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ค�าน�า

	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นว ่า	 คู ่ มือ 

การโฆษณาเครื่องส�าอางฉบับนี้	เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งผู้รับ

ผดิชอบสือ่โฆษณา	รวมถงึเจ้าหน้าที	่และผูท้ีส่นใจจะเรยีนรู	้เพือ่ใช้อ้างองิ 

ในการตรวจสอบและจดัท�าโฆษณาเคร่ืองส�าอางทางส่ือต่าง	ๆ 	เน่ืองจาก

พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 มิได้ก�าหนดให้ผู้ท�าการ

โฆษณาต้องขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐก่อนการโฆษณา	 แต่ให ้

ภาครัฐท�าหน้าทีใ่นลกัษณะการก�ากบัดแูลและด�าเนินการทางกฎหมาย

เมื่อพบการโฆษณาท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย	 ประกอบกับมีการประกาศใช ้

ระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�าอาง	 ว่าด้วยการโฆษณาเพื่อแก้ไข 

ความเข ้ า ใจผิ ดของผู ้ บริ โภคที่ อ าจ เกิ ด ข้ึนจากการโฆษณา 

เครื่องส�าอาง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 

การขอความเห็นเก่ียวกับการโฆษณาเครื่องส�าอาง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 โดยกลุ่มควบคุมเครื่องส�าอาง	 

จึงได้รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลดังกล่าว	เพื่อให้คู่มือฯ	สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหวังว่า	 คู่มือฉบับนี้ 

จะสามารถใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าทีใ่ช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการพจิารณา

การโฆษณาเครื่องส�าอาง	 และเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดท�าโฆษณาเครื่องส�าอางได้อย่างถูกต้อง

กันยายน	๒๕๖๒
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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�าด้วยวิธีอ่ืนใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์	 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
 “สือ่โฆษณา”	หมายความว่า	สิง่ทีใ่ช้เป็นสือ่ในการโฆษณา	เช่น	หนงัสอืพมิพ์	สิง่พมิพ์	วทิยกุระจายเสยีง	
วิทยุโทรทัศน์	โทรศัพท์	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	หรือป้าย

หมวด ๖ การโฆษณา
	 มาตรา	 ๔๑	 การโฆษณาเครื่องส�าอางต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความ 
ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม	ทั้งนี้	 ไม่ว่าข้อความดังกล่าวน้ันจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับ 
แหล่งก�าเนิด	สภาพ	คุณภาพ	ปริมาณ	หรือลักษณะของเครื่องส�าอาง
		 ข้อความดังต่อไปนี้	 ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิด 
ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
		 (๑)		 ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
		 (๒)		ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง	ไม่ว่าจะกระท�าโดย
ใช้หรืออ้างองิรายงานทางวชิาการ	สถติ	ิหรอืสิง่ใดสิง่หนึง่อนัไม่เป็นความจริงหรอืเกนิความจรงิหรอืไม่กต็าม
		 (๓)		 ข้อความที่แสดงสรรพคุณที่เป็นการรักษาโรคหรือที่มิใช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องส�าอาง
		 (๔)		ข้อความที่ท�าให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบ�ารุงกาม
		 (๕)		ข้อความทีเ่ป็นการสนบัสนนุโดยตรงหรอืโดยอ้อมให้มกีารกระท�าผดิกฎหมายหรอืศีลธรรมหรอื
น�าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
		 (๖)		ข้อความที่จะท�าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
		 (๗)		ข้อความอย่างอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

คู่มือ
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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
 “สือ่โฆษณา”	หมายความว่า	สิง่ทีใ่ช้เป็นสือ่ในการโฆษณา	เช่น	หนงัสอืพมิพ์	สิง่พมิพ์	วทิยกุระจายเสยีง	
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
ใช้หรอือ้างองิรายงานทางวชิาการ	สถติ	ิหรอืสิง่ใดสิง่หนึง่อนัไม่เป็นความจริงหรอืเกนิความจริงหรือไม่กต็าม
		 (๓)		 ข้อความที่แสดงสรรพคุณที่เป็นการรักษาโรคหรือที่มิใช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องส�าอาง
		 (๔)		ข้อความที่ท�าให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบ�ารุงกาม
		 (๕)		ข้อความทีเ่ป็นการสนบัสนนุโดยตรงหรอืโดยอ้อมให้มกีารกระท�าผดิกฎหมายหรือศีลธรรมหรือ
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�าหนดให้การโฆษณาน้ันต้องกระท�าไปพร้อมกับค�าแนะน�าหรือค�าเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรือ
อันตราย	 ตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการก�าหนด	ทั้งนี้	 โดยคณะกรรมการจะก�าหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกัน	
ส�าหรับการโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้
		 (๒)		จ�ากัดการใช้สื่อโฆษณาส�าหรับเครื่องส�าอางนั้น
		 (๓)		ห้ามการโฆษณาเครื่องส�าอางนั้น
		 ความใน	 (๒)	 และ	 (๓)	 ให้น�ามาใช้บังคับแก่การโฆษณาที่เลขาธิการเห็นว่าขัดต่อศีลธรรมหรือ
วัฒนธรรมของชาติด้วย
		 มาตรา	๔๔	 ในกรณทีีเ่ลขาธิการเหน็ว่าการโฆษณาใด		ฝ่าฝืนมาตรา	๔๑	หรอืมาตรา	๔๒	ให้เลขาธกิาร
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการมอี�านาจออกค�าสัง่ให้ผูจ้ดแจ้งหรอืผูท้�าการโฆษณาด�าเนนิการ ดงัต่อไปนี้
		 (๑)		ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
		 (๒)		ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
		 (๓)		ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
		 (๔)		ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	 
คณะกรรมการก�าหนด
  ในการออกค�าสั่งตาม	 (๔)	 ให้เลขาธิการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก�าหนด	 
โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตในการกระท�าของผู้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณา
	 มาตรา	๔๕	 ในกรณีที่เลขาธิการมีเหตุอันควรสงสัยว่า	 ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือ
เกนิความจรงิตามมาตรา	๔๑	วรรคสอง	(๑)	ให้เลขาธกิารมอี�านาจออกค�าสัง่ให้ผูจ้ดแจ้งหรอืผูท้�าการโฆษณา
พิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้
	 ในกรณีที่ผู้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ	 ผลการวิจัย	 สถิติ	 การรับรองของ
สถาบนัหรอืบคุคลอืน่ใด	หรอืยนืยนัข้อเทจ็จรงิอันใดอันหนึง่ในการโฆษณา	ถ้าผู้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณา
ไม่สามารถพสิจูน์ได้ว่าข้อความทีใ่ช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามท่ีกล่าวอ้าง	ให้เลขาธกิารโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งตามมาตรา	๔๔	ได้
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	 มาตรา	 ๔๖	 ผู้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณาเครื่องส�าอางซ่ึงสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็น	 
การฝ่าฝืนหรอืไม่เป็นไปตามพระราชบญัญตันิี	้อาจขอให้คณะกรรมการให้ความเหน็ในเรือ่งนัน้ก่อนท�าการ
โฆษณาได้	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับค�าขอ	 ถ้าไม่แจ้งภายในก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว	 ให้ถือว่า
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว
	 การยื่นค�าขอและการให้ความเห็นตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
	 การให้ความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการตัดอ�านาจของคณะกรรมการ 
ที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร

	 การใดทีไ่ด้กระท�าไปตามความเหน็ของคณะกรรมการ	หรือท่ีให้ถือว่าคณะกรรมการให้ความเหน็ชอบ 
แล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม	มิให้ถือว่าการกระท�านั้นเป็นความผิดทางอาญา

หมวด ๙ บทก�าหนดโทษ
 มาตรา	๘๔	 ผูใ้ดโฆษณาโดยไม่เป็นไปตามมาตรา	๔๑	หรือไม่ปฏบัิติตามมาตรา	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

ล�าดับที่
ความผิด	
(มาตรา)

ก�าหนดโทษ	
(มาตรา)

อัตราโทษ

อัตราค่าปรับที่ก�าหนดให้เปรียบเทียบ

ครั้งที่	๑ ครั้งที่	๒ ครั้งที่	๓
ครั้งที่	๔	

และครั้งต่อไป

๔๕ ๔๑ ๘๔ จ�าคกุไม่เกนิ	๑	ปี	หรอืปรบั

ไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส่งพนักงานสอบสวน 

ด�าเนินคดี

๔๖ ๔๒ ๘๔ จ�าคกุไม่เกนิ	๑	ปี	หรอืปรบั

ไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส่งพนักงานสอบสวน	

ด�าเนินคดี

๔๗ ๔๓ ๘๕ จ�าคกุไม่เกนิ	๑	ปี	หรอืปรบั

ไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส่งพนักงานสอบสวน	

ด�าเนินคดี

๔๘ ๔๔ ๘๕ จ�าคกุไม่เกนิ	๑	ปี	หรอืปรบั

ไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส่งพนักงานสอบสวน	

ด�าเนินคดี
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ระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�าอาง
ว่าด้วยการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค

ที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องส�าอาง
พ.ศ.	๒๕๖๑

	 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�าอาง	 ในเรื่อง	 การโฆษณาเพื่อแก้ไข 
ความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดข้ึนจากการโฆษณาเครื่องส�าอาง	 เพื่อเป็นการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน
	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๔๔	 วรรคหนึ่ง	 (๔)	 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง 
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 
ให้ผู ้จดแจ้งหรือผู้ท�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	 เพื่อให ้
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาอนุมัติข้อความนั้น
	 	 	 ๔.๒		 ด�าเนินการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู ้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นจาก 
การโฆษณาภายในก�าหนดเวลาสามสิบวัน	นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติตามข้อ	๔.๑
	 	 	 ๔.๓		 การโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู ้บริโภคตาม	 ๔.๒	 ให้กระท�าทาง 
สื่อโฆษณาที่ผู้กระท�าการโฆษณาใช้ในการโฆษณานั้น	และให้กระท�าต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
	 ข้อ	 ๕		 ข้อความที่จะใช้ในการโฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค	 อย่างน้อยต้องม ี
ดังต่อไปนี้
	 	 	 ๕.๑	 ข้อความที่จะใช้ในการโฆษณาที่ได้รับอนุมัติตามข้อ	๔.๑
	 	 	 ๕.๒		 ข้อความช้ีแจงให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงความถูกต้องของโฆษณา	หรือความมุ่งหมาย 
อันแท้จริงของผู้ท�าการโฆษณาที่มีอยู่ส�าหรับโฆษณานั้น
	 ข้อ	 ๖	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการโฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค	 ให้ผู้จดแจ้ง 
หรือผู้ท�าการโฆษณาที่ได้รับค�าสั่งให้แก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค	เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑
ธเรศ	กรัษนัยรวิวงค์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ประธานกรรมการเครื่องส�าอาง

คู่มือ
การโฆษณาเครื่องส�าอาง
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ระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�าอาง
ว่าด้วยการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค

ที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องส�าอาง
พ.ศ.	๒๕๖๑

	 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�าอาง	 ในเรื่อง	 การโฆษณาเพื่อแก้ไข 
ความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องส�าอาง	 เพ่ือเป็นการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน
	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๔๔	 วรรคหนึ่ง	 (๔)	 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง 
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 
ให้ผู ้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณาด�าเนินการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดข้ึน 
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	 เพื่อให ้
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาอนุมัติข้อความนั้น
	 	 	 ๔.๒		 ด�าเนินการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู ้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นจาก 
การโฆษณาภายในก�าหนดเวลาสามสิบวัน	นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติตามข้อ	๔.๑
	 	 	 ๔.๓		 การโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู ้บริโภคตาม	 ๔.๒	 ให้กระท�าทาง 
สื่อโฆษณาที่ผู้กระท�าการโฆษณาใช้ในการโฆษณานั้น	และให้กระท�าต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
	 ข้อ	 ๕		 ข้อความที่จะใช้ในการโฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค	 อย่างน้อยต้องมี 
ดังต่อไปนี้
	 	 	 ๕.๑	 ข้อความที่จะใช้ในการโฆษณาที่ได้รับอนุมัติตามข้อ	๔.๑
	 	 	 ๕.๒		 ข้อความชี้แจงให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงความถูกต้องของโฆษณา	หรือความมุ่งหมาย 
อันแท้จริงของผู้ท�าการโฆษณาที่มีอยู่ส�าหรับโฆษณานั้น
	 ข้อ	 ๖	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการโฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค	 ให้ผู้จดแจ้ง 
หรือผู้ท�าการโฆษณาที่ได้รับค�าสั่งให้แก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค	เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑
ธเรศ	กรัษนัยรวิวงค์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ประธานกรรมการเครื่องส�าอาง

คู่มือ
การโฆษณาเครื่องส�าอาง
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แบบ	ฆส.๑

เลขรับที่...................................

วันที่.........................................

ผู้รับค�าขอ................................

						(ส�าหรับเจ้าหน้าที่)

ค�าขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องส�าอาง

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
	 	 	 	 	 	 	 												(...................................................)

คู่มือ
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  แนวทางการโฆษณาเครื่องส�าอาง
ล�าดับ สาระส�าคัญ ข้อก�าหนด

๑. ชื่อเครื่องส�าอาง/
ชื่อทางการค้า/ตรา/
เครื่องหมายการค้า

ชือ่เครือ่งส�าอาง/ชือ่ทางการค้า/ตรา/เครือ่งหมายการค้าต้องตรงตามทีแ่จ้งรายละเอยีด
ต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่

๒. รูปภาพ (๑)	 ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง
(๒)	 ต้องไม่ขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

๓. การกล่าวอ้างชื่อสาร
ว่าเป็นส่วนผสมใน
เครื่องส�าอาง๑

(๑)	 ต้องมสีารดังกล่าวเป็นส่วนผสมในเครือ่งส�าอางนัน้จรงิ	(ในเบือ้งต้นให้ตรวจสอบจาก
เอกสารสูตร)
(๒)	 หากมีการกล่าวอ้างสรรพคุณของสารด้วยจะต้องเป็นสรรพคุณที่อยู่	 ในขอบข่าย 
ของความเป็นเครื่องส�าอางและต้องมีสารดังกล่าวเป็นส่วนผสม	 ในปริมาณท่ีเพียงพอ 
แก่การกล่าวอ้างสรรพคุณและจะต้องพิสูจน์ได้	 โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน 
ตามแนวทางในการแสดงหลักฐาน	 เพ่ือพสูิจน์หรอืสนบัสนนุข้อความทีใ่ช้ในการโฆษณา 
เครือ่งส�าอาง	ดังนี้
		 (๒.๑)	 เอกสารทางวิชาการซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปและเชื่อถือได	้ เช่น	 ต�ารา	 
หรือวารสารทางวิชาการที่ใช้ในการศึกษาและค้นคว้าเก่ียวกับวิชาเครื่องส�าอาง 
ทางการแพทย์	หรือทางเภสัชศาสตร์
		 (๒.๒)	 หนงัสอืรบัรองจากหน่วยงานของรัฐหรอืสถาบนัเอกชนทีเ่ชือ่ถอืได้	ทีร่บัผดิชอบ
ในเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องน�าพิสูจน์ทั้งของไทยหรือต่างประเทศ	หรือ
		 (๒.๓)	 ผลการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพเครื่องส�าอางของทางสถาบัน 
ทางราชการทั้งไทยหรือต่างประเทศ	 หรือสถาบันการศึกษาอันมีความเชี่ยวชาญ 
ในแขนงวิชาการอันต้องพิสูจน์	หรือ
		 (๒.๔)	 ผลการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพเครื่องส�าอางของสถาบันเอกชน 
ทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศ	 ซ่ึงสถาบันเหล่านี้จะต้องได้รับการรับรอง 
จากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องน�าพิสูจน์

๔.	 สรรพคุณ (๑)	 ต้องเป็นข้อความที่ส่ือความหมายในขอบข่ายของวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อ 
ความสะอาด	ความสวยงามหรอืส่งเสรมิให้เกดิความสวยงาม	โดยไม่มีผลมุ่งหมายส�าหรบั
ให้เกดิผลแก่สขุภาพ	โครงสร้างหรอืการกระท�าหน้าทีใ่ด	ๆ 	ของร่างกายของมนษุย์	ซึง่เป็น 
สรรพคุณทางยา	อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง

 (๒)	 ต้องแสดงสรรพคณุตรงตามประเภทเคร่ืองส�าอางทีป่รากฏในใบรบัจดแจ้งผลติ/น�าเข้า
เครื่องส�าอาง	 หรือตรงตามการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้ฉลากเครื่องส�าอาง
จากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	หรอืตรงตามการพิจารณาให้ความเหน็ชอบ
เก่ียวกับข้อความส�าหรับโฆษณาเครื่องส�าอางจากคณะกรรมการเครื่องส�าอางแล้ว	 
หรือตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางในภาคผนวก	
(๓)	 ต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

๕.	 การโฆษณาเปรียบเทยีบ ต้องเป็นการโฆษณาทีเ่ป็นจรงิและมหีลกัฐานพสิจูน์ได้	แต่ต้องไม่ท�าให้เกิดความแตกแยก
หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน

คู่มือ
การโฆษณาเครื่องส�าอาง
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  แนวทางการโฆษณาเครื่องส�าอาง
ล�าดับ สาระส�าคัญ ข้อก�าหนด

๑. ชื่อเครื่องส�าอาง/
ชื่อทางการค้า/ตรา/
เครื่องหมายการค้า

ชือ่เครือ่งส�าอาง/ชือ่ทางการค้า/ตรา/เครือ่งหมายการค้าต้องตรงตามท่ีแจ้งรายละเอยีด
ต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่

๒. รูปภาพ (๑)	 ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง
(๒)	 ต้องไม่ขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

๓. การกล่าวอ้างชื่อสาร
ว่าเป็นส่วนผสมใน
เครื่องส�าอาง๑

(๑)	 ต้องมีสารดังกล่าวเป็นส่วนผสมในเครือ่งส�าอางนัน้จรงิ	(ในเบือ้งต้นให้ตรวจสอบจาก
เอกสารสูตร)
(๒)	 หากมีการกล่าวอ้างสรรพคุณของสารด้วยจะต้องเป็นสรรพคุณที่อยู่	 ในขอบข่าย 
ของความเป็นเครื่องส�าอางและต้องมีสารดังกล่าวเป็นส่วนผสม	 ในปริมาณที่เพียงพอ 
แก่การกล่าวอ้างสรรพคุณและจะต้องพิสูจน์ได้	 โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน 
ตามแนวทางในการแสดงหลกัฐาน	 เพือ่พสิจูน์หรอืสนบัสนนุข้อความทีใ่ช้ในการโฆษณา 
เครือ่งส�าอาง	ดังนี้
		 (๒.๑)	 เอกสารทางวิชาการซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปและเชื่อถือได	้ เช่น	 ต�ารา	 
หรือวารสารทางวิชาการที่ใช้ในการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาเครื่องส�าอาง 
ทางการแพทย์	หรือทางเภสัชศาสตร์
		 (๒.๒)	 หนงัสอืรบัรองจากหน่วยงานของรัฐหรอืสถาบนัเอกชนทีเ่ชือ่ถอืได้	ทีร่บัผดิชอบ
ในเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องน�าพิสูจน์ทั้งของไทยหรือต่างประเทศ	หรือ
		 (๒.๓)	 ผลการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพเครื่องส�าอางของทางสถาบัน 
ทางราชการทั้งไทยหรือต่างประเทศ	 หรือสถาบันการศึกษาอันมีความเชี่ยวชาญ 
ในแขนงวิชาการอันต้องพิสูจน์	หรือ
		 (๒.๔)	 ผลการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพเครื่องส�าอางของสถาบันเอกชน 
ทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศ	 ซึ่งสถาบันเหล่านี้จะต้องได้รับการรับรอง 
จากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องน�าพิสูจน์

๔.	 สรรพคุณ (๑)	 ต้องเป็นข้อความที่สื่อความหมายในขอบข่ายของวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อ 
ความสะอาด	ความสวยงามหรอืส่งเสรมิให้เกดิความสวยงาม	โดยไม่มีผลมุง่หมายส�าหรบั
ให้เกดิผลแก่สขุภาพ	โครงสร้างหรอืการกระท�าหน้าทีใ่ด	ๆ 	ของร่างกายของมนษุย์	ซึง่เป็น 
สรรพคุณทางยา	อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง

 (๒)	 ต้องแสดงสรรพคณุตรงตามประเภทเครือ่งส�าอางทีป่รากฏในใบรบัจดแจ้งผลติ/น�าเข้า
เครื่องส�าอาง	 หรือตรงตามการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้ฉลากเครื่องส�าอาง
จากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	หรอืตรงตามการพจิารณาให้ความเหน็ชอบ
เกี่ยวกับข้อความส�าหรับโฆษณาเคร่ืองส�าอางจากคณะกรรมการเคร่ืองส�าอางแล้ว	 
หรือตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางในภาคผนวก	
(๓)	 ต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

๕.	 การโฆษณาเปรยีบเทยีบ ต้องเป็นการโฆษณาทีเ่ป็นจรงิและมหีลกัฐานพสิจูน์ได้	แต่ต้องไม่ท�าให้เกดิความแตกแยก
หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน

คู่มือ
การโฆษณาเครื่องส�าอาง
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ล�าดับ สาระส�าคัญ ข้อก�าหนด

๖. การโฆษณาที่ มี การ
ยืนยันข้อเท็จจริงว่าได้
รบัรางวลั	หรือ
เครือ่งหมายต่าง	ๆ

(๑)	 ต้องเป็นรางวลัหรอืเครือ่งหมายทีไ่ด้รับจากหน่วยงานราชการ	สมาคมหรอืสถาบนั
ที่เกี่ยวกับเครื่องส�าอาง	ซึ่งข้อความนั้นเป็นจริงและมีหลักฐานพิสูจน์ได้
(๒)	 ต้องแสดงแหล่งประกวด	 ปีที่ได้รับรางวัลไว้ให้ชัดแจ้งตรงตามที่ได้รับรางวัล 
ในข้อความโฆษณา

๗.	 การโฆษณาโดยอ้างรายงาน	
ทางวิชาการ	 ผลการวิจัย	
สถิต	ิการรบัรองข	องสถาบัน	
หรือยืนยันข ้อเท็จจริง	
อย่างใดอย่างหนึ่ง

ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้เป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง

๘. ก า ร โ ฆ ษณ า เ ค รื่ อ ง
ส�าอางที่ใช้หรืออ้างอิง
ข ้ อ เท็ จจริ ง เกี่ ยวกับ
สถาบนัพระมหากษัตรย์ิ	
หรือการโฆษณาเครื่อง
ส�าอาง	 ซึ่งรวมอยู ่กับ
ข้อความทีถ่วายพระพร๒

(๑)	 ต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาที่อ้างอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์	 พระราชนิ	ี
รชัทายาท	หรอืผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์	ซึง่ได้กระท�าไป	โดยไม่ได้รบัพระบรมราชานญุาต	
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)	 ข้อความโฆษณาซ่ึงรวมอยู่กับข้อความท่ีถวายพระพร	 หรือข้อความอย่างอื่น	 
ที่อ้างอิงเก่ียวกับพระมหากษัตริย์	 พระราชินี	 รัชทายาท	 หรือผู้ส�าเร็จราชการแทน
พระองค์	 โดยมิได้แสดงให้เห็นว่าข้อความส่วนที่เป็นการโฆษณานั้น	แยกออกต่างหาก
จากข้อความที่ถวายพระพร	หรือข้อความอย่างอื่นดังกล่าวข้างต้น

๙. ก า ร โ ฆษณา เ ค รื่ อ ง
ส�าอางที่ จัดให ้มีการ
แถมพก	หรอืรางวลัโดย
การเสี่ยงโชค๒

(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)	 วนั	เดอืน	ปี	เวลาและสถานทีซ่ึง่ก�าหนดไว้ส�าหรบัการท�าการเสีย่งโชค

๑๐. การโฆษณาที่จัดให้มี
การประกวดชิงรางวัล
หรอื	จดัให้มกีารให้ของ
แถม	 ให ้สิทธิ์ 	 หรือ
ประโยชน์	โดยให้เปล่า๒

ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑)	 หลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	หรือข้อก�าหนดในการประกวดชิงรางวัล	หรือการให้
ของแถม	ให้สิทธิ์หรือประโยชน์	
(๒)	 วนั	เดอืน	ปีทีเ่ริม่และสิน้สดุของการจดัให้มีการประกวดชงิรางวลั	หรอืการให้ของแถม	
ให้สิทธิหรือประโยชน์
(๓)	 ประเภท	ลักษณะและมูลค่าของรางวัล	ของแถม	สิทธิ์หรือประโยชน์แต่ละสิ่ง	หรือ
มูลค่ารวมในแต่ละประเภท
(๔)	 เขตหรอืถิน่ทีม่กีารจดัให้มกีารประกวดชงิรางวลั	หรอืการให้ของแถม	ให้สทิธิห์รอืประโยชน์
(๕)	 วัน	เดือน	ปี	เวลาและสถานที่ซึ่งก�าหนดไว้ส�าหรับการตัดสิน	การประกวดชิงรางวัล

คู่มือ
การโฆษณาเครื่องส�าอาง
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ล�าดับ สาระส�าคัญ ข้อก�าหนด

๑๑. การอ ้างอิงบุคลากร
ทางการแพทย์
หรือองค์กรวิชาชีพ๓,๔

(Professionals-
related	claims)

(๑)	 กรณีการอ้างอิงบุคลากรทางการแพทย์ในการโฆษณาเครื่องส�าอางให้ปฏิบัติ 
ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมในส่วน	 
ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	
	 (๑.๑)	 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูใ้ด	ถ้าต้องการแสดงตนเพือ่โฆษณาผลติภณัฑ์
สุขภาพใด	ๆ	ต่อสาธารณชนจะต้องไม่ใช้ค�าว่า	นายแพทย์	แพทย์หญิง	ค�าอื่นใด	หรือ
กระท�าการไม่ว่าโดยวิธีใด	 ๆ	 ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ	 ภาพ	 เครื่องหมาย	
หรอืกระท�าอย่างใด	ๆ 	ให้บคุคลทัว่ไปเข้าใจว่าเป็นแพทย์หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม
	 (๑.๒)	 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด	 เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการ
พูดการเขียน	 หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุขภาพใด	
ต้องแสดงโดยเปิดเผยในขณะเดียวกันนั้นด้วยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยได้รับผล
ประโยชน์ใด	ๆ	จากผู้ประกอบธุรกิจนั้น	เช่น	เป็นที่ปรึกษา	เป็นผู้ร่วมทุน	เป็นผู้ได้รับ
ทุนไปดูงาน	ไปประชุมหรือบรรยายจากผู้ประกอบธุรกิจนั้นๆ
(๒)	 กรณีอ้างองิองค์กรวชิาชพีต่าง	ๆ 	เช่น	สถาบนัการวจิยัฯ	ในการโฆษณาเครือ่งส�าอาง
ให้แสดงหลักฐานและการรับรองจากหน่วยงานที่กล่าวอ้างนั้น	มาประกอบ

๑๒. การอ้างองิความคดิเหน็
โดยบุคคลผู ้มีชื่อเสียง
เป็นผู้แสดง	(celebrity	
testimonial)๓,๕

การใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียง	 (celebrities)	 เป็นผู ้แสดงในการโฆษณาเครื่องส�าอาง	 
อาจกระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑)		เป ็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู ้แสดงที่ได ้รับจากประสบการณ์ในการใช  ้
เครือ่งส�าอางทีอ่ยูใ่นขอบข่ายของความเป็นเครือ่งส�าอางตามกฎหมายจรงิ	ๆ 	มใิช่เป็นการ
แสดงที่กระท�าไปตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายแต่เพียงอย่างเดียว
(๒)	 ให้ระบุชื่อ	นามสกุลของผู้แสดงบนสื่อโฆษณาฯ	ทุกครั้งที่โฆษณา
(๓)	 ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่รับรองโดยผู ้แสดง	 (Testimonial	 
statement)	ว่า	สาระส�าคัญที่น�าเสนอในการโฆษณานั้นเป็นความจริงไว้	อ้างอิงด้วย

ที่มา	 ๑.	 ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 เรื่อง	 แนวทางการพิจารณาข้อความท่ีใช้ในการโฆษณา 

  เครือ่งส�าอาง	และแนวทางในการแสดงหลกัฐานเพือ่พสิจูน์หรอืสนบัสนนุข้อความท่ีใช้ในการโฆษณาเครือ่งส�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	เรือ่งแนวทางการพิสจูน์เพือ่แสดงความจรงิเก่ียวกบัข้อความโฆษณา	 

	 	 ฉบับลงวันที่	๒๗	กรกฎาคม	๒๕๓๕	ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒

คู่มือ
การโฆษณาเครื่องส�าอาง
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ล�าดับ สาระส�าคัญ ข้อก�าหนด

๑๑. การอ ้างอิงบุคลากร
ทางการแพทย์
หรือองค์กรวิชาชีพ๓,๔

(Professionals-
related	claims)

(๑)	 กรณีการอ้างอิงบุคลากรทางการแพทย์ในการโฆษณาเครื่องส�าอางให้ปฏิบัติ 
ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมในส่วน	 
ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	
	 (๑.๑)	 ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูใ้ด	ถ้าต้องการแสดงตนเพือ่โฆษณาผลติภณัฑ์
สุขภาพใด	ๆ	ต่อสาธารณชนจะต้องไม่ใช้ค�าว่า	นายแพทย์	แพทย์หญิง	ค�าอื่นใด	หรือ
กระท�าการไม่ว่าโดยวิธีใด	 ๆ	 ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ	 ภาพ	 เครื่องหมาย	
หรอืกระท�าอย่างใด	ๆ 	ให้บุคคลทัว่ไปเข้าใจว่าเป็นแพทย์หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม
	 (๑.๒)	 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด	 เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการ
พูดการเขียน	 หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุขภาพใด	
ต้องแสดงโดยเปิดเผยในขณะเดียวกันนั้นด้วยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยได้รับผล
ประโยชน์ใด	ๆ	จากผู้ประกอบธุรกิจนั้น	เช่น	เป็นที่ปรึกษา	เป็นผู้ร่วมทุน	เป็นผู้ได้รับ
ทุนไปดูงาน	ไปประชุมหรือบรรยายจากผู้ประกอบธุรกิจนั้นๆ
(๒)	 กรณีอ้างองิองค์กรวชิาชพีต่าง	ๆ 	เช่น	สถาบันการวจิยัฯ	ในการโฆษณาเครือ่งส�าอาง
ให้แสดงหลักฐานและการรับรองจากหน่วยงานที่กล่าวอ้างนั้น	มาประกอบ

๑๒. การอ้างองิความคดิเหน็
โดยบุคคลผู ้มีชื่อเสียง
เป็นผู้แสดง	(celebrity	
testimonial)๓,๕

การใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียง	 (celebrities)	 เป็นผู ้แสดงในการโฆษณาเครื่องส�าอาง	 
อาจกระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑)		เป ็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู ้แสดงท่ีได ้รับจากประสบการณ์ในการใช  ้
เครือ่งส�าอางทีอ่ยูใ่นขอบข่ายของความเป็นเครือ่งส�าอางตามกฎหมายจรงิ	ๆ 	มใิช่เป็นการ
แสดงที่กระท�าไปตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายแต่เพียงอย่างเดียว
(๒)	 ให้ระบุชื่อ	นามสกุลของผู้แสดงบนสื่อโฆษณาฯ	ทุกครั้งที่โฆษณา
(๓)	 ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีรับรองโดยผู ้แสดง	 (Testimonial	 
statement)	ว่า	สาระส�าคัญที่น�าเสนอในการโฆษณานั้นเป็นความจริงไว้	อ้างอิงด้วย

ที่มา	 ๑.	 ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 เรื่อง	 แนวทางการพิจารณาข้อความท่ีใช้ในการโฆษณา 

  เครือ่งส�าอาง	และแนวทางในการแสดงหลกัฐานเพือ่พสิจูน์หรอืสนบัสนนุข้อความทีใ่ช้ในการโฆษณาเครือ่งส�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	เรือ่งแนวทางการพิสจูน์เพือ่แสดงความจรงิเก่ียวกบัข้อความโฆษณา	 

	 	 ฉบับลงวันที่	๒๗	กรกฎาคม	๒๕๓๕	ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒

คู่มือ
การโฆษณาเครื่องส�าอาง
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ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา	๔๑	วรรคสอง	(๓)

สรรพคุณรักษาโรค มิใช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องส�าอาง

	ป้องกันหรือลดอาการอักเสบของสิว
	ป้องกันหรือรักษาฝ้า
	แก้ผดผื่นคัน	
	ระงับหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย	เชื้อราที่ผิวหนัง
	รักษาแผลหรือลดอาการอักเสบในช่องปาก

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

ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา	๔๑	วรรคสอง	(๔)

  ตัวอย่างลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา	๔๑	วรรคสอง	(๑)
	 -	 การโฆษณาโดยสือ่ความหมายว่า	ผลติภณัฑ์ได้รับการรบัรองคณุภาพจากส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา	และ/หรือ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
	 -	 การเปรียบเทียบกับการท�าหัตถการทางการแพทย์	 เช่น	 การเลเซอร์	 การฉีดโบท็อกซ์	 
การศลัยกรรม	ซึง่มีการเปรยีบเทยีบว่าผลทีไ่ด้จากการใช้เครือ่งส�าอางนัน้เทยีบเท่าหรอืดกีว่าการท�าหตัถการ	
	 -	 ไร้สารพิษ		
	 -	 ไร้สารเคมี	ไม่มีสารเคมีเจือปน
	 -	 ท�าจากธรรมชาติ	๑๐๐	%
ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา	๔๑	วรรคสอง	(๒)

โครงสร้างของร่างกาย

	เสริม/ลดหน้าอก

	สลายไขมัน
	ยกกระชับ
	 ปรับรูปหน้าเรียว

	กระชับสัดส่วน

	อกฟู	รูฟิต

	การกระท�าหน้าทีใ่ด	ๆ 	ของร่างกาย

		กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
	 	และอีลาสติน

		ต่อต้านอนุมูลอิสระ
		ลดการสร้างเม็ดสีผิว
		ลดผมหงอก	เร่งการสร้าง
	 	เส้นผมใหม่ให้ดกด�า

มีผลต่อสุขภาพ

	ฟื้นฟูผิวหนังให้แข็งแรง

	ดูดซับของเสียตกค้าง
	 ใต้ผิว

	สร้างสมดุลให้ผิว
	 ล้างสารพิษ

กระชับภายในคืนความสาว

บรรเทาช่องคลอดแห้ง

รีแพร์	ช่องคลอดฟิต

เพิ่มสมรรถภาพท่านชาย

แก้ปัญหาไม่แข็งตัว

เพิ่มพลังช้างสาร

คู่มือ
การโฆษณาเครื่องส�าอาง
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  ตัวอย่างข้อความการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
	 -	 “…ให้ผลทีน่่าทึง่มากกว่าการท�าโบทอ็กซ์...ป้องกนัการเกดิริว้รอยใหม่และริว้รอยจากความเครยีด
และมลพษิ…กระตุน้การเกิดใหม่ของเซลล์ผวิ...ช่วยท�าให้กระบวนการเกิดริว้รอยช้าลง...ช่วยล้างพษิท่ีตกค้าง
อยู่บนผิวหน้า...ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด	 ช่วยขับสารพิษออกจากผิว...ช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่
ของเซลล์ผิวหนัง...”		
	 -	 “ลบริ้วรอย	เสริมสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่	เพิ่มการไหลเวียนเลือด”	
	 -	 “เซรัม่ต้านการเกดิริว้รอย	รอยบวมช�า้...ช่วยชะลอการท�างานของเอนไซม์	MMP	และชะลอการ
เกิดอนุมูลอิสระ	 ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและรักษาความสมดุลของเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การต่อต้านมลภาวะ	ริ้วรอย...และรอยบวมช�้า...”
	 -	 “...ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ	กระตุ้นสารคอลลาเจน	เร่งซ่อมแซมเซลล์ผิวที่ถูกท�าลาย	ชะลอการ
เสื่อมสภาพของผิว...”	
	 -	 “...ช่วยแก้ปัญหาทกุ	ๆ 	ปัญหา	ส�าหรบัคนเป็นสวิ	เป็นฝ้า	ใบหน้าท่ีหย่อนคล้อย...ผ่านการรบัรอง
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…เมือ่ก่อนเวลาลบูหนงัศรีษะแล้ว	มผีมร่วงตดิมอืมามากจนรูส้กึตกใจ	
รากผมก็ดูลีบเล็ก	 แต่พอได้ใช้	 ๒	 สัปดาห์	 รากผมและผมแข็งแรงขึ้น…ผมร่วงน้อยลง	 สังเกตดูรู้สึกว่า	 
ความมันบนหนังศีรษะก็ลดลงด้วย	 และคนรอบข้างก็ทักว่าผมหนาข้ึน…ลดไขมันอุดตันที่ท�าให้รากผมตีบ	
ลดการสร้างน�้ามันสาเหตุหลักของผมร่วง	เพิ่มการไหลเวียนโลหิตเพื่อน�าสารอาหารไปเลี้ยงเส้นผมมากขึ้น	
บ�ารุงรากผมและเส้นผมให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่าย…มีจ�าหน่ายที่ร้านขายยาชั้นน�าทั่วไป...”
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	 -	 “...รับรองความปลอดภยัโดยองค์การอาหารและยาเรยีบร้อย...ใช้แล้วปลอดภยั	ไร้ผลข้างเคียง...”
	 -	 “...การใช้	 serum	อย่างต่อเนื่อง	จะช่วยฟื้นฟูเซลล์ผมและช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างเม็ดสี
เมลานิน...การใช้เซรั่มเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุผมดกด�าอย่างเป็นธรรมชาติและจะไม่กลับมาหงอกอีก...
HAIR	SERUM	เร่งสร้างเมลานินสาเหตุหลักของผมขาว...การใช้	serum	ช่วยบ�ารุงหนังศีรษะ	และเสริมสร้าง 
ความถี่ในการขึ้นของเส้นผม	 รวมถึงความแข็งแรงของผมที่ขึ้นใหม่...กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให ้
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...”
	 -	 “...สบูม่งคลทีช่่วยปรบัฐานดวงชะตาชวิีต	ช�าระล้างสิง่ไม่ด	ีคณุไสย	อวชิาต่าง	ๆ ...ให้มพีลงัในการ 
ช�าระล้างอวิชาด้านมดื	และคุณไสยต่าง	ๆ 	อย่างสงูสดุ...สบูน่ีจ้ะช่วยช�าระล้างอวชิาต่าง	ๆ 	และเปิดดวงชะตา 
ชีวิตเพื่อรับพลังด้านดีให้แก่ผู้ใช้...”
	 -	 “เสน่ห์เฉพาะจุด	ฟิตและอ่อนเยาว์	ช่วยฟื้นฟูจุดซ่อนเร้นให้เยาว์วัย	อ่อนใส	กระชับขึ้น”
	 -	 “น�้าหอมเพิ่มความสนุกสนานบนเตียงของคู่รักของคุณ	น�้าหอมฟีโรโมน	มัดใจผัว”
	 -	 “SERUM...เพิ่มพลังความเป็นชาย...เพิ่มขนาดน้องชายโดยตรง...๑	สัปดาห์	ผลลัพธ์ภายในการ
แขง็ตวั	ดขีึน้	แขง็ตัวได้เต็มที	่ความรูส้กึระหว่างมกิีจกรรมดข้ึีน	แข็งตวัได้เตม็ที	่ความรูส้กึระหว่างมกิีจกรรม
ดีขึ้น...ผลลัพธ์ภายนอกผิวหนังชุ่มชื่น	ไม่แห้งตึง...๒	สัปดาห์	ผลลัพธ์ภายในสามารถแข็งตัวได้นานมากขึ้น	
ผ่านมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาเลขที่...”
	 -	 “ปัญหาในช่องปาก	ปวดฟัน	เหงือกบวม	เลือดออกตามไรฟัน	ร�ามะนาด	ใช้เป็นประจ�า	จะไม่มี
แผลในช่องปากอีกเลย	ใช้แล้วเหงือกไม่บวม”
	 -	 “ฟื้นฟูและเสริมสร้างกระดูกใหม่	เสริมสร้างผิวฟัน”	 	
	 -	 “ยับยั้งเชื้อที่ท�าให้เกิดฟันผุได้ดี”	
	 -	 “บรรเทาอาการปวดบวม	บรรเทาอาการเหงือกอักเสบ”	
	 -	 “ระวงั…ข้อเจบ็…ข้อตดิ…ข้อมเีสยีงดงั…นัง่นานไม่ได้…โรคข้อเสือ่ม…ประสทิธภิาพสงูกว่า	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.	 ห ้ามใช ้ข ้อความหรือภาพโฆษณาที่สื่อความหมายถึง
ประสิทธิภาพของเครื่องส�าอางว่า	 สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
ท�าให้สีผิวขาวขึ้นมากกว่าหรือแตกต่างจากสีผิวเดิมตาม
ธรรมชาติ	หรือใช้ข้อความอืน่ทีม่คีวามหมายในท�านองเดียวกนั 
๒.	 การโฆษณาที่ท�าให้เข้าใจว่าเคร่ืองส�าอางมีสรรพคุณช่วยให	้ 
ผิวพรรณแลดูกระจ่างใส	ต้องแสดงข้อความที่มีความหมายท�าให้
เข้าใจว่า	เครื่องส�าอางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีผิวตามธรรมชาติ
ของแต่ละบุคคลได้
๓.	 การโฆษณาที่มีการอ้างอิงผลการศึกษา/ผลการทดสอบ	 หรือ
ทดลองจากห้องปฏิบัติการขององค์กรใด	 ๆ	ต้องแสดงข้อความ 
ที่มีความหมายท�าให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่ได ้
ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วย
หมายเหต:ุ	ดงันัน้การใช้ค�าว่า	“ขาว”	จงึใช้ได้ภายใต้ค�าจ�ากดัความ
ของเครื่องส�าอางและแนวทางข้างต้น	เท่านั้น

๑)	ค�าสั่ งคณะกรรมการ
เครื่องส�าอางที่	 ๑/๒๕๔๙	
เรื่อง	 ข้อความที่ห้ามใช้ใน
การโฆษณาเคร่ืองส�าอาง	
ประกาศ	วนัที	่๔	พฤษภาคม	
๒๕๔๙	
๒)	ประกาศส� านั ก ง าน 
คณะกรรมการอาหารและยา	
เรื่อง	 แนวทางการโฆษณา
เครื่องส�าอางตามพระราช-
บัญญัติเครื่องส�าอาง	 พ.ศ.	
๒๕๓๕	 ประกาศวันที่	 ๒๒	
กันยายน	๒๕๕๑

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

๑.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ 
ในการป้องกนั	ชะลอ	หรอืการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงโครงสร้างและ
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)	

Unacceptable	claims	of	
ASEAN	Cosmetic	Claims	
Guidelines	:	“Prevents,	
reduces	or	reverses	the	
physiological	 changes	
and 	 degene ra t ion	 
condit ions	 brought	
about	by	aging”

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

ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อถึงความหมายถึงประสิทธิภาพ 
ในการรักษาสิว	หรือลดการอักเสบของสิว

Unacceptable	claims	of	
ASEAN	Cosmetic	Claims	
Guidelines	:	“Prevents,	
Heals,	 Treats	 or	 Stops	
acne”
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  ภาคผนวก
ผลิตภัณฑ์ แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง เอกสารอ้างอิง/มติ

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

๑.	 ห ้ามใช ้ข ้อความหรือภาพโฆษณาที่สื่อความหมายถึง
ประสิทธิภาพของเคร่ืองส�าอางว่า	 สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
ท�าให้สีผิวขาวขึ้นมากกว่าหรือแตกต่างจากสีผิวเดิมตาม
ธรรมชาต	ิหรอืใช้ข้อความอืน่ทีม่คีวามหมายในท�านองเดยีวกนั 
๒.	 การโฆษณาที่ท�าให้เข้าใจว่าเคร่ืองส�าอางมีสรรพคุณช่วยให	้ 
ผิวพรรณแลดูกระจ่างใส	ต้องแสดงข้อความที่มีความหมายท�าให้
เข้าใจว่า	เครื่องส�าอางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีผิวตามธรรมชาติ
ของแต่ละบุคคลได้
๓.	 การโฆษณาที่มีการอ้างอิงผลการศึกษา/ผลการทดสอบ	 หรือ
ทดลองจากห้องปฏิบัติการขององค์กรใด	 ๆ	ต้องแสดงข้อความ 
ที่มีความหมายท�าให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่ได ้
ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วย
หมายเหต:ุ	ดงันัน้การใช้ค�าว่า	“ขาว”	จงึใช้ได้ภายใต้ค�าจ�ากดัความ
ของเครื่องส�าอางและแนวทางข้างต้น	เท่านั้น

๑)	ค�าสั่ งคณะกรรมการ
เครื่องส�าอางท่ี	 ๑/๒๕๔๙	
เรื่อง	 ข้อความที่ห้ามใช้ใน
การโฆษณาเครื่องส�าอาง	
ประกาศ	วนัที	่๔	พฤษภาคม	
๒๕๔๙	
๒)	ประกาศส� านั ก ง าน 
คณะกรรมการอาหารและยา	
เรื่อง	 แนวทางการโฆษณา
เครื่องส�าอางตามพระราช-
บัญญัติเคร่ืองส�าอาง	 พ.ศ.	
๒๕๓๕	 ประกาศวันที่	 ๒๒	
กันยายน	๒๕๕๑

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

๑.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ 
ในการป้องกนั	ชะลอ	หรอืการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงโครงสร้างและ
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)	

Unacceptable	claims	of	
ASEAN	Cosmetic	Claims	
Guidelines	:	“Prevents,	
reduces	or	reverses	the	
physiological	 changes	
and 	 degene ra t ion	 
condit ions	 brought	
about	by	aging”

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

ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อถึงความหมายถึงประสิทธิภาพ 
ในการรักษาสิว	หรือลดการอักเสบของสิว

Unacceptable	claims	of	
ASEAN	Cosmetic	Claims	
Guidelines	:	“Prevents,	
Heals,	 Treats	 or	 Stops	
acne”

คู่มือ
การโฆษณาเครื่องส�าอาง
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ผลิตภัณฑ์ แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง เอกสารอ้างอิง/มติ

๔.	 กลุ่มเครื่อง
ส�าอางกระชับผิว	 
(Contour	cream,	 
Anti-cellulite,	
Firming	products)

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

Unacceptable	claims	of	
A S E A N 	 C o sm e t i c	 
Claims	 Guidelines	 :	
“Treatment	of	cellulite”, 
“Lose	 centimeters”,	
“Removes/burns	fat”

๕.	 กลุ่มเครื่อง
ส�าอางขัดผิว
(Skin	 
exfoliation)

๑.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ 
ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผิว	
๒.	 ข้อความโฆษณาต้องสือ่ความหมายท�าให้เข้าใจว่าเครือ่งส�าอาง
มีสรรพคุณเกี่ยวกับการปรับสภาพผิวให้ดูดีขึ้น	 จากการใช้
ผลติภณัฑ์ทีม่ส่ีวนผสมของสารทีเ่สริมการผลัดเซลล์ผิว	(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”

คู่มือ
การโฆษณาเครื่องส�าอาง
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๖.	 กลุ่มเครื่อง
ส�าอางป้องกัน
แสงแดด/ผสม
สารป้องกัน
แสงแดด
(Sunscreen/	 
Sunscreen-	 
containing	 
products)

กรณีเป็นเคร่ืองส�าอางท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
แสงแดด	(Primary	Sunscreen)	
๑.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันแสงแดดว่า
		 ๑.๑	 ป้องกนัรงัสอีืน่ได้	นอกจากรงัสอีลัตราไวโอเลต	หรอืรงัสยีวูี
	 ๑.๒	ป้องกันแสงแดดได้ยาวนาน	โดยไม่ต้องทาซ�้า
	 ๑.๓	ป้องกันอันตรายจากรังสียูวีได้	๑๐๐%
		 ๑.๔	ป้องกันการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อของผิวหนัง	 ที่ไม่ใช่
สาเหตุเกิดจากแสงแดด
	 ๑.๕	เมื่อทาผิวแล้วผลิตภัณฑ์ทนต่อการเช็ดถูหรือไม่ละลาย
ออกมากับเหงื่อ
๒.	 ข้อความโฆษณาต้องสื่อให้ผู ้บริโภคเข้าใจถึงข้อควรปฏิบัต ิ
ในการใช้เครื่องส�าอางกลุ ่มป้องกันแสงแดดอย่างเหมาะสม	 
เพ่ือให้ได้รับผลในการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยข้อความ 
ที่ท�าให้เข้าใจว่า	 ทาในปริมาณ	๒	 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร	 
ซึ่งประมาณเท่ากับ	๑	ช้อนชา	หรือสองข้อนิ้วมือ	ส�าหรับทาหน้า
และคอ	ซึ่งอาจแบ่งทา	๒	รอบ	โดยทารอบละประมาณครึ่งช้อนชา 
หรอืหน่ึงข้อน้ิวมือและทาอย่างทัว่ถึงสม�า่เสมอ	ก่อนออกสูแ่สงแดด
อย่างน้อย	 ๑๕-๓๐	 นาที	 เพื่อให้เครื่องส�าอางยึดติดกับผิวหนัง	 
หากออกสู่แสงแดดหรือมีกิจกรรมกลางแสงแดดเป็นเวลานาน	 
ให้ทาซ�า้ทกุ	๑-๒	ชัว่โมง	เพือ่การป้องกันแสงแดดทีม่ปีระสทิธภิาพ
ต่อเนื่อง
๓.	 การแสดงค่าประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวี	 เช่น	 SPF	 
(Sun	Protection	Factor	หรือ	Sunburn	Protection	Factor)	
และ/หรือ	 PA	 (UVA	 Protection	 Factor)	 ต้องระบุเฉพาะ 
ค่าประสิทธิภาพการป้องกันฯ	ที่ได้จากการทดสอบเครื่องส�าอาง
ส�าเร็จรูป
กรณีเป็นเครื่องส�าอางท่ีมิใช่มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
แสงแดด	(Secondary	sunscreen)	
ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องส�าอางที่มี
วตัถปุระสงค์หลกัในการป้องกนัแสงแดด	หากมวีตัถปุระสงค์เสรมิ
ร่วมกับการป้องกันแสงแดด	 เช่น	ป้องกันแสงแดดพร้อมบ�ารุงผิว
ให้ชุ่มช้ืน	 ให้ปฏิบัติตามกรณีที่มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
แสงแดด

๑)	ประกาศส�านกังานคณะ
กรรมการอาหารและยา	
เรื่อง	 แนวทางการโฆษณา
เครือ่งส�าอาง	ตามพระราช-
บั 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
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๖.	 กลุ่มเครื่อง
ส�าอางป้องกัน
แสงแดด/ผสม
สารป้องกัน
แสงแดด
(Sunscreen/	 
Sunscreen-	 
containing	 
products)

กรณีเป็นเคร่ืองส�าอางที่มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
แสงแดด	(Primary	Sunscreen)	
๑.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันแสงแดดว่า
		 ๑.๑	 ป้องกนัรงัสอีืน่ได้	นอกจากรงัสอีลัตราไวโอเลต	หรอืรงัสยีวูี
	 ๑.๒	ป้องกันแสงแดดได้ยาวนาน	โดยไม่ต้องทาซ�้า
	 ๑.๓	ป้องกันอันตรายจากรังสียูวีได้	๑๐๐%
		 ๑.๔	ป้องกันการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อของผิวหนัง	 ที่ไม่ใช่
สาเหตุเกิดจากแสงแดด
	 ๑.๕	เมื่อทาผิวแล้วผลิตภัณฑ์ทนต่อการเช็ดถูหรือไม่ละลาย
ออกมากับเหงื่อ
๒.	 ข้อความโฆษณาต้องสื่อให้ผู ้บริโภคเข้าใจถึงข้อควรปฏิบัต ิ
ในการใช้เคร่ืองส�าอางกลุ่มป้องกันแสงแดดอย่างเหมาะสม	 
เพ่ือให้ได้รับผลในการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยข้อความ 
ที่ท�าให้เข้าใจว่า	 ทาในปริมาณ	๒	 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร	 
ซึ่งประมาณเท่ากับ	๑	ช้อนชา	หรือสองข้อนิ้วมือ	ส�าหรับทาหน้า
และคอ	ซึ่งอาจแบ่งทา	๒	รอบ	โดยทารอบละประมาณครึ่งช้อนชา 
หรอืหนึง่ข้อนิว้มอืและทาอย่างทัว่ถึงสม�า่เสมอ	ก่อนออกสูแ่สงแดด
อย่างน้อย	 ๑๕-๓๐	 นาที	 เพื่อให้เครื่องส�าอางยึดติดกับผิวหนัง	 
หากออกสู่แสงแดดหรือมีกิจกรรมกลางแสงแดดเป็นเวลานาน	 
ให้ทาซ�า้ทกุ	๑-๒	ชัว่โมง	เพือ่การป้องกันแสงแดดท่ีมีประสทิธภิาพ
ต่อเนื่อง
๓.	 การแสดงค่าประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวี	 เช่น	 SPF	 
(Sun	Protection	Factor	หรือ	Sunburn	Protection	Factor)	
และ/หรือ	 PA	 (UVA	 Protection	 Factor)	 ต้องระบุเฉพาะ 
ค่าประสิทธิภาพการป้องกันฯ	 ท่ีได้จากการทดสอบเครื่องส�าอาง
ส�าเร็จรูป
กรณีเป็นเครื่องส�าอางที่มิใช่มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
แสงแดด	(Secondary	sunscreen)	
ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องส�าอางท่ีมี
วัตถปุระสงค์หลกัในการป้องกันแสงแดด	หากมวีตัถปุระสงค์เสรมิ
ร่วมกับการป้องกันแสงแดด	 เช่น	ป้องกันแสงแดดพร้อมบ�ารุงผิว
ให้ชุ่มชื้น	 ให้ปฏิบัติตามกรณีท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
แสงแดด

๑)	ประกาศส�านกังานคณะ
กรรมการอาหารและยา	
เรื่อง	 แนวทางการโฆษณา
เครือ่งส�าอาง	ตามพระราช-
บั 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
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ผลิตภัณฑ์ แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง เอกสารอ้างอิง/มติ

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

๑.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อถึงความหมายถึงประสิทธิภาพ
ในการก�าจดั/ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรีย	ซึง่เป็นสรรพคณุ
ทางยา
๒.	 ข้อความโฆษณาต้องสือ่ความหมายท�าให้เข้าใจว่าเครือ่งส�าอาง
มีสรรพคุณหลักในการท�าความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของ
บุคคลและมีจุดประสงค์รองในการช�าระล้าง/ลดการสะสมของ
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นกายได้ด้วย	 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	 ตามที ่
ปรากฏในหนังสือ	
ที่	สธ	๐๘๐๕/ว	๔๒๑	
ลงวันที่	๒๘	สิงหาคม	
๒๕๔๔

๘.	 กลุ่มเครื่อง
ส�าอางขจัดรังแค	
(Anti-dandruff)

๑.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อถึงความหมายถึงประสิทธิภาพ
ในการก�าจัด/ยับยั้งอาการคันศีรษะ	 อันเนื่องมาจากเชื้อราหรือ 
การรักษาโรคหนังศีรษะอักเสบ	หรือขจัดรังแคแบบถาวร	
๒.	 การใช้ข้อความหรือภาพโฆษณาต้องส่ือความหมายภายใต้
ขอบข่ายของเคร่ืองส�าอางในลักษณะของการท�าความสะอาด	
เส้นผม	 หนังศีรษะ	 และสะเก็ดรังแค	 รวมท้ังลดการคันศีรษะที่ 
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)

๑.	 ห ้ามใช ้ข ้อความหรือภาพโฆษณาที่สื่อความหมายถึง
ประสิทธภิาพว่าช่วยลดปัญหาผมขาดหลดุร่วงอนัเนือ่งจากปัจจัย
ภายในร่างกาย	 หรือมีผลต่อการปรับวงจรการเจริญเติบโต 
ของเส้นผมหรือหนังศีรษะ	หรือลักษณะทางพันธุกรรม	
๒.	 การโฆษณาต้องส่ือความหมายถงึสรรพคณุในการดแูลเส้นผม
ว่าเคลือบเส้นผมให้ลื่นหวีง่าย	

Unacceptable	 ckaims	
of	 ASEAN	 Cosmetic	
Cla ims	 Guidel ines :	 
“Restores	 hair	 cell”,	
“Ha i r 	 loss 	 can	 be	 
arrested	 or	 reversed”,	
“ S t imu l a t e s 	 h a i r	
growth”

คู่มือ
การโฆษณาเครื่องส�าอาง
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ผลิตภัณฑ์ แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง เอกสารอ้างอิง/มติ

๑๐.	กลุ่มเครื่อง
ส�าอาง	ยืด	ดัด	
ย้อมสผีม	(Hair	
straightening
perming	and	
colorants)

๑.	 ห ้ามใช ้ข ้อความหรือภาพโฆษณาที่สื่อความหมายถึง
ประสทิธภิาพว่าช่วยท�าให้เส้นผมอยูใ่นสภาพท่ีดขีึน้	หรอืไม่ท�าลาย
เส้นผม	ยกเว้น	หากมส่ีวนผสม	(active	ingredient)	ท่ีช่วยในการ
ปกป้องเส้นผม	หรอืบ�ารงุเส้นผม	ซึง่ต้องมผีลการทดสอบประสิทธภิาพ	
สนับสนุน
๒.	 การโฆษณาต้องสื่อให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ให้ผลลัพธ์ไม่เป็น 
การถาวรและควรแสดงข้อความให้ทดสอบการแพ้ของผลิตภัณฑ์
ก่อนใช้	 เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าสารเคมีในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้	
ส่งผลกระทบต่อสภาพของเส้นผม	หรอือาจมีการแพ้จากการสมัผสัได้
หมายเหต:ุ	ข้อความสรรพคณุดงักล่าวไม่เกีย่วข้องกบัชือ่ชนดิของ
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.	 การโฆษณาต้องสื่อความหมายเก่ียวกับการลดกลิ่นกาย	 
อันเนื่องมาจากการหมักหมมท่ีเกิดจากความช้ืนของเหงื่อ 
ใต้วงแขน	 เมื่อลดความเปียกช้ืนใต้วงแขนได้	 ปัญหากลิ่นกาย 
อันไม่พึงประสงค์ส่วนหนึ่งจึงลดลงได้	
๓.	 ควรระบุข้อความโฆษณาท่ีท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า	 ผลลัพธ์
ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละบุคคล	
หมายเหตุ:	 เครื่องส�าอางลดเหงื่อเมื่อสัมผัสกับผิว	 คณุสมบตัท่ีิมี
ลกัษณะคล้ายไข	(wax,	gel)	จะเคลอืบผวิ	เพื่อปิดรูขุมขน	จึงมีส่วน
ช่วยลดเหงือ่ท่ีจะหลัง่ออกมาได้ส่วนหนึง่ในขณะท่ีผลติภณัฑ์ยงัคง
อยูบ่นผิว	ซึง่ผูใ้ช้จะรูส้กึได้ว่าความเปียกช้ืนใต้วงแขนลดลง	จึงรูส้กึ	
แห้งสบายกว่าทีไ่ม่ได้ใช้ผลติภัณฑ์	และได้ความหอมเพิม่จากกลิน่
ของผลิตภัณฑ์	 ซึ่งสารท่ีเคลือบผิวนี้จะหลุดลอกออกได้เมื่อมีการ
ช�าระล้างตามปกติ	โดยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ต่อมเหงื่อ	และด้วยส่วนประกอบอื่น	ๆ	เช่น	สาร	anti-bacteria	
และน�า้หอม	 จงึช่วยลดปัญหากลิน่กายอนัไม่พงึประสงค์ในขณะที่
ใช้ผลิตภัณฑ์

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	ช่วยระงับความเครยีด,	ท�าให้นอนหลบั,	ช่วยไม่ให้
รู้สึกอ่อนล้า/อ่อนเพลีย	เป็นต้น
๒.	 การโฆษณาต้องสื่อความหมายในลักษณะการให้กล่ินหอม 
แก่ร่างกายตามกลิ่นของเครื่องส�าอางนั้น	ๆ	

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

๑๓.	กลุ่มเครื่อง
ส�าอางส�าหรับเล็บ	
(Nail	products)

๑.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ 
ว่ามีผลต่อระบบการท�างานของร่างกาย	 เช่น	 ช่วยเร ่งให้ 
เล็บงอกยาวเร็วขึ้น	หรือใช้รักษาเชื้อราที่เล็บ	เป็นต้น
๒.	 การโฆษณาต้องสื่อความหมายในลักษณะที่เกี่ยวกับการ
ท�าความสะอาด	 เปลี่ยนแปลงหรือตกแต่งรูปลักษณะของเล็บ	 
เพื่อดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี	เช่น	ล้างสีเล็บ,	แต่งสีเล็บ,	เคลือบและ
บ�ารุงเล็บ	เป็นต้น

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

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

๑.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่ส่ือความหมายถึงประสิทธิภาพ 
ว่ามีผลในการรักษา/ป้องกันโรคปริทันต์	 เช่น	 แผลในช่องปาก	 
เชื้อราในช่องปาก	เหงือกอักเสบ	เลือดออกตามไรฟัน	เป็นต้น
๒.	 การโฆษณาต้องส่ือถึงสรรพคุณหลักในการท�าความสะอาด	
และส่งเสริมสุขอนามัยในช่องปากและฟัน	 เช่น	 ป้องกันฟันผุ	 
(กรณีมีส่วนผสมของสารป้องกันฟันผุ	 ได้แก่	ฟลูออไรด์	หรือสาร
อื่นที่มีข้อมูลทางวิชาการ	 และมีผลทดสอบประสิทธิภาพอ้างอิง)	
ลดการสะสมคราบแบคทีเรีย	หรอืคราบพลคั	(กรณมีส่ีวนผสมของ
สารแอนตี้แบคทีเรียในปริมาณท่ีไม่เข้าข่ายเป็นยา	 ซึ่งต้องตรวจ
สอบจากต�ารายาเป็นการเฉพาะแต่ละสาร)	ลดการเสยีวฟัน	(กรณี
ทีม่ส่ีวนผสมของสารลดการเสยีวฟัน)	ลดกลิน่ปาก	และช่วยให้ลม
หายใจสะอาดสดชื่น	จึงส่งผลให้สุขภาพเหงือกและฟันดี	
หมายเหตุ:	ในกรณีน�้ายาบ้วนปาก	ไม่ใช้ข้อความ	หรือภาพแสดง
ให้เข้าใจว่าสามารถทดแทนการแปรงฟันได้
๓.	 กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในช่องปากที่มีส่วนผสม
ของ	Hydrogen	peroxide	ที่เป็นส่วนผสม	หรือที่ถูกปลดปล่อย
จากผลิตภัณฑ์ไม่เกิน	๐.๑%	ผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	ผู้ขาย	สามารถขาย
ใหแ้กผู่บ้รโิภคน�าไปใช้ได้โดยทัว่ไปนั้น	ห้ามแสดงประสิทธภิาพใน
การฟอกสีฟัน

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

คู่มือ
การโฆษณาเครื่องส�าอาง
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๑๕.	กลุ่มเครื่อง
ส�าอางฟอกสฟัีน	
(Tฺeeth	bleach-
ing	products)

๑.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพท่ีส่ือความหมายถึง	 ประสิทธิในการ
ฟอกสฟัีนให้ขาวข้ึนได้อันเนือ่งจากผลอันไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา	 
กลุ่ม	 Tetracycline	 หรือกลุ่มที่เกิดจากโรคฟัน	 เช่น	 Fluorosis	 
ซึง่ไม่สามารถแก้ไขได้จากการใช้เครื่องส�าอางกลุ่มฟอกสีฟัน	
๒.	 การโฆษณาในส่วนของการแสดงภาพที่สื่อผลลัพธ์หลังการ 
ฟอกสีฟัน	 ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง	 หรือเพิ่มข้อความ 
ที่ท�าให้ผู ้บริโภคเข้าใจว่า	 “ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสีของผิวฟัน 
แต่ละบุคคล”

หมายเหตุ:
ข้อก�าหนดพิเศษ:	%	Hydrogen	 peroxide	 ที่ถูกปลดปล่อย 
จากผลิตภัณฑ์	ต้องไม่เกิน	๖%	โดย	ผู้ผลิต	ผู้รับจ้างผลิต	ผู้น�าเข้า	
ผูข้าย	ต้องขายให้เฉพาะกบัทนัตแพทย์เท่านัน้	ห้ามขายให้ผูบ้รโิภค
น�าไปใช้เอง

๑)	ป ร ะก าศกระทร ว ง
สาธารณสุข	 เรื่อง	 ก�าหนด
ชื่อและปริมาณของวัตถุที่
อาจใช้เป็นส่วนผสมในการ
ผลิตเครื่องส�าอาง	ประกาศ	
ณ	วนัที	่๒๙	สงิหาคม	๒๕๕๑
๒)	 Unacceptable	claims	
of	 ASEAN	 Cosmetic	
Claims	 Guidelines	 :	
“Whitens	 tetracycline- 
induced	stains”

คู่มือส�าหรับประชาชน	:	การขอความเห็นเกี่ยวกับโฆษณาเครื่องส�าอาง
กฎหมายที่ให้อ�านาจอนุญาต	หรือที่เกี่ยวข้อง	:	
	 ๑.	พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 ๒.	กฎกระทรวง	ก�าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 ๓.	ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	การขอความเหน็เก่ียวกับการโฆษณาเครือ่งส�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)

คู่มือ
การโฆษณาเครื่องส�าอาง
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ผลิตภัณฑ์ แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง เอกสารอ้างอิง/มติ

๑๕.	กลุ่มเครื่อง
ส�าอางฟอกสฟัีน	
(Tฺeeth	bleach-
ing	products)

๑.	 ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึง	 ประสิทธิในการ
ฟอกสฟัีนให้ขาวขึน้ได้อนัเนือ่งจากผลอนัไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา	 
กลุ่ม	 Tetracycline	 หรือกลุ่มที่เกิดจากโรคฟัน	 เช่น	 Fluorosis	 
ซึง่ไม่สามารถแก้ไขได้จากการใช้เครื่องส�าอางกลุ่มฟอกสีฟัน	
๒.	 การโฆษณาในส่วนของการแสดงภาพที่สื่อผลลัพธ์หลังการ 
ฟอกสีฟัน	 ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง	 หรือเพิ่มข้อความ 
ที่ท�าให้ผู ้บริโภคเข้าใจว่า	 “ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสีของผิวฟัน 
แต่ละบุคคล”

หมายเหตุ:
ข้อก�าหนดพิเศษ:	%	Hydrogen	 peroxide	 ท่ีถูกปลดปล่อย 
จากผลิตภัณฑ์	ต้องไม่เกิน	๖%	โดย	ผู้ผลิต	ผู้รับจ้างผลิต	ผู้น�าเข้า	
ผูข้าย	ต้องขายให้เฉพาะกบัทนัตแพทย์เท่านัน้	ห้ามขายให้ผูบ้รโิภค
น�าไปใช้เอง

๑)	ป ร ะก าศกระทร ว ง
สาธารณสุข	 เรื่อง	 ก�าหนด
ชื่อและปริมาณของวัตถุท่ี
อาจใช้เป็นส่วนผสมในการ
ผลิตเครื่องส�าอาง	ประกาศ	
ณ	วนัที	่๒๙	สงิหาคม	๒๕๕๑
๒)	 Unacceptable	claims	
of	 ASEAN	 Cosmetic	
Claims	 Guidelines	 :	
“Whitens	 tetracycline- 
induced	stains”

คู่มือส�าหรับประชาชน	:	การขอความเห็นเกี่ยวกับโฆษณาเครื่องส�าอาง
กฎหมายที่ให้อ�านาจอนุญาต	หรือที่เกี่ยวข้อง	:	
	 ๑.	พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 ๒.	กฎกระทรวง	ก�าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 ๓.	ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	การขอความเห็นเกีย่วกบัการโฆษณาเครือ่งส�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)

คู่มือ
การโฆษณาเครื่องส�าอาง
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