




	 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	 พ.ศ.	 2558	 มิได้

ก�าหนดให้ผู ้ท�าการโฆษณาต้องขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์

เครื่องส�าอางจากหน่วยงานภาครัฐก่อนการโฆษณา	 แต่ให้ภาครัฐ 

ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและด�าเนินการให้การโฆษณาเป็นไปตาม

กฎหมายที่ก�าหนด	ดังนั้นการมีแนวทางในการโฆษณาเครื่องส�าอาง

จึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 เพ่ือให้ผู้ท�าการโฆษณาและ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้มีแนวทางในการจัดการด้านโฆษณา	 ทั้งนี้

คู่มือโฆษณาเครื่องส�าอางฉบับเดือนกันยายน	2562	 ได้มีการใช้มา 

เป ็น เวลาพอสมควรแล ้วกอปรกับเทคโนโลยี 	 นวัตกรรม 

ด้านเครื่องส�าอางมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 และมีการแข่งขันทาง 

การตลาดที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง 

เข้าถึงผูบ้ริโภคได้โดยง่ายซ่ึงพบว่าผูท้�าการโฆษณามคีวามสร้างสรรค์

ในการประดิษฐ์ข้อความโฆษณาได้อย่างน่าสนใจ	 และเปลี่ยนแปลง

ไปตามสมยันยิม	ซึง่บางครัง้พบว่าอาจจะเกินขอบข่ายของความเป็น

เครื่องส�าอาง	

	 ดั งนั้น 	 เพื่อทบทวนและปรับปรุงคู ่มือการโฆษณา 

เครื่องส�าอางดังกล่าวให้มีความทันสมัย	 และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 จึงมีค�า ส่ังแต ่ง ต้ัง 

คณะท�างานทบทวนคู่มือการโฆษณาเครื่องส�าอาง	 ลงวันที่	 27	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2563	 โดยคณะท�างานฯ	 ดังกล่าวได้ด�าเนินการ

ปรบัปรงุคูม่อืการโฆษณาเคร่ืองส�าอาง	เพ่ือให้ผู้ท�าการโฆษณาใช้เป็น

แนวทางในการจดัท�าโฆษณา	และพนกังานเจ้าหน้าทีใ่ช้เป็นแนวทาง

ก�ากบัดแูลการโฆษณาเครือ่งส�าอางได้อย่างถกูต้องเหมาะสม	เพือ่การ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องส�าอางต่อไป	

กลุ่มก�ากับดูแลเครื่องส�าอางหลังออกสู่ตลาด

กองควบคุมเครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สิงหาคม	2564

ค�ำน�ำ

ก



คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษำ

คณะท�ำงำน

ผลิตโดย

ภญ.นฤภา	วงศ์ปิยะรัตนกุล

บริษัท	หก	หนึ่ง	เจ็ด	จ�ากัด

นพ.ไพศาล	ดั่นคุ้ม

ภญ.สุภาวดี	ธีระวัฒน์สกุล

ภญ.สุภัทรา	บุญเสริม

ภญ.สุนันทา	พันธุ์วรรณ์

รศ.ดร.ภญ.นงลักษณ์	สุขวาณิชย์ศิลป์

รศ.นพ.นภดล	นพคุณ

ผศ.ดร.ภญ.วิภาพร	พนาพิศาล

ทพญ.ปิยะดา	ประเสริฐสม

ภญ.อนัญญา	มณีภาค

ภญ.สุภาศิริ	ศรีชาติ

ภญ.อารทรา	ปัญญาปฏิภาณ

ม.ล.วรดนู	ศรีรัตนสถาวร

ภญ.อุมาพร	นรินทร์นอก

ภญ.เสาวลักษณ์	ปาละนันทน์

ภญ.มินทิรา	สารธิราช	

ที่ปรึกษาส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้อ�านวยการกองควบคุมเครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย

ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา	 	 	 	 	

คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเส้นผม	

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรม	

คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม	ส�านักทันตสาธารณสุข	กรมอนามัย

หัวหน้ากลุ่มก�ากับดูแลเครื่องส�าอางก่อนออกสู่ตลาด

หัวหน้ากลุ่มก�ากับดูแลเครื่องส�าอางหลังออกสู่ตลาด

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบเครื่องส�าอาง

หัวหน้ากลุ่มก�าหนดมาตรฐานเครื่องส�าอาง

กลุ่มก�ากับดูแลเครื่องส�าอางหลังออกสู่ตลาด

กลุ่มก�ากับดูแลเครื่องส�าอางหลังออกสู่ตลาด

กลุ่มก�ากับดูแลเครื่องส�าอางหลังออกสู่ตลาด

ข



ค�ำน�ำ

กำรโฆษณำเครื่องส�ำอำง

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรโฆษณำเครื่องส�ำอำง

	 พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	พ.ศ.	2558

	 ระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�าอาง	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ

เครื่องส�าอาง	พ.ศ.	2558	พ.ศ.	2559

	 ระเบยีบคณะกรรมการเครือ่งส�าอาง	ว่าด้วยการโฆษณาเพือ่แก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค

ที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องส�าอาง	พ.ศ.	2561

	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเคร่ืองส�าอาง	 

พ.ศ.	2561

แนวทำงกำรโฆษณำเครื่องส�ำอำง

ตัวอย่ำงลักษณะกำรโฆษณำที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย

ตัวอย่ำงข้อควำมโฆษณำที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย

ภำคผนวก

	 1.	กลุ่มเครื่องส�าอางบ�ารุงผิวที่มีสารไวท์เทนนิ่ง	(Whitening	products)

	 2.	กลุ่มเครื่องส�าอางลดริ้วรอย	(Anti-wrinkle)

	 3.	กลุ่มเครื่องส�าอางส�าหรับสิว	

	 4.	กลุ่มเครื่องส�าอางกระชับผิว	(Contour	cream,	Anti-cellulite,	Firming	products)

	 5.	กลุ่มเครื่องส�าอางขัดผิว	(Skin	exfoliation)

	 6.	กลุ่มเครื่องส�าอางป้องกันแสงแดด/ผสมสารป้องกันแสงแดด	(Sunscreen/	

	 			Sunscreen-containing	products)

	 7.	กลุ่มเครื่องส�าอางท�าความสะอาดที่ใช้แล้วล้างออก	

	 8.	กลุ่มเครื่องส�าอางขจัดรังแค	(Anti-dandruff)

	 9.	กลุ่มเครื่องส�าอางบ�ารุงเส้นผม	และหนังศีรษะ

	 10.	กลุ่มเครื่องส�าอาง	ยืด	ดัด	ย้อมสีผม	(Hair	straightening,	perming	and	colorants)	

	 11.	กลุ่มเครื่องส�าอางลดเหงื่อและกลิ่นกาย	(Anti-perspirant,	deodorant)	

	 12.	กลุ่มเครื่องส�าอางน�้าหอม	(Perfumes/	Fragrances/	Colognes)

	 13.	กลุ่มเครื่องส�าอางส�าหรับเล็บ	(Nail	products)

หน้ำ
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สำรบัญ



	 14.	กลุ่มเครื่องส�าอางส�าหรับช่องปาก	(Oral	care	products)

	 15.	กลุ่มเครื่องส�าอางฟอกสีฟัน	(ฺTeeth	bleaching	products)

	 16.	กลุ่มเครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมของ	กัญชง	กัญชา	สารสกัดที่มี	CBD	เช่น	สารสกัดจาก

	 					เมล็ดกัญชง																											

	 17.	Anti-blue	light

	 18.	สมดุล/สร้างสมดุลให้ผิว

	 19.	ท�าจากธรรมชาติ/มีส่วนผสม	หรือมีสารสกัดจากธรรมชาติ	

	 20.	DETOX

	 21.	เครื่องหมาย	หรือตราสัญลักษณ์		

	 22.	เปรียบเทียบยอดขายของผลิตภัณฑ์	

	 23.	อ้างประสิทธิภาพของเครื่องส�าอางโดยระบุค่าสถิติ																																														
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	 การโฆษณาเครื่องส�าอาง	คือ	การกระท�าไม่ว่าโดยวิธีใด	ๆ	ก็ตาม	ที่ท�าให้ประชาชนได้เห็น	ได้ยิน					

หรอืทราบข้อความเพือ่ประโยชน์ในทางการค้า	จะถอืว่าเป็นการโฆษณาเครือ่งส�าอางตามพระราชบญัญตัิ

เครือ่งส�าอาง	พ.ศ.	2558	ซึง่กฎหมายมไิด้ก�าหนดให้ผู้ท�าการโฆษณาต้องขออนญุาตจากหน่วยงานภาครัฐ 

ก่อนการโฆษณา	 แต่ผู้โฆษณาหรือผู้เก่ียวข้องกับการโฆษณาต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยข้อความ 

ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง	และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค	ทั้งนี้	การใช้ข้อความที่สื่อถึงคุณสมบัติหรือสรรพคุณ 

ของเครือ่งส�าอาง	เป็นต้น	ควรมเีอกสารทางวชิาการ	วธิกีารและผลการทดสอบ	เพ่ือสนบัสนนุการโฆษณา	 

ซึ่งผู้ท�าโฆษณาสามารถศึกษาแนวทางการโฆษณา	 จากคู่มือการโฆษณาเครื่องส�าอางฉบับนี้	 และขอ 

ค�าแนะน�าจากพนกังานเจ้าหน้าท่ีก่อนด�าเนนิการจดัท�าโฆษณา	หากผูท้�าโฆษณาสงสยัว่าการโฆษณาของตน 

จะเป็นการฝ่าฝืน	 หรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 สามารถยื่นค�าขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณา

เครื่องส�าอางได้ที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

 “เครื่องส�าอาง”	หมายความว่า	

	 (1)	วัตถุที่มุ่งหมายส�าหรับใช้ทา	ถู	นวด	โรย	พ่น	หยอด	ใส่	อบ	หรือกระท�าด้วยวิธีอื่นใดกับส่วน

ภายนอกของร่างกายมนษุย์	และให้หมายความรวมถงึการใช้กบัฟันและเยือ่บใุนช่องปาก	โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อความสะอาด	 ความสวยงาม	 หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ	 หรือระงับกลิ่นกาย	 หรือปกป้อง

ดูแลส่วนต่าง	ๆ	นั้น	ให้อยู่ในสภาพดี	และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่าง	ๆ	ส�าหรับผิวด้วยแต่ไม่รวมถึง 

เครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย

	 (2)	วัตถุที่มุ่งหมายส�าหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอางโดยเฉพาะ	หรือ	

	 (3)	วัตถุอื่นที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องส�าอาง

 “ข้อความ”	หมายความรวมถึง	การกระท�าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร	ภาพ	ภาพยนตร์	แสง	เสียง	

เครื่องหมายหรือการกระท�าอย่างใด	ๆ	ที่ท�าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้	

 “โฆษณา”	หมายความว่าการกระท�าไม่ว่าโดยวธิใีด	ๆ 	ให้ประชาชนเหน็	ได้ยนิ	หรือทราบข้อความ					

เพื่อประโยชน์ในทางการค้า	

 “สื่อโฆษณา”	 หมายความว่าสิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา	 เช่น	 หนังสือพิมพ์	 สิ่งพิมพ์	 

วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	โทรศัพท์	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	หรือป้าย

 “ผู้จดแจ้ง”	 หมายความว่า	 ผู้ได้รับใบรับจดแจ้งการผลิตเพ่ือขาย	 การน�าเข้าเพื่อขาย	 หรือการ

รับจ้างผลิตเครื่องส�าอาง

 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการเครื่องส�าอาง

 “เลขาธิการ”	หมายความว่า	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กำรโฆษณำเครื่องส�ำอำง

พระรำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง พ.ศ. 2558

นิยำมที่เกี่ยวข้อง (มำตรำ 4)

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรโฆษณำเครื่องส�ำอำง

1



 มาตรา	41	การโฆษณาเครื่องส�าอางต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความ							

ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับ	 

แหล่งก�าเนิด	สภาพ	คุณภาพ	ปริมาณ	หรือลักษณะของเครื่องส�าอาง	

	 ข้อความดงัต่อไปนีถ้อืว่าเป็นข้อความทีไ่ม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความทีอ่าจก่อให้เกดิ

ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

	 (1)	ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง	

	 (2)	 ข้อความท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเก่ียวกับเคร่ืองส�าอาง	 ไม่ว่าจะกระท�า

โดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ	 สถิติ	 หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง 

หรือไม่ก็ตาม	

	 (3)	ข้อความที่แสดงสรรพคุณที่เป็นการรักษาโรคหรือที่มิใช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องส�าอาง	

	 (4)	ข้อความที่ท�าให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบ�ารุงกาม	

	 (5)	 ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท�าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม

หรือน�าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ	

	 (6)	ข้อความที่จะท�าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน	

	 (7)	ข้อความอย่างอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 ข้อความท่ีใช้ในการโฆษณาท่ีบุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได ้

โดยแน่แท้	ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตามวรรคสอง	(1)

 มาตรา	42	การโฆษณาจะต้องไม่กระท�าด้วยวธิกีารอนัอาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพร่างกายหรอืจติใจ 

หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน	หรืออันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้บริโภค

 

 มาตรา	43	ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าเครื่องส�าอางใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค	ให้เลขาธิการ					

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งให้ผู้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณาด�าเนินการ 

ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ก�าหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระท�าไปพร้อมกับค�าแนะน�าหรือค�าเตือนเกี่ยวกับวิธีใช ้

หรืออันตราย	 ตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการก�าหนด	 ทั้งนี้	 โดยคณะกรรมการจะก�าหนดเงื่อนไขให้ 

แตกต่างกันส�าหรับการโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้	

	 (2)	จ�ากัดการใช้สื่อโฆษณาส�าหรับเครื่องส�าอางนั้น	

	 (3)	ห้ามการโฆษณาเครื่องส�าอางนั้น	

	 ความใน	 (2)	 และ	 (3)	 ให้น�ามาใช้บังคับแก่การโฆษณาที่เลขาธิการเห็นว่าขัดต่อศีลธรรม 

หรือวัฒนธรรมของชาติด้วย

 มาตรา	44	ในกรณทีีเ่ลขาธกิารเหน็ว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา	41	หรือมาตรา	42		ให้เลขาธกิาร	

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งให้ผู้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณาด�าเนินการ 

ดังต่อไปนี้	

	 (1)	ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา	

หมวด 6 กำรโฆษณำ
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	 (2)	ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา	

	 (3)	ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา	

	 (4)	 ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่

คณะกรรมการก�าหนด	

	 ในการออกค�าสัง่ตาม	(4)	ให้เลขาธกิารปฏบิติัตามหลักเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก�าหนด					

โดยค�านงึถงึประโยชน์ของผูบ้ริโภคประกอบกบัความสจุรติในการกระท�าของผูจ้ดแจ้งหรอืผูท้�าการโฆษณา

 มาตรา	45		ในกรณีที่เลขาธิการมีเหตุอันควรสงสัยว่า	ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือ

เกนิความจรงิตามมาตรา	41	วรรคสอง	(1)	ให้เลขาธกิารมอี�านาจออกค�าสัง่ให้ผูจ้ดแจ้งหรอืผูท้�าการโฆษณา

พิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้	

	 ในกรณีที่ผู้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ	 ผลการวิจัย	 สถิติ	 การรับรอง

ของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด	 หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา	 ถ้าผู้จดแจ้งหรือผู้ท�า 

การโฆษณา	ไม่สามารถพสิจูน์ได้ว่าข้อความทีใ่ช้ในการโฆษณาเป็นความจรงิตามทีก่ล่าวอ้าง	ให้เลขาธกิาร

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งตามมาตรา	44	ได้

 มาตรา	 46	 ผู ้จดแจ้งหรือผู ้ท�าการโฆษณาเครื่องส�าอางซึ่งสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะ

เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 อาจขอให้คณะกรรมการให้ความเห็นในเรื่องนั้น 

ก่อนท�าการโฆษณาได้	ทัง้นี	้คณะกรรมการจะต้องให้ความเหน็และแจ้งให้ผูข้อทราบภายในหกสบิวนันบัแต่ 

วันที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับค�าขอ	 ถ้าไม่แจ้งภายในก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ให้ถือว่าคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว	

	 การยื่นค�าขอและการให้ความเห็นตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไข 

ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด	

	 การให้ความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการตัดอ�านาจของคณะกรรมการ								

ที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร	

	 การใดท่ีได้กระท�าไปตามความเห็นของคณะกรรมการ	 หรือที่ให้ถือว่าคณะกรรมการให ้

ความเห็นชอบแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม	มิให้ถือว่าการกระท�านั้นเป็นความผิดทางอาญา

 มาตรา	84	ผู้ใดโฆษณาโดยไม่เป็นไปตามมาตรา	41	หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	42	ต้องระวางโทษ	

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

 มาตรา	85	ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของเลขาธิการตามมาตรา	43	หรือมาตรา	44	ต้องระวางโทษ	

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

 มาตรา	88	ถ้าการกระท�าความผิดตามมาตรา	84	หรือมาตรา	85	เป็นความผิดต่อเนื่อง	ผู้กระท�า	

ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง
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	 บญัชกี�าหนดอตัราค่าปรบั	ส�าหรบัการเปรียบเทียบ	แนบท้ายระเบยีบคณะกรรมการเคร่ืองส�าอาง

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ	 ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองส�าอาง	 พ.ศ.	 2558	 พ.ศ.	 2559	 ตามมติ

คณะกรรมการเครื่องส�าอาง	ในการประชุม	ครั้งที่	2/2558	เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2558	ที่เกี่ยวข้องกับ 

โฆษณาเครื่องส�าอาง

ระเบียบคณะกรรมกำรเครื่องส�ำอำง

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเปรียบเทียบ 

ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ควำมผิด (มำตรำ)

ก�ำหนดโทษ (มำตรำ) 84 84 85 85

41 42 43 44

อัตรำโทษ

ครั้งที่ 1 30,000. 30,000.30,000. 30,000.

ครั้งที่ 2 60,000. 60,000.60,000. 60,000.

ครั้งที่ 3 100,000. 100,000.100,000. 100,000.

ครั้งที่ 4 
และครั้งต่อไป

ส่งพนักงำน

สอบสวน

ด�ำเนินคดี

ส่งพนกังำน

สอบสวน

ด�ำเนินคดี

ส่งพนกังำน

สอบสวน

ด�ำเนินคดี

ส่งพนกังำน

สอบสวน

ด�ำเนินคดี

อตัรำค่ำปรบัทีก่�ำหนดให้เปรยีบเทยีบ

จ�ำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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แนวทำงกำรโฆษณำเครือ่งส�ำอำง

1

3

2

ชื่อทำงกำรค้ำ ชื่อเครื่องส�ำอำง เลขที่ใบรับจดแจ้ง

กำรกล่ำวอ้ำงชื่อสำรว่ำเป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอำง

ข้อควำม
(หมำยถึง ตัวอักษร ภำพ ภำพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมำย หรือสิ่งใด ๆ ที่ท�ำให้บุคคลทั่วไป

สำมำรถเข้ำใจควำมหมำยได้)

ชื่อทางการค้า	 ชื่อเครื่องส�าอาง	 เลขที่ใบรับจดแจ้งต้องตรงตามที่ได้จดแจ้งรายละเอียดต่อ 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	หรือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

กรณีการกล่าวอ้างว่ามีสารใด	ๆ	เป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอาง

	 (1)	ต้องมีสารดังกล่าวเป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอางนั้น	ตามที่จดแจ้ง

	 (2)	หากอ้างคุณสมบัติ/แหล่งก�าเนิด/คุณลักษณะเฉพาะ	ของสารที่ใช้เป็นส่วนผสมใน 

เครื่องส�าอางที่โฆษณา	เช่น	ใช้พืชที่ปลูกแบบ	organic	หรือสารมีขนาดอนุภาคนาโน	เป็นต้น 

ต้องมีเอกสารสนับสนุนที่ออกโดยหน่วยงานรับรองที่เชื่อถือได้

1.	ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 เรื่อง	แนวทางการพิจารณาข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเครื่องส�าอาง	และแนวทางในการแสดงหลักฐานเพื่อ

พิสูจน์หรือสนับสนุนข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเครื่องส�าอาง	ประกาศ	ณ	วันที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2537

ที่มา

1.	ต้องไม่เป็นเท็จ	หรือเกินความจริง	

2.	ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง	

3.	ต้องไม่แสดงสรรพคุณที่เป็นการรักษาโรค	หรือที่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องส�าอาง	

4.	ต้องไม่ท�าให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบ�ารุงกาม	

5.	 ต้องไม่เป็นการสนับสนุนให้มีการกระท�าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม	หรือน�าไปสู่ความเสื่อมเสีย 

ในวัฒนธรรมของชาติ	

6.	ต้องไม่ท�าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
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4 สรรพคุณ

1.	กรณีการกล่าวอ้างสรรพคุณของสาร

	 	 	 	 จะต้องเป็นสรรพคุณท่ีอยู่ในขอบข่ายของความเป็นเครื่องส�าอาง	 และต้องมีสารดังกล่าวเป็น 

ส่วนผสมในปริมาณที่เพียงพอแก่การกล่าวอ้างสรรพคุณ	และจะต้องพิสูจน์ได้โดยตรวจสอบจาก

เอกสารหลักฐานตามแนวทางในการแสดงหลักฐาน	 เพื่อพิสูจน์หรือสนับสนุนข้อความที่ใช้ในการ

โฆษณาเครื่องส�าอาง	ดังนี้	

(1)	เอกสารทางวชิาการซึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปและเช่ือถือได้		เช่น	ต�ารา	หรอืวารสารทางวชิาการ

ที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสารที่ต้องการกล่าวอ้างสรรพคุณ	หรือ		

(2)	หนงัสือรบัรองจากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบนัเอกชนทีเ่ชือ่ถอืได้ทีรั่บผดิชอบในเรือ่งทีผู่ป้ระกอบ 

ธุรกิจจะต้องน�าพิสูจน์	ทั้งของไทยหรือต่างประเทศ	หรือ	

(3)	ผลการตรวจสอบด้านคณุภาพ	หรือผลการทดสอบด้านประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง 

ที่โฆษณา	 จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ	 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทาง 

ด้านวิชาการนั้น	ๆ	ทั้งนี้	 หน่วยงานเอกชน	ควรได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ	

หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	เช่น	ISO/IEC17025

2.	กรณีการกล่าวอ้างสรรพคุณของเครื่องส�าอางที่โฆษณา

				(1)	ต้องเป็นข้อความที่สื่อความหมายในขอบข่ายของความเป็นเครื่องส�าอาง	ได้แก่	มีการใช้กับ

ส่วนภายนอกของร่างกายมนษุย์	ฟัน	และเยือ่บใุนช่องปาก	เพือ่ท�าความสะอาด	ความสวยงาม	หรอื

เปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏทางกายภาพโดยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย

หรือระงับกลิ่นกาย	หรือปกป้องดูแลส่วนต่าง	ๆ	นั้น	ให้อยู่ในสภาพดี	รวมตลอดทั้งเพื่อให้ผิวกายมี

กลิ่นหอม	

			(2)	ต้องแสดงสรรพคุณที่สอดคล้องกับประเภทเครื่องส�าอาง	หรือข้อมูลที่ปรากฏในใบรับจดแจ้ง 

หรือตรงตามการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช ้ฉลากเครื่องส�าอางจากส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา	 หรือตรงตามการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับข้อความส�าหรับ

โฆษณาเคร่ืองส�าอางจากคณะกรรมการเครื่องส�าอางแล้ว	 หรือตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	

ทั้งนี้	อาจแสดงข้อความอื่นที่มีหลักฐานทางวิชาการยืนยันหรือพิสูจน์ได้	แต่ยังคงไว้ในขอบข่ายของ 

ความเป็นเครื่องส�าอาง

1
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5

7

6

กำรโฆษณำเปรียบเทียบ

กำรโฆษณำโดย อ้ำงอิงรำยงำนทำงวิชำกำร หรือสถิติ 

กำรโฆษณำที่มีกำรยืนยันข้อเท็จจริง ว่ำได้รับรำงวัล
หรือเครื่องหมำยต่ำง ๆ

1.	ข้อความโฆษณาต้องเป็นจริงและมีหลักฐานพิสูจน์ได้	

2.	ข้อความโฆษณาต้องไม่ท�าให้เกิดความแตกแยก	หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน	

เช่น	ข้อความที่สร้างความแตกแยกทางการเมือง	ศาสนา	เชื้อชาติ	สีผิว	วัฒนธรรม	เป็นต้น

3.	ส�าหรับการโฆษณาเปรียบเทียบ	ให้เปรียบเทียบได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของตนเอง	

ไม่ควรเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น

ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้เป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง	 โดยมีหลักฐานที่มีส่วนสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับสาร	หรือเครื่องส�าอาง	ที่ต้องการกล่าวอ้างสรรพคุณที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน

1.	ต้องเป็นรางวัล	หรือเครื่องหมายที่ได้รับซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องส�าอางที่โฆษณา	โดยข้อความนั้น 

เป็นจริงและมีหลักฐานพิสูจน์ได้

2.	ต้องแสดงแหล่งประกวด	เงื่อนไข(ถ้ามี)	ปีที่ได้รับรางวัลให้ตรงตามที่ได้รับรางวัลในข้อความโฆษณา

8 กำรโฆษณำเครื่องส�ำอำงที่ใช้ หรืออ้ำงอิงข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์หรือกำรโฆษณำเครื่องส�ำอำง 

ซึ่งรวมอยู่กับข้อควำมที่ถวำยพระพร

1.	ต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาท่ีอ้างอิงข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัพระมหากษตัรย์ิ	พระราชนิ	ีรชัทายาท	หรือ

ผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์ซ่ึงได้กระท�าไปโดยไม่ได้รบัพระบรมราชานญุาต	พระราชานญุาต	หรอื

อนุญาตแล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	เว้นแต่

2
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	 (1)	ข้อความโฆษณาว่าได้รับเหรียญ	ใบส�าคัญคู่มือ	ประกาศนียบัตร	หรือเครื่องหมายอื่นใด 

ที่เป็นรางวัลในการแสดง	 หรือประกวดสินค้า	 หรือบริการที่ได้รับจากพระมหากษัตริย์	 พระราชินี 

รัชทายาท	หรือผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์

	 (2)	ข้อความโฆษณาว่าได้รับพระบรมราชานุญาตในการประกอบธุรกิจ 

ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราแผ่นดิน	หรือได้รับพระราชทานตราตั้ง

2.	ต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาซึง่รวมท้ังเคร่ืองหมายการค้า	หรอืเครือ่งหมายอืน่	ๆ 	หรอืข้อความแสดง

สถานที	่หรอืวธิตีดิต่อผูป้ระกอบการซึง่รวมอยูห่รือท�าให้ปรากฏพร้อมอยูก่บัข้อความทีถ่วายพระพร	

หรือข้อความอย่างอื่นที่อ้างอิงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์	พระราชินี	รัชทายาท	หรือผู้ส�าเร็จราชการ

แทนพระองค์	เว้นแต่ชื่อผู้ประกอบการ	หรือชื่อผู้ประพันธ์ข้อความ

2

9 กำรโฆษณำเครื่องส�ำอำงที่จัดให้มีกำรแถมพก 

หรือรำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค หรือจัดให้มีกำรประกวดชิงรำงวัล

1.	 กรณีที่จัดให ้มีการแถมพก	 หรือรางวัลด ้วยการเสี่ยงโชค	 ต ้องได ้รับอนุญาตจากเจ ้าพนักงาน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการพนันก่อน	

2.	ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้	

	 (1)	หลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	หรือข้อก�าหนดในการเสี่ยงโชคหรือในการประกวดชิงรางวัล

	 (2)	วนั	เดอืน	ปีท่ีเริม่ต้นและสิน้สดุของการจดัให้มกีารเสีย่งโชคหรอืการประกวดชงิรางวลั	เว้นแต่กรณทีีเ่ป็น 

การโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์	 ข้อความโฆษณาท่ีก�าหนดระยะเวลาเร่ิมต้นของการเส่ียงโชคหรือการประกวด 

ชิงรางวัลนั้นจะให้ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพ	หรือในส่วนที่เป็นเสียงอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้	แต่ข้อความโฆษณาที่

ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดนั้นจะต้องให้ปรากฏทั้งในส่วนที่เป็นภาพและส่วนที่เป็นเสียง

	 (3)	ประเภทและลกัษณะของของแถมพกหรอืรางวลั	จ�านวนและมลูค่าของของแถมพกหรอืรางวลัแต่ละสิง่ 

หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท	 เว้นแต่กรณีท่ีการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์จะไม่ระบุ

มูลค่าของของแถมพกหรือรางวัลแต่ละสิ่ง	 หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภทก็ได้	 แต่จะต้องระบุมูลค่ารวมของ 

ของแถมพกหรือรางวัลทุกประเภทไว้แทน	

	 ในกรณีท่ีสิ่งซึ่งจัดเป็นของแถมพกหรือรางวัลเป็นสิ่งซ่ึงมีมูลค่าที่ผู ้บริโภคอาจทราบได้โดยทั่วไป 

และข้อความโฆษณานั้นได้แสดงให้ผู้บริโภคทราบถึงประเภทและลักษณะของของแถมพกหรือรางวัลไว้โดย 

ชัดแจ้งแล้วจะไม่ระบุมูลค่าของของแถมพกหรือรางวัลนั้นไว้ก็ได้

	 (4)	เขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวัล	เว้นแต่กรณีที่เป็นการจัดให้มีขึ้น

ทั่วราชอาณาจักร

	 (5)	วัน	เดือน	ปี	เวลา	และสถานที่ซึ่งก�าหนดไว้ส�าหรับการท�าการเสี่ยงโชคหรือการตัดสินการประกวด

ชิงรางวัล

	 (6)	 สื่อโฆษณาท่ีจะใช้ในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับของแถมพกหรือรางวัลจากการเสี่ยงโชคหรือ 

การประกวดชิงรางวัล
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2.	กฎกระทรวง	ฉบับที่	6	(พ.ศ.	2538)	ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	2522

3.	กฎกระทรวง	ฉบับที่	5	(พ.ศ.	2534)	ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	2522	

ที่มา

10 กำรโฆษณำที่จัดให้มีกำรให้ของแถม 
ให้สิทธิ หรือประโยชน์ โดยให้เปล่ำ

ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	หลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	หรือข้อก�าหนดในการให้ของแถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์

2.	วัน	เดือน	ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดให้มีการให้ของแถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์	เว้นแต่

	 (1)	 กรณีท่ีเป็นการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์	 ข้อความโฆษณาที่ก�าหนดระยะเวลาเริ่มต้นของการให ้

ของแถม	ให้สิทธิหรือประโยชน์นั้น	จะให้ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพ	หรือในส่วนที่เป็นเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได ้

แต่ข้อความโฆษณาที่ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดนั้นจะต้องให้ปรากฏทั้งในส่วนที่เป็นภาพและส่วนที่เป็นเสียง

	 (2)	กรณทีีเ่ป็นการให้ของแถมโดยการติดของแถมไว้กบัเคร่ืองส�าอางในลักษณะทีผู้่บริโภคสามารถเหน็

ของแถมนัน้ได้อยูแ่ล้ว	หรอืโดยการบรรจขุองแถมไว้ในหบีห่อของเครือ่งส�าอางนัน้และได้ระบขุ้อความไว้ทีห่บีห่อ

บรรจุเครื่องส�าอางนั้นว่าได้จัดให้มีการให้ของแถมโดยให้เปล่าพร้อมกับการขายเครื่องส�าอางนั้นแล้ว

3.	 ประเภท	 ลักษณะ	 และมูลค่าของของแถม	 สิทธิหรือประโยชน์แต่ละส่ิง	 หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท	

เว้นแต่กรณีที่เป็นการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง	 หรือวิทยุโทรทัศน์	 จะไม่ระบุมูลค่าของของแถม	 สิทธ ิ

หรือประโยชน์แต่ละสิ่ง	 หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภทก็ได้	 แต่จะต้องระบุมูลค่ารวมของของแถม	 สิทธิ 

หรือประโยชน์ทุกประเภทไว้แทน	

	 ในกรณีท่ีสิ่งซ่ึงจัดเป็นของแถม	 หรือสิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่านั้น	 เป็นส่ิงซ่ึงมีมูลค่าท่ีผู้บริโภค 

อาจทราบได้โดยทั่วไปและข้อความโฆษณานั้นได้แสดงให้ผู้บริโภคทราบถึงประเภทและลักษณะของของแถม	

สทิธหิรอืประโยชน์โดยให้เปล่าไว้โดยชัดแจ้งแล้ว	จะไม่ระบมุลูค่าของของแถม	สิทธหิรือประโยชน์โดยให้เปล่านัน้ 

ไว้ก็ได้

4.	 เขตหรือถ่ินท่ีจัดให้มีการให้ของแถม	 ให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า	 เว้นแต่กรณีที่เป็นการจัดให้มีขึ้น 

ทั่วราชอาณาจักร

5.	สถานที่ที่ก�าหนดไว้ให้ผู้บริโภคมารับของแถม	หรือสิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า	เว้นแต่

	 (1)	 กรณีท่ีจัดให้มีการรับของแถม	 สิทธิหรือประโยชน์	 ณ	 ร้านค้าหรือตัวแทนจ�าหน่ายสินค้านั้น 

ทั่วไปทุกแห่ง	หรือ

	 (2)	กรณทีีเ่ป็นการให้ของแถมโดยการติดของแถมไว้กบัเคร่ืองส�าอางในลักษณะทีผู้่บริโภคสามารถเหน็

ของแถมนัน้ได้อยูแ่ล้ว	หรอืโดยการบรรจขุองแถมไว้ในหบีห่อของเครือ่งส�าอางนัน้	และได้ระบขุ้อความไว้ทีห่บีห่อ

บรรจุเครื่องส�าอางนั้นว่าได้จัดให้มีการให้ของแถมโดยให้เปล่าพร้อมกับการขายเครื่องส�าอางนั้นแล้ว

3
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1.	 ควรหลีกเลี่ยงการอ้างอิงบุคลากรทางการแพทย์ในการโฆษณา	 เนื่องจากหากพบโฆษณามีการกล่าวอ้างถึง

บุคลากรทางการแพทย์วิชาชีพใดก็ตามและการโฆษณาดังกล่าวมีข้อความฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

เคร่ืองส�าอาง	 พ.ศ.	 2558	 พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องไปยังสภาวิชาชีพเพื่อพิจารณาทางจรรยาบรรณ	 หรือ

จริยธรรม	ต่อไป	

	 ทั้งนี้	 หากประสงค์จะโฆษณาโดยอ้างอิงตัวบุคลากรทางการแพทย์	 บุคลากรฯ	 ดังกล่าว	 ต้องมีความ

เกี่ยวข้อง	เชื่อมโยงกับเครื่องส�าอางที่โฆษณา	เช่น	เป็นที่ปรึกษา	เป็นผู้คิดค้นสูตร	เป็นเจ้าของเครื่องส�าอาง	หรือ

เป็นหุ้นส่วน	เป็นต้น	โดยต้องมีหลักฐานการยินยอม	และรับรู้ถึงการอ้างถึงตนเองซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์

ที่ถูกน�าไปโฆษณา

2.	 กรณีการโฆษณาเครื่องส�าอางท่ีมีช่ือของบุคลากรทางการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเคร่ืองส�าอาง	 ซ่ึงได้รับ 

จดแจ้งแล้ว	สามารถโฆษณาได้ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว

3.	กรณีการโฆษณาเครื่องส�าอางโดยบุคลากรทางการแพทย์						

	 บุคลากรฯ	 ดังกล่าวต้องมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเคร่ืองส�าอางท่ีโฆษณา	 เช่น	 เป็นท่ีปรึกษา 

เป็นผู้คิดค้นสูตร	 เป็นเจ้าของเครื่องส�าอาง	 หรือเป็นหุ้นส่วน	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 หากมีข้อความฝ่าฝืนกฎหมายตาม 

พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	 พ.ศ.	 2558	 พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งเร่ืองไปยังสภาวิชาชีพเพ่ือพิจารณาทาง 

จรรยาบรรณ	หรือจริยธรรม	ต่อไป	

4.	ห้ามโฆษณาโดยใช้บุคคลทั่วไปแสดง	หรือสื่อให้เข้าใจว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคลากรทางการแพทย์

5.	 กรณีการโฆษณาเครื่องส�าอางโดยอ้างอิงบุคคล	 หรือโฆษณาเครื่องส�าอางโดยบุคคลในองค์กรวิชาชีพอื่นๆ	 

ให้ใช้หลักการพิจารณาการโฆษณาในท�านองเดียวกันกับ	ข้อ	1-4

12 กำรอ้ำงอิงควำมคิดเห็นโดยบุคคลผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้แสดง   
(celebrity testimonial) 

การใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียง	(celebrities)	เป็นผู้แสดงในการโฆษณาเครื่องส�าอางอาจกระท�าได้ใน

กรณีดังต่อไปนี้

	 (1)	เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้แสดงที่ได้รับจากประสบการณ์ในการใช้เครื่องส�าอางที่อยู่ใน

ขอบข่ายของความเป็นเครื่องส�าอางตามกฎหมายจริง	ๆ	มิใช่เป็นการแสดงที่กระท�าไปตามบทบาทที่ได้รับมอบ

หมายแต่เพียงอย่างเดียว

	 (2)	ให้ระบุชื่อ	นามสกุลจริงของผู้แสดงบนสื่อโฆษณาหรืออาจใช้ชื่อเล่นที่เป็นที่รู้จัก	 

หรือฉายาที่ใช้ในวงการ	อย่างใดอย่างหนึ่งในการโฆษณาได้

	 (3)	ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่รับรองโดยผู้แสดง	(Testimonial	statement)	ว่าสาระ

ส�าคัญที่น�าเสนอในการโฆษณานั้นเป็นความจริงไว้อ้างอิงด้วย

11 กำรอ้ำงอิงบุคลำกรทำงกำรแพทย์ หรือองค์กรวิชำชีพ
(Professional-related claims)
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ตัวอย่ำงลักษณะกำรโฆษณำ
ที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย

*	 หมายถึงข้อความที่ไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ด้วยเอกสารทางวิชาการ	 หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์	 หรือเกินขอบข่ายเครื่องส�าอางจึงจะถือว่าเป็น

ข้อความฝ่าฝืนกฎหมาย	ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีมีการพิสูจน์ได้จากผลการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ตนเอง	หรือเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลทางการตลาด 

เครื่องส�าอาง	โดยใช้แหล่งข้อมูลกลางที่น่าเชื่อถือและต้องไม่ระบุชื่อแบรนด์สินค้าอื่น	หรือชื่อบริษัทอื่น

มำตรำ 41 
วรรคสอง (1)

1.
เป็นกำรยืนยันข้อเท็จจริง
อันยำกแก่กำรพิสูจน์

2.
สื่อควำมหมำยว่ำ 
เครื่องส�ำอำงที่โฆษณำ 
ได้รับกำรรับรอง
คุณภำพมำตรฐำนจำก
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ หรือ 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

3.
กำรเปรียบเทียบกับกำรท�ำ
หัตถกำรทำงกำรแพทย์ เช่น 
กำรเลเซอร์ กำรฉีดโบท็อกซ ์
กำรศัลยกรรม ซึ่งมีกำร
เปรียบเทียบว่ำ ผลที่ได้
จำกกำรใช้เครื่องส�ำอำง 
เทียบเท่ำหรือดีกว่ำกำรท�ำ
หัตถกำรทำงกำรแพทย์  

“ที่สุด” “ไร้สำรพิษ” 

“ปลอดภัย ไร้สำรตกค้ำง ปรำศจำกสำรอันตรำย”

“ที่สุดในโลก” “ไม่ระคำยเคืองผิว” “ไร้ผลข้ำงเคียง” 

“จบทุกปัญหำ...” (เช่น จบทุกปัญหำผิว จบทุกปัญหำสิว 

เป็นต้น) หรือข้อควำมอื่นที่มีควำมหมำยในท�ำนองเดียวกัน*

สื่อควำมหมำยว่ำเครื่องส�ำอำงที่โฆษณำได้รับกำรรับรอง

คุณภำพมำตรฐำนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

หรือ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

หรือข้อควำมอื่นที่มีควำมหมำยในท�ำนองเดียวกัน

“แค่ทำก็เท่ำกับฉีด” 

“ขำวไวกว่ำฉีด” 

“หน้ำเรียวไม่ง้อโบท็อกซ์” 

“ผิวเต่งตึงเสมือนยิงเลเซอร์”

หรือข้อควำมอื่นที่มีควำมหมำยในท�ำนองเดียวกัน

เป็นกำรโฆษณำด้วยข้อควำมที่สื่อ 
ควำมหมำยเป็นเท็จ หรือเกินควำมจริง
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มำตรำ 41 
วรรคสอง (2)

1.
ข้อควำมที่สื่อควำมหมำยว่ำ 
มีผลต่อสุขภำพ

2.
ข้อควำมที่สื่อควำมหมำยว่ำ 
มีผลต่อโครงสร้ำงของ
ร่ำงกำย

3.
ข้อควำมที่สื่อควำมหมำยว่ำ 
มีผลต่อกำรกระท�ำหน้ำที่ใด ๆ 
ของร่ำงกำย 

“ฟื้นฟูผิวหนังให้แข็งแรง” 

“ดูดซับของเสียตกค้ำงใต้ผิว” 

“ล้ำงสำรพิษ” 

“กระตุ้นกำรไหลเวียนของเลือด”

 หรือข้อควำมอื่นที่มีควำมหมำยในท�ำนองเดียวกัน

“เสริม/ลดหน้ำอก” 

“สลำยไขมัน ยกกระชับ ปรับรูปหน้ำเรียว” “กระชับสัดส่วน” 

“อกฟู รูฟิต” 

“ลดควำมอ้วน” 

“ท�ำให้สูงขึ้น” “เพิ่มขนำดอวัยวะเพศชำย” 

หรือข้อควำมอื่นที่มีควำมหมำยในท�ำนองเดียวกัน

“กระตุ้นกำรสร้ำงคอลลำเจน และอีลำสติน” 

“ลดกำรสร้ำงเม็ดสีผิว” “ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase” 

“ต่อต้ำนอนุมูลอิสระ” “ลดผมหงอก กระตุ้น หรือเร่งกำรสร้ำง 

เส้นผมใหม่ให้ดกด�ำ”

“เร่งกำรงอกของเส้นผม/ปลูกผม ปลูกหนวด เครำ/  

ลดผมร่วง/ลดผมบำง/บ�ำรุงรำกผม”                   

หรือข้อควำมอื่นที่มีควำมหมำยในท�ำนองเดียวกัน

เป็นกำรโฆษณำด้วยข้อควำม 

สื่อควำมหมำยที่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 

ในสำระส�ำคัญเกี่ยวกับเครื่องส�ำอำง
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มำตรำ 41 
วรรคสอง (3)

1.
ข้อควำมที่สื่อควำมหมำย 
ถึงสรรพคุณรักษำโรค

2.
ข้อควำมที่
มิใช่จุดมุ่งหมำย
เป็นเครื่องส�ำอำงหรือ
มีจุดมุ่งหมำยเป็นผลิตภัณฑ์
สุขภำพประเภทอื่น เช่น 
ยำ อำหำร วัตถุอันตรำย 
หรือเครื่องมือแพทย์

“รักษำสิว/ป้องกันหรือลดอำกำรอักเสบของสิว”

“ป้องกันหรือรักษำฝ้ำ” “แก้ผดผื่นคัน”

“ระงับหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรำที่ผิวหนัง”

“รักษำแผลหรือลดอำกำรอักเสบในช่องปำก”

“จบทุกปัญหำสิว” “ลดกำรอักเสบของผิวหนัง ปกป้องผิวจำก

โรคผิวหนัง ผด ผื่นคัน” “รักษำทุกปัญหำของรอบเดือนสตรี 

(ปวดประจ�ำเดือน, ตกขำวผิดปกติ, ช่องคลอดมีกลิ่น,  

คันช่องคลอด)” “โรคปริทันต์ (ปวดฟัน, เหงือกบวม,  

เหงือกอักเสบ, เลือดออกตำมไรฟัน)” “พ่นคอเพื่อบรรเทำ

อำกำรเจ็บคอ” “รักษำโรคปวดข้อ ปวดเข่ำ ปวดหลัง ปวดเท้ำ  

ข้ออักเสบ ข้อติด ข้อฝืด ข้ออักเสบ รูมำตอยด์  

ลดกำรอักเสบ ของเส้นเอ็น ข้อเข่ำ และกล้ำมเนื้อ  

บรรเทำอำกำรปวดบวม เคล็ดขัดยอก กล้ำมเนื้ออ่อนแรง” 

“หยอดตำเพื่อรักษำโรคต้อหิน ต้อกระจก ต้อลม  แพ้แสง 

มองไม่ชัด ตำมัว” 

หรือข้อควำมอื่นที่มีควำมหมำยในท�ำนองเดียวกัน

“ทำผิวกำยเพื่อไล่ยุง แมลง” 

“ทำบริเวณที่แมลงกัดต่อย”

“ชโลมเส้นผมเพื่อก�ำจัดเหำ”

“ช�ำระล้ำงอวิชชำต่ำง ๆ และเปิดดวงชะตำชีวิต  เพื่อรับพลัง

ด้ำนดีให้แก่ผู้ ใช้”

“ฉีดพ่นฆ่ำเชื้อบนจอคอมพิวเตอร์ หน้ำจอโทรศัพท์ ฝำชักโครก 

โต๊ะท�ำงำน” 

“ฉีดพ่นหน้ำกำกอนำมัย ฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรำ”  

หรือข้อควำมอื่นที่มีควำมหมำยในท�ำนองเดียวกัน

เป็นกำรโฆษณำด้วยข้อควำมที่แสดง 

สรรพคุณที่เป็นกำรรักษำโรค 

หรอืมิใช่จดุมุง่หมำยเป็นเครือ่งส�ำอำง
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มำตรำ 41 
วรรคสอง (4)

เป็นกำรโฆษณำด้วย
ข้อควำมที่สื่อถึง 
สรรพคุณบ�ำรุงกำม

“กระชับภำยในคืนควำมสำว บรรเทำช่องคลอดแห้ง รีแพร์  

ช่องคลอดฟิต” 

“เพิ่มสมรรถภำพท่ำนชำย แก้ปัญหำไม่แข็งตัว เพิ่มพลังช้ำงสำร”

“เพิ่มสมรรถภำพทำงเพศ ชะลอกำรหลั่ง ท�ำให้สนุกได้นำนขึ้น 

แข็งตัวได้เต็มที่ แข็งตัวได้นำนขึ้น เพิ่มขนำดและควำมแข็งแรง 

เพิ่มควำมสนุกสนำนบนเตียง โคตรทน”

หรือข้อควำมอื่นที่มีควำมหมำยในท�ำนองเดียวกัน

เป็นกำรโฆษณำด้วยข้อควำมที่สื่อถึง 

สรรพคุณบ�ำรุงกำม

ตัวอย่ำงข้อควำมโฆษณำ
ที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย ควำมผิดตำม ม. 41 วรรคสอง

ตัวอย่ำงข้อควำมโฆษณำที่ฝ่ำฝืน

(1) เป็นกำรโฆษณำด้วยข้อควำมที่สื่อควำมหมำยเป็นเท็จหรือเกินควำมจริง

ให้ผลที่น่าทึ่งมากกว่าการท�าโบท็อกซ์

ผ่านมาตรฐานจาก
องค์การอาหารและยา

รับรองควำมปลอดภัยโดย
องค์กำรอำหำรและยำเรียบร้อย...
ใช้แล้วปลอดภัยไร้ผลข้ำงเคียง

Set	 กระชับรูปหน ้า เล็ก เรียว…
มหัศจรรย์ทองค�า	 ก่อก�าเนิดความ
งามอันพิศุทธิ์ดุจการร้อยไหมทอง
ค�า	 4	 เส้น	 	 ภายใน	 28	 วัน	 ขึงตึง	 
บล็อคผิวล็อคอายุกระชับรูปหน้า
เล็กเรียว	 พิสูจน์ได้พร้อมแสดงภาพ
ก่อน-หลังและข้อความบรรยายภาพ	 
ภายหลังการใช ้อย ่างต ่อเนื่องผิว 
อ่อนล้าและหย่อนคล้อยก็ได้รับการ
ฟื้นฟูจนสมบูรณ์แบบ

กระชับรูปหน้าเป็นตัว V  
คืนสามเหลี่ยมแห่งความงาม
ให้กับใบหน้า ภายใต้หลักการ
เดียวกันกับการทำ�เลเซอร์ 
กระชับรูปหน้า ซึ่งมีคุณสมบัติ
สามารถเติมเซลล์และฟื้นเซลล์
กระชับผิวได้ลึกถึงผิวในชั้นลึก

ผ่ำนกำรรับรองจำก
องค์กำรอำหำรและยำ 

18



ผลิตภัณฑ์เพื่อการกระชับสัดส่วน
พร้อมระบบป้องกัน พบว่ามี
ประสิทำธิภาพสูงมากในการช่วยสลาย 
ไขมันใต้ชั้นผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว

ลดปัญหาผมบางผมร่วง…เมื่อก่อน
เวลาลบูหนงัศรีษะแล้ว	มผีมร่วงตดิมอื
มามากจนรู้สึกตกใจ	รากผมกดู็ลีบเล็ก	
แต่พอได้ใช้	2	สัปดาห์	รากผมและผม
แข็งแรงข้ึน…ผมร่วงน้อยลง	 สังเกต
ดูรู ้สึกว ่าความมันบนหนังศีรษะก็ 
ลดลงด้วย	และคนรอบข้างก็ทักว่าผม 
หนาขึ้น…ลดไขมันอุดตันที่ท�าให้ราก
ผมตีบ	ลดการสร้างน�้ามันสาเหตุหลัก
ของผมร่วง	 เพิ่มการไหลเวียนโลหิต
เพื่อน�าสารอาหารไปเลี้ยงเส ้นผม 
มากขึ้น	 บ�ารุงรากผม	 และเส้นผมให้
แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่าย…

การใช้	serum	อย่างต่อเนื่อง	จะช่วย 
ฟ ื ้น ฟู เซลล ์ผมและช ่วยกระตุ ้ น
กระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน...
การใช้เซรั่มเป็นการแก้ปัญหาที่ต้น
เหต	ุผมดกด�าอย่างเป็นธรรมชาตแิละ
จะไม่กลบัมาหงอกอีก...HAIR	SERUM	
เร่งสร้างเมลานิน	 สาเหตุหลักของ	 
ผมขาว...การใช้	 serum	 ช่วยบ�ารุง
หนังศีรษะและเสริมสร ้างความถี่
ในการขึ้นของเส้นผม	 รวมถึงความ 
แข็งแรงของผมทีข่ึน้ใหม่...กระตุน้การ
ไหลเวียนของโลหิตให้รากผมแข็งแรง	
ให้อาหารสมอง...กระตุ้นรากผมใหม่
ให้แข็งแรง	ผมที่ขาวจะด�าขึ้น

อกอึ๋มขั้นเทพจาก CUP เล็ก

สู่ CUP ใหญ่ อกอึ๋มสั่งได้ 

ไม่ต้องศัลยกรรม ขยายอก

อึ๋ม เต่งตึงแน่นเฟิร์ม  

ยกกระชับอกที่หย่อนคล้อย 

เพิ่มขนาดทรวงอกและปรับ

ผิวให้ขาวใสเต่งตึง

ไปพร้อม ๆ กัน

ผมยำวถึง 1.3 ซม. 
ต่อเดือน...นวัตกรรม
เพื่อผมยำวสวย
1.3 ซม. ต่อเดือน

ฟื้นฟูและเสริมสร้าง
กระดูกใหม่
เสริมสร้างผิวฟัน

ช่วยต่อต้ำนอนุมูลอิสระ 
กระตุ้นสำรคอลลำเจน 
เร่งซ่อมแซมเซลล์ผิว 
ที่ถูกท�ำลำย ชะลอกำร
เสื่อมสภำพของผิว

ตัวอย่ำงข้อควำมโฆษณำที่ฝ่ำฝืน

(2) เป็นกำรโฆษณำด้วยข้อควำมสื่อควำมหมำยที่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 
ในสำระส�ำคัญเกี่ยวกับเครื่องส�ำอำง

ป้องกนัการเกดิริว้รอยใหม่และริว้รอย
จากความเครียดและมลพิษ…กระตุ้น
การเกิดใหม่ของเซลล์ผิว
ช่วยท�าให้กระบวนการเกิดริ้วรอย 
ช้าลง...ช่วยล้างพิษที่ตกค้างอยู่บน 
ผิวหน้า...ช่วยกระตุ้นการไหลเวียน
ของเลือด	 ช่วยขับสารพิษออกจาก
ผวิ...ช่วยกระตุน้การเกดิใหม่ของเซลล์
ผิวหนัง

เซรัม่ต้านการเกดิร้ิวรอยรอยบวมช�า้...
ช่วยชะลอการท�างานของเอนไซม	์
MMP	และชะลอการเกิดอนุมูลอิสระ	
ช่วยเพิม่ความแขง็แรงและรกัษาความ
สมดุลของเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการต่อต้านมลภาวะ	
ริ้วรอย...และรอยบวมช�้า

สวยเพรียว กระชับไว เพียงคุณ 
มีเวลา 10-15 นาที เหมาะกับ 
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเซลลูไลท์
ไขมันส่วนเกินตามร่างกาย 
ผิวหนังห้อยหย่อนคล้อย  
หลังคลอดบุตร หลังลดน�้าหนัก 
ช่วยผิวแตกลาย หรือ 
รักษารูปร่างให้คงเดิม

ลบริ้วรอย เสริมสร้างคอลลาเจน
ขึ้นใหม่ เพิ่มการไหลเวียนเลือด

ช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ปัญหาส�าหรับคน
เป็นสิวเป็นฝ้าใบหน้าที่หย่อนคล้อย 
กระตุ้นสารต้านอนุมูลอิสระ
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ปัญหำในช่องปำก 
ปวดฟัน เหงือกบวม 
เลือดออกตำมไรฟัน 
ร�ำมะนำด ใช้เป็นประจ�ำ 
จะไม่มีแผลในช่องปำก
อีกเลย ใช้แล้วเหงือก
ไม่บวม

ยับยั้งเชื้อที่ท�ำให้เกิด
ฟันผุได้ดี 

น�้ำหอมเพ่ิมควำมสนุกสนำน
บนเตียงของคู่รักของคุณ 
น�้ำหอมฟีโรโมน มัดใจผัว

ตัวอย่ำงข้อควำมโฆษณำที่ฝ่ำฝืน

(3) เป็นกำรโฆษณำด้วยข้อควำมที่แสดงสรรพคุณที่เป็นกำรรักษำโรค หรือ
มิใช่จุดมุ่งหมำยเป็นเครื่องส�ำอำง

ตัวอย่ำงข้อควำมโฆษณำที่ฝ่ำฝืน

(4) เป็นกำรโฆษณำด้วยข้อควำมที่สื่อถึงสรรพคุณบ�ำรุงกำม

ปกป้องผิวจากโรคผิวหนัง ผด ผื่น
คัน ช่วยฆ่าเชื้อแบคทำีเรีย เชื้อรา กลาก 
เกลื้อน ช่วยลดการอักเสบของผิวหนัง

ฆ่าเชื้อโรค...ทุกปัญหารอบเดือน
ของสตรีเรามีค�าตอบ...
1. ปวดประจ�าเดือน...
2. มีตกขาวผิดปกติ...
3. ช่องคลอดมีกลิ่น...
4. มีอาการคัน...
5. ช่องคลอดไม่สะอาด

สบู่มงคลท่ีช่วยปรับฐานดวงชะตา
ชีวิต	 ช�าระล้างส่ิงไม่ดีคุณไสยอวิชชา 
ต่าง	 ๆ	 ...ให้มีพลังในการช�าระล้าง	
อวิชชาด้านมืดและคุณไสยต่าง	 ๆ	
อย่างสูงสุด...สบู่นี้จะช่วยช�าระล้าง
อวิชชาต่าง	ๆ	และเปิดดวงชะตาชีวิต
เพื่อรับพลังด้านดีให้แก่ผู้ใช้

น�า้มนั...สกดั...บรรเทาอาการเมือ่ยล้า	
ปวดข้อ	ปวดกล้ามเนื้อ

บรรเทำอำกำรปวด

บวม บรรเทำอำกำร

เหงือกอักเสบ

ระวัง...ข้อเจ็บ...ข้อติด...ข้อม ี

เสียงดัง...นั่งนำนไม่ได้...โรคข้อเสื่อม

ประสิทธิภำพสูงกว่ำ 5 เท่ำ

รักษาสิว ลดการเกิดสิว
อักเสบที่เกิดจากเชื้อโรค 
เกิดจากฮอร์โมนไม่สมดุล

SERUM...เพิ่มพลังความเป็นชาย...
เพิ่มขนาดน้องชายโดยตรง... 
1 สัปดาห์ผลลัพธ์ภายในการ 
แข็งตัวดีขึ้น แข็งตัวได้เต็มทำี ่
ความรู้สึกระหว่างมีกิจกรรมดีขึ้น...
ผลลัพธ์ภายนอกผิวหนังชุ่มชื่น 
ไม่แห้งตึง...ผลลัพธ์ภายใน  
2 สัปดาห์ สามารถแข็งตัวได้นาน
มากขึ้น 

เสน่ห์เฉพาะจุด ฟิตและ
อ่อนเยาว์ ช่วยฟื้นฟู
จุดซ่อนเร้นให้เยาว์วัย 
อ่อนใส กระชับขึ้น
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ภำคผนวก

Do

Do

Don’t

Don’t

1. กลุ่มเครื่องส�ำอำงบ�ำรุงผิวที่มีสำรไวท์เทนนิ่ง 
(Whitening products)

2.กลุ่มเครื่องส�ำอำงลดริ้วรอย 
(Anti-wrinkle)

1.	อาจใช้ข้อความ	“WHITENING	/	LIGHTENING	/	
BRIGHTENING”	“แลดูกระจ่างใส”	“แลดูขาว”	
“แลดูขาวกระจ่างใส”	
2.	การโฆษณาทีท่�าให้เข้าใจว่าเครือ่งส�าอางมสีรรพคณุ
ตามข้อ	 1.	 ต้องแสดงข้อความที่มีความหมายท�าให้
เข้าใจว่า	 เคร่ืองส�าอางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีผิว
ตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลได้
3 . 	 การโฆษณาท่ี มีการอ ้ างอิ งผลการศึกษา/ 
ผลการทดสอบ	 หรือทดลองจากห้องปฏิบัติการของ
องค์กรใด	ๆ	ต้องแสดงข้อความที่มีความหมายท�าให้
เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์ท่ีได้ขึ้นอยู่กับสภาพ
ผิวของแต่ละบุคคลด้วย

1.	 การโฆษณาท่ีท�าให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณช่วยลด	
ชะลอ	หรือปกป้องผิวจากริ้วรอย	ต้องแสดงข้อความ
ทีท่�าให้เข้าใจได้ว่าผูใ้ช้จะได้รบัผลในการใช้ในช่วงเวลา
เมื่อใช้เครื่องส�าอางเท่านั้น	และผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับ
สภาพผิวของแต่ละบุคคล
2.	 ผลิตภัณฑ์ปกปิดริ้วรอย	 เช่น	 กลุ่ม	 foundation	
หรือ	concealer		ต้องแสดงข้อความที่ท�าให้เข้าใจได้
ว่าสามารถปกปิดริ้วรอยได้ในขณะใช้เท่านั้น	

หมำยเหตุ:	ภายใต้ค�าจ�ากัดความของเครื่องส�าอางไม่สามารถใช้ค�าว่า	“ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ”	เนื่องจากไม่ใช่สรรพคุณของ
เครื่องส�าอาง	แต่อาจให้ใช้ค�าทับศัพท์ผสมสารแอนตี้ออกซิแดนท์	(ถ้ามี)

ห้ามใช้ข้อความที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพของ
เครื่องส�าอางว่า	 สามารถเปลี่ยนแปลง	 หรือท�าให้ 
สีผิวขาวขึ้นมากกว่าหรือแตกต่างจากสีผิวเดิมตาม
ธรรมชาต	ิหรอืใช้ข้อความอืน่ทีม่คีวามหมายในท�านอง
เดียวกัน

ห ้ามใช ้ข ้อความหรือภาพที่สื่ อความหมายถึง
ประสิทธิภาพในการป้องกัน	 หรือการปรับปรุง	
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	และกระบวนการเสื่อมสภาพ			
อันเนื่องจากอายุที่มากขึ้น
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Do

Do

Don’t

Don’t

3.กลุ่มเครื่องส�ำอำงส�ำหรับสิว 

4.กลุ่มเครื่องส�ำอำงกระชับผิว 
(Contour cream, Anti-cellulite, Firming products)

ควรใช้ข้อความที่สื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องส�าอางท่ี
มีสูตรส�าหรับผิวที่เป็นสิว	 หรือสูตรที่มีประสิทธิภาพ
ในการท�าความสะอาดส�าหรับผู ้ที่มีปัญหาผิวมัน 
โดยอาจใช้ข้อความ	 “เครื่องส�าอางส�าหรับผิวที ่
เป็นสิว”	“เครื่องส�าอางส�าหรับผิวมัน”	
หรือใช้ข้อความอื่นที่มีความหมายในท�านองเดียวกัน

การโฆษณาต้องสื่อถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ที่มี 
จุดมุ ่งหมายส�าหรับช่วยปรับสภาพผิวให้ดูดี	 เช่น	 
ช่วยให้ผิวหน้า	 หรือผิวกายให้ดูกระชับอย่างเป็น
ธรรมชาติ	 ตามโครงร่างธรรมชาติของแต่ละบุคคล	
เป็นต้น

ห ้ามใช ้ข ้อความหรือภาพที่สื่ อความหมายถึง
ประสิทธิภาพในการรักษาสิว	 หรือลดการอักเสบ 
ของสิว	

ห ้ามใช ้ข ้อความหรือภาพที่สื่ อความหมายถึง
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงระบบการท�างาน	
หรือโครงสร้างของร่างกาย	เช่น	
“เพิ่มการเผาผลาญ”	“ลดการสะสมของไขมัน”	
“เพิ่มการไหลเวียนของระบบเลือด”	
“ลดขนาดของเอว”					
“เพิ่มหรือลดขนาดของทรวงอก”	
“ลดผิวเปลือกส้ม”	เป็นต้น
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5.กลุ่มเครื่องส�ำอำงขัดผิว 
(Skin exfoliation)

6.กลุ่มเครื่องส�ำอำงป้องกันแสงแดด/ผสมสำรป้องกันแสงแดด
(Sunscreen/ Sunscreen-containing products)

ข้อความโฆษณาต้องสื่อความหมายท�าให้เข้าใจว่า
เครื่องส�าอางมีสรรพคุณเกี่ยวกับการปรับสภาพผิว
ให้ดูดีขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารที่
เสริมการผลัดเซลล์ผิว	(chemical	exfoliation	เช่น	
AHA	เป็นต้น)	และ/หรือสารขัดผิว	(physical	exfo-
liation	เช่น	scrub	beads	เป็นต้น)
อาจใช้ข้อความ	 “ผลัด/ขจัด	 เซลล์ผิวที่ตายแล้ว”	 
หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในท�านองเดียวกัน

1.	การแสดงค่าประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวี	เช่น	
SPF	 (Sun	 Protection	 Factor	 หรือ	 Sunburn	 
Protection	Factor)	และ/หรอื	PA	(UVA	Protection	
Factor)	ต้องระบุเฉพาะค่าประสิทธิภาพการป้องกัน
แสงแดด	ที่ได้จากการทดสอบเครื่องส�าอางที่โฆษณา
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได ้ในประกาศคณะ
กรรมการเครือ่งส�าอางว่าด้วยเรือ่ง	การแสดงค่าความ
สามารถในการป้องกันแสงแดดของเครื่องส�าอาง 
ที่มีสารป้องกันแสงแดด	พ.ศ.	2560)
2.	 ข้อความโฆษณาควรให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงข้อควร
ปฏิบัติในการใช้เครื่องส�าอางกลุ่มป้องกันแสงแดด
อย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลในการใช้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพด้วยข้อความท่ีท�าให้เข้าใจว่า	 ทาใน
ปริมาณ	2	มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร	ซึ่งประมาณ
เท่ากับ	 1	 ช้อนชา	 หรือสองข้อนิ้วมือ	 ส�าหรับทา
หน้าและคอ	 ซึ่งอาจแบ่งทา	 2	 รอบ	 โดยทารอบละ 
ประมาณครึ่งช ้อนชาหรือหนึ่งข ้อนิ้วมือและทา
อย่างทั่วถึงสม�่าเสมอก่อนออกสู่แสงแดดอย่างน้อย	 

ห ้ามใช ้ข ้อความหรือภาพที่สื่ อความหมายถึง
ประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผิว	
เช่น	
“ลอกผิวใส”	
“กระตุ้น	เสริมการสร้างผิวใหม่	หรือคอลลาเจน”	
“ช่วยลดการเกิดสิว	ฝ้า	กระ”	
“ท�าให้ผิวขาวใสมากกว่าเดิม”	
“แค่ขัด	ก็ขาวได้”	
“สครับท�าให้ไขมันใต้ผิวแตกตัว”					
“สครับช่วยกระชับรูขุมขน”	เป็นต้น	
หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในท�านองเดียวกัน

1.	กรณทีี่ไม่มผีลการทดสอบ	หรอืมีผลการทดสอบได้
ค่า	SPF	ต�่ากว่า	6	ไม่ให้แสดงค�าว่า	“SPF”	หรือการ
แสดงข้อความใด	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องกบัค่าความสามารถใน
การป้องกันแสงแดด
2.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึง
ประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด	เช่น
“ป้องกันแสงแดดได้ยาวนาน	โดยไม่ต้องทาซ�้า”
“ป้องกันอันตรายจากรังสียูวีได้	100%”
“เมื่อทาผิวแล้วผลิตภัณฑ์ทนต่อการเช็ดถูหรือ 
ไม่ละลายออกมากับเหงื่อ”	
หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในท�านองเดียวกัน

กรณีเป็นเครื่องส�ำอำงที่มีวัตถุประสงค์หลักในกำรป้องกันแสงแดด (Primary Sunscreen)
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7.กลุ่มเครื่องส�ำอำงท�ำควำมสะอำดที่ใช้แล้วล้ำงออก   

1.	 ข้อความโฆษณาต้องส่ือความหมายท�าให้เข้าใจ
ว่าเครื่องส�าอางมีสรรพคุณหลักในการท�าความ
สะอาด	และมจีดุประสงค์รองในการลดการสะสมของ
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหน่ึงของกลิ่นกายได้	 โดยอาจ
ใช้ข้อความ		เช่น
1.1	ใช้ท�าความสะอาด	ช�าระล้างสิ่งสกปรก	และเชื้อ
แบคทีเรีย	ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นกาย	
1.2	 ใช้ท�าความสะอาด	 ช�าระล้างสิ่งสกปรก	 และลด
การสะสมของเชื้อแบคทีเรีย	
1.3	ใช้ท�าความสะอาด	และช่วยลดการสะสมของเชือ้
แบคทีเรีย
หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในท�านองเดียวกัน

การโฆษณาต ้องใช ้ข ้อความหรือภาพที่สื่ อถึ ง
วัตถุประสงค์ในการใช้ที่มีจุดมุ่งหมายสอดคล้องกับ
ประเภทของผลติภัณฑ์ท่ีจดแจ้ง	เช่น	ผลิตภัณฑ์ปกปิด
ริ้วรอยที่ผสมสารป้องกันแสงแดด	

15-30	 นาที	 เพื่อให้เครื่องส�าอางยึดติดกับผิวหนัง
หากออกสู่แสงแดดหรือมีกิจกรรมกลางแสงแดดเป็น
เวลานานให้ทาซ�้า	ทุก	ๆ	1-2	ชั่วโมง	เพื่อการป้องกัน
แสงแดดที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
3.	 การใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด	 จะช่วยป้องกัน
แสงแดดอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดฝ้าแดด

1.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อถึงความหมายถึง
ประสทิธภิาพในการฆ่า/ก�าจดั/	ยบัยัง้การเจรญิเตบิโต	
ของเชื้อแบคทีเรีย	เชื้อรา	ไวรัส	หรือเชื้ออื่น	ๆ 	ซึ่งเป็น
สรรพคุณทางยา
2.	 ห้ามระบุชื่อเฉพาะของเชื้อ	 หรือภาพที่สื่อให  ้
เข้าใจว่าเป็นเชื้อ
3.	 ห้ามระบุภาพ	 สัญลักษณ์	 เครื่องหมาย	 ที่จะ 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในความเป็นเครื่องส�าอาง	
เช่น	เครื่องหมายกาชาด	เครื่องหมาย	Rx	เส้นคาดทับ 
ภาพท่ีส่ือถึงการฆ่าเชื้อ	 โล่ท่ีส่ือถึงการป้องกันเชื้อ	
เป็นต้น	 หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในท�านอง
เดียวกัน	 กรณีเครื่องหมายการค้า	 พิจารณาตาม 
ความเหมาะสม	 โดยต้องมีเครื่องหมาย	®	หรือ	TM	
ให้เห็นชัดเจน

ห้ามใช ้ข ้อความหรือภาพที่สื่อให ้เข ้าใจว ่าเป ็น 
เครื่องส�าอางที่มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
แสงแดด

กรณีเป็นเครื่องส�ำอำงที่มิใช่มีวัตถุประสงค์หลักในกำรป้องกันแสงแดด (Secondary sunscreen) 
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8. กลุ่มเครื่องส�ำอำงขจัดรังแค 
(Anti-dandruff)

9. กลุ่มเครื่องส�ำอำงบ�ำรุงเส้นผม และหนังศีรษะ

การใช้ข้อความหรือภาพโฆษณาต้องสื่อความหมาย
ภายใต้ขอบข่ายของเครื่องส�าอางในลักษณะของการ
ท�าความสะอาดเส้นผม	 หนังศีรษะ	 และสะเก็ดรังแค	
รวมท้ังลดการคันศีรษะที่เกิดจากรังแคในช่วงระยะ
เวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์

การโฆษณาต้องสื่อความหมายถึงสรรพคุณในการ
บ�ารุง	ดูแลเส้นผม	หรือหนังศีรษะ	เช่น	“ท�าให้ผมลื่น
หวง่ีาย	ลดการขาดหลดุร่วงของเส้นผมทีม่สีาเหตจุาก
เส้นผมพันกัน”

ห ้ามใช ้ข ้อความหรือภาพที่สื่ อความหมายถึง
ประสิทธิภาพ	 ในการก�าจัด/	 ยับยั้งอาการคันศีรษะ	
อันเนื่องมาจากเชื้อรา	 หรือการรักษาโรคหนังศีรษะ	
อักเสบ	 หรือขจัดรังแคแบบถาวร	 หรือข้อความอื่นที่
มีความหมายในท�านองเดียวกัน	

1.	 ห้ามใช้ข ้อความหรือภาพโฆษณาท่ีส่ือความ
หมายถึงประสิทธิภาพว่าช่วยลดปัญหาผมหลุดร่วง 
โดยไม่ระบุสาเหตุ	
2.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพโฆษณาท่ีส่ือความหมาย
ถึงประสิทธิภาพว่าช่วยลดปัญหาผมหลุดร่วงที่ระบุ
สาเหตุอันเนื่องจากปัจจัยภายในร่างกาย	 หรือมี
ผลต่อการปรับวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผม 
หรือหนั งศี รษะ	 หรือลักษณะทางพันธุกรรม	 
หรือสาเหตุอื่น	ๆ	ที่นอกเหนือจากเส้นผมพันกัน
3.	 ห้ามใช้ข้อความโฆษณาหรือภาพโฆษณาที่สื่อ 
ความหมายถึงการบ�ารุงลึกถึงรากผม	
หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในท�านองเดียวกัน
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10.กลุ่มเครื่องส�ำอำง ยืด ดัด ย้อมสีผม 
(Hair straightening, perming and colorants)

11.กลุ่มเครื่องส�ำอำงลดเหงื่อและกลิ่นกำย
(Anti-perspirant, deodorant)

การโฆษณาต้องสื่อให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ให้ผลลัพธ ์
ไม่เป็นการถาวร	 และควรแสดงข้อความให้ทดสอบ
การแพ้ของผลิตภัณฑ์ก ่อนใช ้	 เนื่องจากเป ็นที ่
ทราบกันดว่ีาสารเคมใีนผลติภณัฑ์กลุม่นี	้ส่งผลกระทบ 
ต่อสภาพของเส้นผม	 หรืออาจมีการแพ้จากการ 
สัมผัสได้

1.	 การโฆษณาต้องสื่อความหมายเกี่ยวกับการ 
ลดกลิ่นกาย	 ระงับกลิ่นกาย	 อันเนื่องมาจากเหง่ือ 
ใต้วงแขน	 เมื่อลดความเปียกชื้นใต้วงแขนได้	 ปัญหา 
กลิ่นกายอันไม่พึงประสงค์ส่วนหนึ่งจึงลดลงได้
2.	 ควรระบุข้อความโฆษณาที่ท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจ 
ได้ว่า	ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละบุคคล
3.	 การโฆษณาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับการระงับ 
กลิ่นกายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 ๆ	 เช่น	 24	 ชั่วโมง	
ต้องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องส�าอาง
ที่โฆษณา	

ห้ามใช้ข้อความ	 หรือภาพโฆษณาที่สื่อความหมาย
ถึงประสิทธิภาพว่าผลิตภัณฑ์ไม ่ท�าลายเส ้นผม	 
เว้นแต่กรณมีส่ีวนผสมของ	hair	conditioning	agent 
ทีช่่วยในการปกป้องเส้นผม	หรอืบ�ารงุเส้นผม	สามารถ
ใช้ข้อความส่ือให้เข้าใจว่ามสีารบ�ารุงเส้นผม	หรือสตูร
ผสมสารบ�ารุงเส้นผม	หรือข้อความอืน่มคีวามหมายใน
ท�านองเดียวกัน

1.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึง
ประสิทธิภาพว่าช่วยระงับการเกิดเหงื่อ	 หรือมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของต่อมเหงื่อ	
เช่น	ลดจ�านวนต่อมเหงือ่	มผีลต่อกระบวนการเกดิเหงือ่ 
เป็นต้น
2.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึง
ประสิทธิภาพในการบ�าบัด	 บรรเทา	 รักษา	 หรือ 
ก� าจัดขนคุด 	 ซึ่ ง เกินขอบข ่ ายของความเป ็น 
เครื่องส�าอาง	
หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในท�านองเดียวกัน

หมำยเหตุ: 
เครื่องส�าอางที่มีส่วนช่วยลดเหงื่อได้	มีลักษณะดังนี้
1.	ส�าหรับการอ้างการลดเหงื่อ	ต้องเป็นสารที่มีฤทธิ์ฝาดสมาน	(astringents)	หรือคุณสมบัติที่มีลักษณะคล้ายไข	(wax,	gel)	จะเคลือบผิว
เพื่อปิดรูขุมขน	
2.	 สารอื่น	 ๆ	 ที่มีเอกสารทางวิชาการ	 หรือผลการทดสอบสนับสนุนว่าช่วยลดเหงื่อที่จะหลั่งออกมาได้อย่างชั่วคราวในขณะที่ผลิตภัณฑ ์
ยังคงอยู่บนผิว	
	 	 	 	 ดังนั้น	 ผลิตภัณฑ์จึงมีส่วนช่วยลดเหงื่อที่จะหลั่งออกมาได้ส่วนหนึ่งในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ยังคงอยู ่บนผิว	 ซ่ึงผู ้ใช้จะรู ้สึกได้ว่า 
ความเปียกชื้นใต้วงแขนลดลงจึงรู้สึกแห้งสบายกว่าที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์	และได้ความหอมเพิ่มจากกลิ่นของผลิตภัณฑ์	ซึ่งสารที่เคลือบผิวนี้ 
จะหลุดลอกออกได้เมื่อมีการช�าระล้างตามปกติ	 โดยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของต่อมเหงื่อ	 และด้วยส่วนประกอบอื่น	 ๆ 
เช่น	น�้าหอม	จึงช่วยลดปัญหากลิ่นกายอันไม่พึงประสงค์ในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์
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12.กลุ่มเครื่องส�ำอำงน�้ำหอม
(Perfumes/ Fragrances/ Colognes)

13. กลุ่มเครื่องส�ำอำงส�ำหรับเล็บ
(Nail products)

การโฆษณาต้องสื่อความหมายในลักษณะการให้ 
กลิน่หอมแก่ร่างกาย	ตามกลิน่ของเครือ่งส�าอางนัน้	ๆ

การโฆษณาต้องสื่อความหมายในลักษณะที่เกี่ยวกับ 
การท�าความสะอาด	 เปลี่ยนแปลงหรือตกแต่ง 
รูปลักษณะของเล็บเพื่อดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี	 เช่น	 
ล้างสีเล็บ,	แต่งสีเล็บ,	เคลือบและบ�ารุงเล็บ	เป็นต้น

ห ้ามใช ้ข ้อความหรือภาพที่สื่ อความหมายถึง
ประสิทธิภาพว่าช่วยดึงดูดทางเพศ	 หรือกระตุ ้น
ฮอร์โมนทางเพศ	 หรือมีผลต่อจิตและประสาท	 เช่น	
ช่วยระงับความเครียด,	 ท�าให้นอนหลับ,	 ช่วยไม่ให้
อ่อนล้า/อ่อนเพลีย	เป็นต้น

ห ้ามใช ้ข ้อความหรือภาพที่สื่ อความหมายถึง
ประสทิธภิาพว่ามผีลต่อระบบการท�างานของร่างกาย	
หรือรักษาโรค	 เช่น	 ช่วยเร่งให้เล็บงอกยาวเร็วขึ้น	 
หรือใช้รักษาเชื้อราที่เล็บ	เป็นต้น

Do Don’t

14. กลุ่มเครื่องส�ำอำงส�ำหรับช่องปำก
(Oral care products)

1.	การโฆษณาต้องสือ่ถงึสรรพคณุหลกัในการท�าความ
สะอาดและส่งเสรมิสขุอนามยัในช่องปากและฟัน	เช่น	
ป้องกันฟันผุ	 (กรณีมีส่วนผสมของสารป้องกันฟันผุ	
ได้แก่	 ฟลูออไรด์	 หรือสารอ่ืนท่ีมีข้อมูลทางวิชาการ	
และมีผลทดสอบประสิทธิภาพอ้างอิง)

1.	 กลุ่มเครื่องส�าอางส�าหรับช่องปาก	 เช่น	 ยาสีฟัน	 น�้ายาบ้วนปาก	 สเปรย์ระงับกลิ่นปาก	 ไหมขัดฟันผสม 
ฟลูออไรด์	เป็นต้น
2.	การโฆษณาต้องสือ่ถงึสรรพคณุหลกัในการท�าความสะอาดและส่งเสริมสุขอนามยัในช่องปากและฟัน	จึงช่วย
ลดกลิ่นปาก	ช่วยให้ลมหายใจสะอาด	สดชื่น	เพื่อสุขภาพเหงือกและฟัน	หรือส่งผลให้สุขภาพเหงือกและฟันดี

1.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึง
ประสทิธภิาพว่ามผีลในการรกัษา/	ป้องกนัโรคปรทินัต์	
เช่น	แผลในช่องปาก	เชือ้ราในช่องปาก	เหงอืกอกัเสบ	
เลือดออกตามไรฟัน	หรือท�าให้ฟันขาวขึ้น	เป็นต้น

ยำสีฟัน
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1.	การโฆษณาต้องสือ่ถงึสรรพคณุหลกัในการท�าความ
สะอาดและส่งเสริมสุขอนามัยในช่องปากและฟัน 
โดยต้องสื่อให้ทราบว่าใช้ร่วมกับการแปรงฟัน
2.	กรณี	ใช้	Sugar	alcohol	ในน�้ายาบ้วนปาก	เช่น	
Xylitol	สามารถโฆษณาว่า	“ใช้น�้าตาลที่ไม่ก่อให้เกิด
ฟันผุ”

การโฆษณาต้องสื่อถึงสรรพคุณหลักในการระงับ 
กลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์

2.	ลดการสะสมคราบแบคทีเรีย	หรือคราบพลัค		
				2.1	โฆษณาด้วยภาพ	หรอืข้อความท่ีสือ่ความหมาย
ถึงการลดการสะสมคราบแบคทีเรีย	 หรือคราบพลัค	
อันเนื่องมาจากการแปรงฟันด้วยยาสีฟันอย่างถูกวิธี
			2.2	โฆษณาด้วยภาพ	หรอืข้อความทีส่ือ่ความหมาย
ถึงการลดการสะสมคราบแบคทีเรีย	 หรือคราบพลัค 
หรือลดเช้ือแบคทีเรีย	 อันเนื่องมาจากการแปรงฟัน
อย่างถูกวิธี	 ด้วยยาสีฟันมีส่วนผสมของสารแอนตี้
แบคทีเรียในปริมาณท่ีไม่เข้าข่ายเป็นยา	 (ตรวจสอบ
จากต�ารายาเป็นการเฉพาะแต่ละสาร)	
3.	 ลดการเสียวฟัน	 (กรณีที่มีส่วนผสมของสารลดการ
เสียวฟัน	เช่น	Potassium	nitrate,	Potassium	citrate,	
Calcium	citrate,	Arginine	หรือ	strontium	acetate,	
calcium	phosphate	ทีท่�างานร่วมกับ	fluoride	เป็นต้น)
4.	กรณี	ใช้	Sugar	alcohol	ในยาสีฟัน	เช่น	Xylitol	
สามารถโฆษณาว่า	“ใช้น�้าตาลที่ไม่ก่อให้เกิดฟันผุ”	

1.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึง
ประสทิธภิาพว่ามผีลในการรกัษา/	ป้องกนัโรคปรทินัต์	
เช่น	แผลในช่องปาก	เชือ้ราในช่องปาก	เหงอืกอกัเสบ	
เลือดออกตามไรฟัน	หรือท�าให้ฟันขาวขึ้น	เป็นต้น
2.	กรณี	ใช้	Sugar	alcohol	ในน�้ายาบ้วนปาก	เช่น	
Xylitol	ห้ามโฆษณาว่า	“ป้องกันฟันผุ”	
3.	 ห้ามโฆษณาว่าการใช้น�้ายาบ้วนปากสามารถใช้
แทนการแปรงฟันได้
หรือข้อความอื่นมีความหมายในท�านองเดียวกัน

1.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึง
ประสิทธิภาพว ่ามีผลในการรักษา/ป้องกันโรค 
ปริทันต์	 เช่น	 แผลในช่องปาก	 เชื้อราในช่องปาก	
เหงือกอักเสบ	 เลือดออกตามไรฟัน	 หรือท�าให้ฟัน 
ขาวขึ้น	เป็นต้น
2.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึง
ประสิทธิภาพว่ามีผลในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับ 
ทางเดินหายใจ	 เช่น	 บรรเทาอาการเจ็บคอ	 แก้ไอ	
เป็นต้น
3.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อถึงการป้องกัน	 
ฆ่าเชื้อในช่องปาก
หรือข้อความอื่นมีความหมายในท�านองเดียวกัน

น�้ำยำบ้วนปำก

สเปรย์ระงับกลิ่นปำก

2.	กรณีใช้	Sugar	alcohol	ในยาสีฟัน	เช่น	Xylitol	
ห้ามโฆษณาว่า	“ป้องกันฟันผุ”	
หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในท�านองเดียวกัน
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Do Don’t
การโฆษณาต้องสื่อถึงสรรพคุณหลักในการท�าความ
สะอาดซอกฟัน

1.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึง
ประสทิธภิาพว่ามผีลในการรกัษา/	ป้องกนัโรคปรทินัต์	
เช่น	แผลในช่องปาก	เชือ้ราในช่องปาก	เหงอืกอกัเสบ	
เลือดออกตามไรฟัน	หรือท�าให้ฟันขาวขึ้น	เป็นต้น
2.	 ห้ามใช้ข้อความ	 หรือภาพท่ีสื่อความหมายถึง
ประสิทธิภาพป้องกันฟันผุ
หรือข้อความอื่นมีความหมายในท�านองเดียวกัน

ไหมขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์

Do

Do

Don’t

Don’t

15. กลุ่มเครื่องส�ำอำงฟอกสีฟัน
(ฺTeeth bleaching products)

16. กลุ่มเครื่องส�ำอำงที่มีส่วนผสมของ กัญชง กัญชำ สำรสกัดที่มี CBD 
เช่น สำรสกัดจำกเมล็ดกัญชง

1.การโฆษณาในส่วนของการแสดงภาพที่สื่อผลลัพธ์
หลังการฟอกสีฟันต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง	
หรือเพิ่มข้อความท่ีท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า	 “ผลลัพธ์
ที่ได้ขึ้นอยู่กับสีของเนื้อฟันแต่ละบุคคล”
2.	ควรแนะน�าว่า	ให้ใช้ผลติภณัฑ์ฟอกสฟัีนภายใต้การ
ดูแลของทันตแพทย์

การโฆษณาควรใช ้ข ้อความหรือภาพที่ สื่ อถึ ง
วัตถุประสงค์ในการใช้ที่มีจุดมุ่งหมายสอดคล้องกับ
ประเภทของเครื่องส�าอางที่จดแจ้ง

1.	 ห้ามใช้ข้อความ	 หรือภาพ	 ที่ ส่ือความหมาย
ถึงประสิทธิภาพในการฟอกสีฟ ันให ้ขาวขึ้นได  ้
อันเนื่องจากปัญหาความผิดปกติของผิวเคลือบฟัน		
ห รือผลอันไม ่พึ งประสงค ์จากการใช ้ยากลุ ่ ม	 
Tetracycline	 หรือการได้รับฟลูออไรด์สูงเกินระดับ
ที่เหมาะสมในวัยเด็ก	 เช่น	 Fluorosis	 ซึ่งไม่สามารถ	
แก้ไขได้จากการใช้เครื่องส�าอางกลุ่มฟอกสีฟัน
2.	 กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในช่องปาก
ที่มีส่วนผสมของ	 Hydrogen	 peroxide	 ที่เป็น 
ส่วนผสม	หรือที่ถูกปลดปล่อยจากผลิตภัณฑ์	 ไม่เกิน 
0.1%	ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	ผู้ขาย	สามารถขายให้แก่ผู้บริโภค
น�าไปใช้ได้โดยทั่วไปนั้น	 ห้ามแสดงประสิทธิภาพ 
ในการฟอกสีฟัน
หรือข้อความอื่นมีความหมายในท�านองเดียวกัน

ห้ามใช้ข้อความหรือภาพโฆษณาที่สื่อความหมายถึง
การรกัษาโรค	หรอืทีม่ใิช่จดุมุง่หมายเป็นเครือ่งส�าอาง
หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับ 
เครื่องส�าอาง
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17. Anti-blue light

18. สมดุล/สร้ำงสมดุลให้ผิว

19. ท�ำจำกธรรมชำติ/มีส่วนผสม หรือมีสำรสกัดจำกธรรมชำติ

ต้องเป็นเครื่องส�าอางผสมสารป้องกันแสงแดดที่มี
สารในกลุ่ม	 Physical	 Sunscreen	 เช่น	 Titanium	
Dioxide	และ/หรือ	Zinc	Oxide	เป็นส่วนประกอบ

ใช้ข ้อความให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ 
เครื่องส�าอางแต่ละประเภท	 เช่น	 เพื่อสื่อความหมาย
ของสมดลุทีช่่วยให้ผวิมคีวามชุม่ชืน้ในกลุม่ผลติภณัฑ์
บ�ารุงผิว	 (moisturizer)	 หรือเพื่อสื่อความหมายถึง
สมดุลที่ลดปริมาณน�้ามันซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสิวใน
กลุม่ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดผวิ	(cleanser)	เป็นต้น

1.	 อาจใช้ข้อความ	 “ท�าจากธรรมชาติ”	 เพื่อส่ือ
ความหมายถึงเครื่องส�าอางที่โฆษณานั้นมีส่วนผสม
ทุกรายการในสูตรที่ได้จากธรรมชาติโดยไม่ผ่าน
กระบวนการสกัดใด	ๆ 	ยกเว้น	การย่อยขนาดให้เลก็ลง
เพือ่ให้เหมาะส�าหรบัการน�าไปใช้	และไม่มวีตัถุกนัเสีย	
(preservative)	เป็นส่วนผสม	เช่น	ผงเฮนน่า	ผสมผง
ชาเขียวส�าหรับหมักผม
2.	 อาจใช้ข้อความ	 “มีส่วนผสม	 หรือมีสารสกัดจาก
ธรรมชาติ”	 เพื่อสื่อความหมายถึงเครื่องส�าอางท่ี
โฆษณานัน้มสีารบางรายการในสตูรทีไ่ด้จากธรรมชาติ	
เช่น	มีสารสกัดจากใบบัวบก	

ห้ามใช้ข้อความที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพของ
เครื่องส�าอางว่ามีผลต่อร่างกาย	หรือป้องกันแสงสีฟ้า
ในระดับที่ลึกกว่าชั้นผิวหนัง	หรือในระดับเซลล์	
หรือข้อความอื่นที่มีความหมายท�านองเดียวกัน

ห้ามใช้ข้อความ	 “สมดุล	 สร้างสมดุลให้ผิว”	 หรือ
ข้อความที่ส่ือความหมายว่า	 เป็นการปรับความเป็น 
กรด-ด่าง	 (pH)	 ของผิวหนัง	 ในช่องปาก	 หรือ 
จุดซ่อนเร้น

หากเคร่ืองส�าอางท่ีโฆษณานั้นมีส ่วนผสมเป ็น 
สารเคมี	 ห ้ามใช้ข ้อความ	 “ท�าจากธรรมชาติ”	 
“ไม่มสีารเคมเีจอืปน”	หรอืข้อความอืน่ทีม่คีวามหมาย	
ท�านองเดียวกัน
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Do

Do

Don’t

Don’t

20. DETOX

21. เครื่องหมำยหรือตรำสัญลักษณ์

ให้ใช้ข้อความ	DETOX	หรือทับศัพท์เป็นภาษาไทย	

เครื่องหมาย	 หรือตราสัญลักษณ์	 หรือเครื่องหมาย
รับรองระบบมาตรฐาน	 สามารถแสดงได ้ตาม 
ข้อเทจ็จรงิ	โดยต้องมเีอกสาร	หรอืหลกัฐานสนบัสนนุ	
แต่ต้องไม่สื่อให้เข้าใจผิดในความเป็นเครื่องส�าอาง	
เช่น	GMP/	 ISO/	Halal	 เป็นต้น	 โดยให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของการอนุญาตของผู ้ให้ตราสัญลักษณ์ 
และระบุป ีที่ ได ้รับตรา	 หรือแสดงได ้ในกรณี ท่ี 
การอนุญาตยังมีผลใช้บังคับ

ห้ามแปล	และห้ามบรรยายสรรพคุณ	ค�าว่า	DETOX	
ไปในทางล้างพิษ	หรือก�าจัดสารพิษ	หรือข้อความอื่น	
ที่มีความหมายในท�านองเดียวกัน

ห้ามใช้เครื่องหมาย	 สัญลักษณ์	 หรือรูปภาพที่สื่อถึง
การบ�าบัด	บรรเทา	รักษา	ป้องกันเชื้อโรค	ฆ่าเชื้อโรค	

Do

Do

Don’t

Don’t

22.เปรียบเทียบยอดขำยของผลิตภัณฑ์

1.	สามารถแสดงการเปรียบเทียบยอดขายผลิตภัณฑ์
ของตนเอง	ในช่วงระยะเวลาที่ส�ารวจ	
2.	มีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงตามข้อเท็จจริง	เช่น
เอกสารแสดงจ�านวน	หรือปริมาณการผลิต	เป็นต้น	

-

1.	 	 สามารถแสดงล�าดับยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เดียวกัน	โดยระบุช่วงระยะเวลาที่ส�ารวจ

1. เปรียบเทียบยอดขำยผลิตภัณฑ์ของตนเอง

2. เปรียบเทียบยอดขำยกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันกับผู้อื่นในขอบเขต หรือพื้นที่ซื้อขำยใด ๆ

การเปรียบเทียบกบักลุ่มผลิตภณัฑ์เดียวกนัต่างบริษทั
ห้ามระบุชื่อผลิตภัณฑ์	หรือชื่อบริษัท
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2.	 ระบุพื้นที่ที่ท�าการส�ารวจยอดขาย	 เช่น	 ในเขต
กรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	หรอื	ณ	ห้างสรรพสนิค้าหนึง่	ๆ  
เป็นต้น
3.	มีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงตามข้อเท็จจริง	เช่น
เอกสารแสดงจ�านวน	หรือปริมาณการผลิต	เป็นต้น

Do

Do

Don’t

Don’t

1.	การอ้างอิงผลการทดสอบความพึงพอใจ	ให้แสดง
ผลการทดสอบตามข้อเท็จจริง	 และให้โฆษณาโดย
อ้างอิงจ�านวนกลุ่มตัวอย่างโดยตรง	เช่น	
“กลุ่มตัวอย่าง	 45	คนจาก	50	คน”	หรือแสดงเป็น
จ�านวนร้อยละ	 หรือเปอร์เซ็นต์	 ร่วมกับจ�านวนของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ท�าการทดสอบ	 และช่วงเวลา
ที่ท�าการทดสอบ
2.	ต้องแสดงกลุ่มตัวอย่างที่ท�าการทดสอบ	เช่น	กลุ่ม
ตวัอย่างทีเ่ป็นผูห้ญงิ	ผูบ้รโิภค	ผูใ้ช้	ฯลฯ	หรือ	ใช้ค�าว่า 
กลุม่อาสาสมคัร	หรอืค�าอ่ืนท่ีสือ่ความหมายในท�านอง
เดียวกัน	 ทั้งนี้	 ในการโฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ	
ให้บอกข้อความด้วยเสยีงอย่างชดัเจนโดยจะมีซเูปอร์
ข้อความดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
3.	 ระบุข้อความที่แสดงว่าเป็นการทดสอบความ 
พึงพอใจ

1.	 การโฆษณาประสิทธิภาพของเครื่องส�าอาง	 
ต้องเป็นผลการทดสอบของเครื่องส�าอางที่โฆษณา
2.	 การทดสอบควรปฏิบัติตามหรืออ ้างอิงการ 
ด�าเนินการตามวิธีการท่ีเป็นสากล	 หรือมีเอกสาร
รับรองทางวิชาการเกี่ยวกับจ�านวนอาสาสมัคร
3.	 ต้องระบุข้อความในโฆษณาว่าเป็นการทดสอบ 
เกี่ยวกับเรื่องอะไร	ช่วงเวลาที่ท�าการทดสอบ	สภาวะ
การทดสอบ	สถิติที่ใช้	จ�านวนอาสาสมัคร	เป็นต้น

-

ห้ามใช้ข้อความที่สรุปว่าเครื่องส�าอางมีประสิทธิภาพ
ตามที่กล่าวอ้าง	เนื่องจากเป็นเพียงการทดสอบความ
พึงพอใจเท่านั้น	ไม่ใช่การทดสอบทางวิชาการ

1. กำรทดสอบควำมพึงพอใจ

2. กำรทดสอบทำงคลินิก (ประสิทธิภำพ หรือควำมปลอดภัย)

23. อ้ำงประสิทธิภำพของเครื่องส�ำอำงโดยระบุค่ำสถิติ

32






