ่ ความหมายถึงสรรพคุณในการดูแลเส้นผม
ว่าเคลือบเส้นผมให้ลื่นหวีง่าย
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๑๐. กลุ่มเครื่อง
ส�าอาง ยืด ดัด
ย้อมสีผม (Hair
straightening
perming and
colorants)

๑. ห้ า มใช้ ข ้ อ ความหรื อ ภาพโฆษณาที่ สื่ อ ความหมายถึ ง
ประสิทธิภาพว่าช่วยท�าให้เส้นผมอยูใ่ นสภาพทีด่ ขี นึ้ หรือไม่ทา� ลาย
เส้นผม ยกเว้น หากมีสว่ นผสม (active ingredient) ทีช่ ว่ ยในการ
ปกป้องเส้นผม หรือบ�ารุงเส้นผม ซึง่ ต้องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพ
สนับสนุน
๒. การโฆษณาต้องสื่อให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ให้ผลลัพธ์ไม่เป็น
การถาวรและควรแสดงข้อความให้ทดสอบการแพ้ของผลิตภัณฑ์
ก่อนใช้ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าสารเคมีในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้
ส่งผลกระทบต่อสภาพของเส้นผม หรืออาจมีการแพ้จากการสัมผัสได้
หมายเหตุ: ข้อความสรรพคุณดังกล่าวไม่เกีย่ วข้องกับชือ่ ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมชนิดถาวร ชนิดกึ่งถาวร
ชนิดชั่วคราว

๑๑. กลุ่มเครื่อง
ส�าอางลดเหงื่อ
และกลิ่นกาย
(Anti-perspirant,
deodorant)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพว่า
ช่วยระงับการเกิดเหงื่อ หรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของต่อมเหงื่อ เช่น ลดจ�านวนต่อมเหงื่อ มีผลต่อกระบวนการ
เกิดเหงื่อ เป็นต้น
๒. การโฆษณาต้ อ งสื่ อ ความหมายเกี่ ย วกั บ การลดกลิ่ น กาย
อั น เนื่ อ งมาจากการหมั ก หมมที่ เ กิ ด จากความชื้ น ของเหงื่ อ
ใต้วงแขน เมื่อลดความเปียกชื้นใต้วงแขนได้ ปัญหากลิ่นกาย
อันไม่พึงประสงค์ส่วนหนึ่งจึงลดลงได้
๓. ควรระบุข้อความโฆษณาที่ทา� ให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า ผลลัพธ์
ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละบุคคล
หมายเหตุ: เครื่องส�าอางลดเหงื่อเมื่อสัมผัสกับผิว คุณสมบัตทิ มี่ ี
ลักษณะคล้ายไข (wax, gel) จะเคลือบผิว เพื่อปิดรูขุมขน จึงมีส่วน
ช่วยลดเหงือ่ ทีจ่ ะหลัง่ ออกมาได้สว่ นหนึง่ ในขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์ยงั คง
อยูบ่ นผิว ซึง่ ผูใ้ ช้จะรูส้ กึ ได้วา่ ความเปียกชืน้ ใต้วงแขนลดลง จึงรูส้ กึ
แห้งสบายกว่าทีไ่ ม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ และได้ความหอมเพิม่ จากกลิน่
ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสารที่เคลือบผิวนี้จะหลุดลอกออกได้เมื่อมีการ
ช�าระล้างตามปกติ โดยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ต่อมเหงื่อ และด้วยส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น สาร anti-bacteria
และน�า้ หอม จึงช่วยลดปัญหากลิน่ กายอันไม่พงึ ประสงค์ในขณะที่
ใช้ผลิตภัณฑ์

เอกสารอ้างอิง/มติ

Unacceptable claims of
ASEAN Cosmetic Claims
Guidelines : “Completely
prevents sweating/
perspiration”

คู่มือ

การโฆษณาเครื่องส�าอาง
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ผลิตภัณฑ์

แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง

เอกสารอ้างอิง/มติ

๑๒. กลุ่มเครื่อง
ส�าอางน�้าหอม
(Perfumes/
Fragrances/
Colognes)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพว่า
ช่วยดึงดูดทางเพศ หรือกระตุ้นฮอร์โมนทางเพศ หรือมีผลต่อจิต
และประสาท เช่น ช่วยระงับความเครียด, ท�าให้นอนหลับ, ช่วยไม่ให้
รู้สึกอ่อนล้า/อ่อนเพลีย เป็นต้น
๒. การโฆษณาต้องสื่อความหมายในลักษณะการให้กลิ่นหอม
แก่ร่างกายตามกลิ่นของเครื่องส�าอางนั้น ๆ

Unacceptable claims of
ASEAN Cosmetic Claims
Guidelines : “Aphrodisiac
or hormonal attraction”

๑๓. กลุ่มเครื่อง ๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ
ส�าอางส�าหรับเล็บ ว่ า มี ผ ลต่ อ ระบบการท� า งานของร่ า งกาย เช่ น ช่ ว ยเร่ ง ให้
(Nail products) เล็บงอกยาวเร็วขึ้น หรือใช้รักษาเชื้อราที่เล็บ เป็นต้น
๒. การโฆษณาต้ อ งสื่ อ ความหมายในลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ท�าความสะอาด เปลี่ยนแปลงหรือตกแต่งรูปลักษณะของเล็บ
เพื่อดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น ล้างสีเล็บ, แต่งสีเล็บ, เคลือบและ
บ�ารุงเล็บ เป็นต้น

Unacceptable claims of
ASEAN Cosmetic Claims
Guidelines : “Reference
to growth resulting
from nourishment”

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ
ว่ามีผลในการรักษา/ป้องกันโรคปริทันต์ เช่น แผลในช่องปาก
เชื้อราในช่องปาก เหงือกอักเสบ เลือดออกตามไรฟัน เป็นต้น
๒. การโฆษณาต้องสื่อถึงสรรพคุณหลักในการท�าความสะอาด
และส่งเสริมสุขอนามัยในช่องปากและฟัน เช่น ป้องกันฟันผุ
(กรณีมีส่วนผสมของสารป้องกันฟันผุ ได้แก่ ฟลูออไรด์ หรือสาร
อื่นที่มีข้อมูลทางวิชาการ และมีผลทดสอบประสิทธิภาพอ้างอิง)
ลดการสะสมคราบแบคทีเรีย หรือคราบพลัค (กรณีมสี ว่ นผสมของ
สารแอนตี้แบคทีเรียในปริมาณที่ไม่เข้าข่ายเป็นยา ซึ่งต้องตรวจ
สอบจากต�ารายาเป็นการเฉพาะแต่ละสาร) ลดการเสียวฟัน (กรณี
ทีม่ สี ว่ นผสมของสารลดการเสียวฟัน) ลดกลิน่ ปาก และช่วยให้ลม
หายใจสะอาดสดชื่น จึงส่งผลให้สุขภาพเหงือกและฟันดี
หมายเหตุ: ในกรณีน�้ายาบ้วนปาก ไม่ใช้ข้อความ หรือภาพแสดง
ให้เข้าใจว่าสามารถทดแทนการแปรงฟันได้
๓. กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในช่องปากที่มีส่วนผสม
ของ Hydrogen peroxide ที่เป็นส่วนผสม หรือที่ถูกปลดปล่อย
จากผลิตภัณฑ์ไม่เกิน ๐.๑% ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ขาย สามารถขาย
ให้แก่ผบู้ ริโภคน�าไปใช้ได้โดยทัว่ ไปนั้น ห้ามแสดงประสิทธิภาพใน
การฟอกสีฟัน

Unacceptable claims of
ASEAN Cosmetic Claims
Guidelines : “Treatment
or prevention of dental
abscess, gumboils,
inflammation, mouth
ulcers, periodontitis,
pyorrhea, periodontal
disease, stomatitis,
thrush or any oral
diseases or infections”

๑๔. กลุ่มเครื่อง
ส�าอางส�าหรับ
ช่องปาก
(Oral care
products)
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ผลิตภัณฑ์

๑๕. กลุ่มเครื่อง
ส�าอางฟอกสีฟนั
(ฺTeeth bleaching products)

แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง

เอกสารอ้างอิง/มติ

๑) ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข เรื่อง ก�าหนด
ชื่อและปริมาณของวัตถุที่
อาจใช้เป็นส่วนผสมในการ
ผลิตเครื่องส�าอาง ประกาศ
ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑
๒) Unacceptable claims
of ASEAN Cosmetic
Claims Guidelines :
หมายเหตุ:
“Whitens tetracyclineข้อก�าหนดพิเศษ: % Hydrogen peroxide ที่ถูกปลดปล่อย induced stains”
จากผลิตภัณฑ์ ต้องไม่เกิน ๖% โดย ผู้ผลิต ผู้รับจ้างผลิต ผู้น�าเข้า
ผูข้ าย ต้องขายให้เฉพาะกับทันตแพทย์เท่านัน้ ห้ามขายให้ผบู้ ริโภค
น�าไปใช้เอง
๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่ส่ือความหมายถึง ประสิทธิในการ
ฟอกสีฟนั ให้ขาวขึน้ ได้อนั เนือ่ งจากผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
กลุ่ม Tetracycline หรือกลุ่มที่เกิดจากโรคฟัน เช่น Fluorosis
ซึง่ ไม่สามารถแก้ไขได้จากการใช้เครื่องส�าอางกลุ่มฟอกสีฟัน
๒. การโฆษณาในส่วนของการแสดงภาพที่สื่อผลลัพธ์หลังการ
ฟอกสีฟัน ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง หรือเพิ่มข้อความ
ที่ท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า “ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสีของผิวฟัน
แต่ละบุคคล”

คู่มือส�าหรับประชาชน : การขอความเห็นเกี่ยวกับโฆษณาเครื่องส�าอาง
กฎหมายที่ให้อ�านาจอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
๑. พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. กฎกระทรวง ก�าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง การขอความเห็นเกีย่ วกับการโฆษณาเครือ่ งส�าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก�าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
ระยะเวลาที่ก�าหนดตามกฎหมาย/ข้อก�าหนด ฯลฯ ๖๐ วัน
ช่องทางการให้บริการ :
สถานที่ให้บริการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มควบคุมเครื่องส�าอาง อาคาร ๔ ชั้น ๔ ตึกส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๘๘/๒๔ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
ติดต่อด้วยตัวเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง)

