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ค�าน�า
  คูม่อืการโฆษณาเครือ่งส�าอางฉบบัน้ี ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

จัดท�าขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้อ้างอิง

ในการตรวจสอบและจดัท�าโฆษณาเคร่ืองส�าอางทางสือ่ต่างๆ เนือ่งจากพระราชบญัญติั 

เครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ มิได้ก�าหนดให้ผู้ท�าการโฆษณาต้องขออนุญาตจาก    

หน่วยงานภาครัฐก่อนการโฆษณา แต่ให้ภาครัฐท�าหน้าที่ในลักษณะการก�ากับ  

ดูแลและด�าเนินการทางกฎหมายเมื่อพบการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยคู่มือ

ฉบับนีเ้ป็นการรวบรวมข้อมูลจากพระราชบญัญติั กฎกระทรวงและประกาศต่างๆ               

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบัญญัติตามที่ก�าหนดไว้ใน ASEAN Cosmetic Directive 

พร้อมตัวอย่างข้อความโฆษณาเครื่องส�าอางที่ตรวจพบจากสื่อต่างๆ ที่ผ่าน        

การพิจารณาแล้วว่า เป็นข้อความที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

  ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหวังว่า คูม่อืฉบบันีจ้ะสามารถใช้เป็น

แนวทางให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการโฆษณาเคร่ืองส�าอาง 

และเป็นแนวทางให้แก่ผู ้ประกอบการและผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท�าโฆษณา       

เครื่องส�าอางได้ถูกต้อง

กันยายน ๒๕๕๙
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ค�าน�า
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเครื่องส�าอาง
 พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
  หมวด ๖ การโฆษณา
  หมวด ๙ บทก�าหนดโทษ
 ระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�าอาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
 ตามพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙
แนวทางการตรวจสอบโฆษณาเครื่องส�าอาง
ตัวอย่างลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ตัวอย่างข้อความการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ภาคผนวก
 ๑.   กลุ่มเครื่องส�าอางบ�ารุงผิวที่มีสารไวท์เทนนิ่ง (Whitening products) 
 ๒.  กลุ่มเครื่องส�าอางลดริ้วรอย (Anti-aging, Anti-wrinkle)
 ๓.  กลุ่มเครื่องส�าอางส�าหรับสิว (Anti-acne, Anti-comedones)
 ๔.  กลุม่เครือ่งส�าอางกระชบัผวิ (Contour cream, Anti-cellulite, Firming product)
 ๕.  กลุ่มเครื่องส�าอางขัดผิว (Skin exfoliation)
 ๖.  กลุ่มเครื่องส�าอางป้องกันแสงแดด/ผสมสารป้องกันแสงแดด (Sunscreen/       
   Sunscreen-containing products)
 ๗.  กลุ่มเครื่องส�าอางท�าความสะอาดผสมสารแอนตี้แบคทีเรีย (Antibacterial in 
   cleansing products)
 ๘.  กลุ่มเครื่องส�าอางขจัดรังแค (Anti-dandruff)
 ๙.  กลุม่เครือ่งส�าอางบ�ารงุเส้นผมและหนงัศีรษะ (Anti-hair fall due to breakage hair)
 ๑๐. กลุม่เครือ่งส�าอาง ยดื ดัด ย้อมสผีม (Hair perming, strengthening and  colorants)
 ๑๑. กลุ่มเครื่องส�าอางลดเหงื่อและกลิ่นกาย (Anti-perspirant, deodorant)
 ๑๒. กลุ่มเครื่องส�าอางน�้าหอม (Perfumes/Fragrances/Colognes)
 ๑๓. กลุ่มเครื่องส�าอางส�าหรับเล็บ (Nail products)
 ๑๔. กลุ่มเครื่องส�าอางส�าหรับช่องปาก (Oral care products)
 ๑๕.  กลุ่มเครื่องส�าอางฟอกสีฟัน (ฺTeeth bleaching products)
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พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘

นิยามที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๔)

   “เครื่องส�าอาง” หมายความว่า วัตถุที่มุ่งหมายส�าหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระท�า

ด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปาก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย 

หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่างๆ ส�าหรับผิวด้วย               

แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย

  “ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระท�าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง 

เครื่องหมายหรือการกระท�าอย่างใดๆ ที่ท�าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

  “โฆษณา” หมายความว่า การกระท�าไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ    

เพื่อประโยชน์ในทางการค้า

  “สือ่โฆษณา” หมายความว่า สิง่ทีใ่ช้เป็นสือ่ในการโฆษณา เช่น หนงัสอืพมิพ์ สิง่พิมพ์ วทิยกุระจายเสยีง 

วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือป้าย

หมวด ๖ การโฆษณา

  มาตรา ๔๑ การโฆษณาเครือ่งส�าอางต้องไม่ใช้ข้อความทีไ่ม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความทีอ่าจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก�าเนิด 
สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือลักษณะของเครื่องส�าอาง
   ข้อความดงัต่อไปนี ้ถอืว่าเป็นข้อความทีไ่ม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความท่ีอาจก่อให้เกดิผลเสีย
ต่อสังคมเป็นส่วนรวม
   (๑)  ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
   (๒)  ข้อความท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง ไม่ว่าจะกระท�าโดยใช้
หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
   (๓)  ข้อความที่แสดงสรรพคุณที่เป็นการรักษาโรคหรือที่มิใช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องส�าอาง
   (๔)  ข้อความที่ท�าให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบ�ารุงกาม
   (๕)  ข้อความท่ีเป็นการสนบัสนนุโดยตรงหรอืโดยอ้อมให้มกีารกระท�าผดิกฎหมายหรอืศลีธรรมหรอืน�า
ไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
   (๖)  ข้อความที่จะท�าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
   (๗)  ข้อความอย่างอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
   ข้อความท่ีใช้ในการโฆษณาท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถรูไ้ด้ว่าเป็นข้อความทีไ่ม่อาจเป็นความจรงิได้โดยแน่แท้ 
ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตามวรรคสอง (๑)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเครื่องส�าอาง
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  มาตรา ๔๒ การโฆษณาจะต้องไม่กระท�าด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ 
หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรืออันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้บริโภค
  มาตรา ๔๓ ในกรณีท่ีเลขาธิการเห็นว่าเคร่ืองส�าอางใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ให้เลขาธิการ       
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการมอี�านาจออกค�าส่ังให้ผู้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณาด�าเนนิการ ดังต่อไปนี้
   (๑)  ก�าหนดให้การโฆษณานัน้ต้องกระท�าไปพร้อมกบัค�าแนะน�าหรือค�าเตือนเกีย่วกับวธิใีช้หรืออนัตราย 
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด ทั้งน้ี โดยคณะกรรมการจะก�าหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกัน ส�าหรับ            
การโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้
   (๒)  จ�ากัดการใช้สื่อโฆษณาส�าหรับเครื่องส�าอางนั้น
   (๓)  ห้ามการโฆษณาเครื่องส�าอางนั้น
   ความใน (๒) และ (๓) ให้น�ามาใช้บงัคบัแก่การโฆษณาทีเ่ลขาธกิารเหน็ว่าขดัต่อศลีธรรม หรอืวฒันธรรม
ของชาติด้วย
   มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ ให้เลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมอี�านาจออกค�าสัง่ให้ผูจ้ดแจ้งหรอืผูท้�าการโฆษณาด�าเนินการดงัต่อไปนี้
   (๑)  ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
   (๒)  ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
   (๓)  ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
   (๔)  ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู ้บริโภคที่อาจเกิดข้ึนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่           
คณะกรรมการก�าหนด
    ในการออกค�าสั่งตาม (๔) ให้เลขาธิการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก�าหนด         
โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตในการกระท�าของผู้จดแจ้งหรือผู้ท�าการโฆษณา
   มาตรา ๔๕ ในกรณีที่เลขาธิการมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกิน
ความจรงิตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง (๑) ให้เลขาธกิารมีอ�านาจออกค�าสัง่ให้ผูจ้ดแจ้งหรอืผู้ท�าการโฆษณาพสิจูน์
เพื่อแสดงความจริงได้
    ในกรณีท่ีผูจ้ดแจ้งหรอืผูท้�าการโฆษณาอ้างรายงานทางวชิาการ ผลการวจิยั สถติิ การรบัรองของสถาบนั
หรอืบุคคลอืน่ใด หรอืยนืยนัข้อเท็จจรงิอนัใดอนัหนึง่ในการโฆษณา ถ้าผูจ้ดแจ้งหรอืผูท้�าการโฆษณาไม่สามารถ
พิสจูน์ได้ว่าข้อความทีใ่ช้ในการโฆษณาเป็นความจรงิตามทีก่ล่าวอ้าง ให้เลขาธกิารโดยความเหน็ชอบของคณะ
กรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งตามมาตรา ๔๔ ได้
    มาตรา ๔๖ ผูจ้ดแจ้งหรอืผูท้�าการโฆษณาเครือ่งส�าอางซึง่สงสยัว่าการโฆษณาของตนจะเป็น การฝ่าฝืน
หรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ อาจขอให้คณะกรรมการให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนท�าการโฆษณาได้ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาได้รบัค�าขอ ถ้าไม่แจ้งภายในก�าหนดระยะเวลาดงักล่าว ให้ถอืว่าคณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบแล้ว
   การยืน่ค�าขอและการให้ความเหน็ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขทีรั่ฐมนตรี
ประกาศก�าหนด
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   การให้ความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการตัดอ�านาจของคณะกรรมการที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร
    การใดที่ได้กระท�าไปตามความเห็นของคณะกรรมการ หรือที่ให้ถือว่าคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ        
แล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิให้ถือว่าการกระท�านั้นเป็นความผิดทางอาญา

หมวด ๙ บทก�าหนดโทษ

    มาตรา ๘๔ ผู้ใดโฆษณาโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 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 ผูก้ระท�าต้อง
ระวางโทษปรบัวนัละไม่เกินหน่ึงหมืน่บาทตลอดระยะเวลาทีย่งัฝ่าฝืนหรอืยงัไม่ปฏบิตัใิห้ถกูต้อง

ระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�าอาง
 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ

ตามพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙

  บัญชีก�าหนดอัตราค่าปรับ ส�าหรับการเปรียบเทียบ แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�าอางว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติคณะ
กรรมการเครื่องส�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�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส่งพนกังาน
สอบสวน 
ด�าเนินคดี

๔๖ ๔๒ ๘๔ จ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส่งพนักงาน
สอบสวน
ด�าเนินคดี

๔๗ ๔๓ ๘๕ จ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส่งพนักงาน
สอบสวน
ด�าเนินคดี

๔๘ ๔๔ ๘๕ จ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส่งพนักงาน
สอบสวน
ด�าเนินคดี
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แนวทางการโฆษณาเครื่องส�าอาง

ล�าดับ สาระส�าคัญ ข้อก�าหนด

๑. ชื่อเครื่องส�าอาง/ชื่อทาง 
การค้า/ตรา/เครื่องหมาย 
การค้า

ชื่อเคร่ืองส�าอาง/ช่ือทางการค้า/ตรา/เครื่องหมายการค้าต้องตรงตามท่ีแจ้ง   
รายละเอียดต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

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

๓. การกล่าวอ้างชื่อสารว่า
เป ็นส่วนผสมในเครื่อง
ส�าอาง๑

(๑) ต้องมีสารดงักล่าวเป็นส่วนผสมในเครือ่งส�าอางนัน้จรงิ (ในเบ้ืองต้นให้ตรวจ
สอบจากเอกสารสูตร)
(๒) หากมีการกล่าวอ้างสรรพคุณของสารด้วยจะต้องเป็นสรรพคุณท่ีอยู ่          
ในขอบข่ายของความเป็นเครื่องส�าอางและต้องมีสารดังกล่าวเป็นส่วนผสม      
ในปริมาณที่เพียงพอแก่การกล่าวอ้างสรรพคุณและจะต้องพิสูจน์ได้ โดยตรวจ
สอบจากเอกสารหลักฐานตามแนวทางในการแสดงหลกัฐาน เพือ่พสิจูน์หรอื
สนบัสนนุข้อความท่ีใช้ในการโฆษณาเครือ่งส�าอาง ดังนี้
  (๒.๑) เอกสารทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและเชื่อถือได้  เช่น 
ต�ารา หรือวารสารทางวิชาการที่ใช้ในการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับวิชา     
เครื่องส�าอางทางการแพทย์ หรือทางเภสัชศาสตร์ หรือ
  (๒.๒) หนงัสอืรบัรองจากหน่วยงานของรฐัหรอืสถาบนัเอกชนทีเ่ชือ่ถอืได้ 
ที่รับผิดชอบในเรื่องที่ผู ้ประกอบธุรกิจจะต้องน�าพิสูจน์ทั้งของไทยหรือ           
ต่างประเทศ หรือ
  (๒.๓) ผลการทดลองหรอืตรวจสอบคุณภาพเครือ่งส�าอางของทางสถาบัน
ทางราชการท้ังไทย หรอืต่างประเทศหรอืสถาบันการศกึษาอนัมคีวามเช่ียวชาญ
ในแขนงวิชาการอันต้องพิสูจน์หรือ
  (๒.๔) ผลการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพเครื่องส�าอางของสถาบัน
เอกชนทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศซ่ึงสถาบันเหล่านี้จะต้องได้รับ      
การรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง
น�าพิสูจน์

๔. สรรพคุณ (๑) ต้องเป็นข้อความท่ีสื่อความหมายในขอบข่ายของวัตถุประสงค์ในการใช้
เพือ่ความสะอาด ความสวยงามหรอืสง่เสรมิให้เกดิความสวยงาม โดยไม่มีผล     
มุ่งหมายส�าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระท�าหน้าที่ใดๆ      
ของร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเป็นสรรพคุณทางยา อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระส�าคัญเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง
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ล�าดับ สาระส�าคัญ ข้อก�าหนด

 (๒) ต้องแสดงสรรพคุณตรงตามประเภทเครื่องส�าอางที่ปรากฏในใบรับแจ้ง
ผลิต/น�าเข้าเครื่องส�าอาง หรือตรงตามการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้
ฉลากเครื่องส�าอางจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือตรงตาม  
การพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับข้อความส�าหรับโฆษณาเครื่องส�าอาง 
จากคณะกรรมการเคร่ืองส�าอางแล้ว หรือตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง        
ในภาคผนวก 
(๓) ต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

๕. การโฆษณาเปรียบเทียบ ต้องเป็นการโฆษณาที่เป็นจริงและมีหลักฐานพิสูจน์ได้แต่ต้องไม่ท�าให้เกิด    
ความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน

๖. การโฆษณาที่มีการยืนยัน
ข้อเท็จจรงิว่าได้รบัรางวลั 
หรอืเคร่ืองหมายต่างๆ

(๑) ต้องเป็นรางวลัหรอืเครือ่งหมายทีไ่ด้รบัจากหน่วยงานราชการ สมาคมหรอื
สถาบนัทีเ่กีย่วกบัเครือ่งส�าอาง ซึง่ข้อความนัน้เป็นจรงิและมหีลกัฐานพสิจูน์ได้
(๒) ต้องแสดงแหล่งประกวด ปีทีไ่ด้รบัรางวลัไว้ให้ชดัแจ้งตรงตามทีไ่ด้รบัรางวลั
ในข้อความโฆษณา

๗. การโฆษณาโดยอ้างรายงาน 
ทางวิชาการ ผลการวิจัย 
สถติ ิการรบัรองของสถาบนั 
หรือยืนยันข ้อเท็จจริง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง

ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้เป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง

๘. การโฆษณาเครื่องส�าอาง
ทีใ่ช้หรืออ้างองิข้อเทจ็จรงิ
เกี่ยวกับสถาบันพระมหา
กษัตริย์ หรือการโฆษณา
เครือ่งส�าอาง ซึง่รวมอยูก่บั
ข้อความที่ถวายพระพร๒

(๑) ต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาท่ีอ้างอิงข้อเท็จจริงเก่ียวกับพระมหากษัตริย์   
พระราชิน ีรชัทายาท หรือผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์ ซึง่ได้กระท�าไป โดยไม่ได้รบั 
พระบรมราชานุญาต พระราชานุญาต หรืออนุญาตแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่
  (๑.๑) ข้อความโฆษณาว่าได้รับเหรียญ ใบส�าคัญคู่มือ ประกาศนียบัตร 
หรอืเครือ่งหมายอืน่ใดทีเ่ป็นรางวลัในการแสดงหรอืประกวดสนิค้าหรอื บรกิาร
ที่ได้รับจากพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส�าเร็จราชการแทน
พระองค์
  (๑.๒) ข้อความโฆษณาว่าได้รบัพระบรมราชานญุาตในการประกอบ ธรุกิจ 
ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราแผ่นดิน หรือได้รับพระราชทานตราตั้ง
(๒) ข้อความโฆษณาซ่ึงรวมอยูกั่บข้อความท่ีถวายพระพร หรอืข้อความอย่างอ่ืน 
ที่อ้างอิงเก่ียวกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส�าเร็จราชการ
แทนพระองค์ โดยมิได้แสดงให้เห็นว่าข้อความส่วนท่ีเป็นการโฆษณานั้น        
แยกออกต่างหากจากข้อความท่ีถวายพระพรหรือ ข้อความอย่างอื่นดังกล่าว
ข้างต้น



คู่มือการโฆษณาเครื่องสำาอาง10

ล�าดับ สาระส�าคัญ ข้อก�าหนด

๙. การโฆษณาเครื่องส�าอาง
ทีจ่ดัให้มกีารแถมพก หรอื
รางวัลโดยการเสี่ยงโชค๒

(๑) ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนันก่อน
(๒) ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
 (๒.๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อก�าหนดในการเสี่ยงโชค 
  (๒.๒) วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดของการจัดให้มีการเสี่ยงโชค 
 (๒.๓) ประเภทและลกัษณะของของแถมพกหรอืรางวลั จ�านวนและมลูค่า
ของของแถมพกหรือรางวัลแต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท
 (๒.๔) เขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการเสี่ยงโชค 
 (๒.๕) วนั เดอืน ปี เวลาและสถานท่ีซ่ึงก�าหนดไว้ส�าหรบัการท�าการเสีย่งโชค

๑๐. การโฆษณาที่จัดให้มีการ
ประกวดชิงรางวัลหรือ  
จัดให้มีการให้ของแถม   
ให้สิทธิ์ หรือประโยชน์ 
โดยให้เปล่า๒

ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อก�าหนดในการประกวดชิงรางวัล        
หรือการให้ของแถม ให้สิทธิหรือประโยชน์ 
(๒) วนั เดือน ปีทีเ่ริม่และสิน้สดุของการจดัให้มกีารประกวดชงิรางวลั หรอืการ
ให้ของแถม ให้สิทธิหรือประโยชน์
(๓) ประเภท ลักษณะและมูลค่าของรางวัล ของแถม สิทธิหรือประโยชน์    
แต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท
(๔) เขตหรือถ่ินท่ีมีการจัดให้มีการประกวดชิงรางวัล หรือการให้ของแถม       
ให้สิทธิหรือประโยชน์
(๕) วัน เดือน ปี เวลาและสถานที่ซึ่งก�าหนดไว้ส�าหรับการตัดสิน การประกวด
ชิงรางวัล

๑๑. การอ้างอิงบุคคลากรทาง 
การแพทย์หรือองค ์กร
วิชาชีพ ๓,๔

(Professionals-related 
claims)

(๑) กรณกีารอ้างองิบคุลากรทางการแพทย์ในการโฆษณาเครือ่งส�าอางให้ปฏบิตัิ
ตามข้อบงัคบัแพทยสภาว่าด้วยการรกัษาจรยิธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องเช่น 
  ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่แสดงตนเป็นผู้แสดงการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจโดยรับค่าตอบแทนหรือ        
ผลประโยชน์ใดๆ จากการแสดงนั้น
  ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดเมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะ   
โดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับคุณสมบัติของ
ผลติภณัฑ์สขุภาพใด ต้องแสดงโดยเปิดเผยในขณะเดยีวกันนัน้ด้วยว่าตนมส่ีวน
เกีย่วข้องทางผลประโยชน์กบัผูป้ระกอบธรุกจินัน้ในสถานะใด เช่น เป็นทีป่รกึษา 
เป็นผูร่้วมทนุ เป็นผูไ้ด้รบัทุนไปดงูาน ไปประชุมหรอืบรรยายจากผูป้ระกอบธรุกิจ
นัน้ๆ หรอืข้อบงัคบัขององค์กรวิชาชีพอื่นๆ

(๒) กรณีอ้างอิงองค์กรวิชาชีพต่างๆ เช่น สถาบันการวิจัยฯ ในการโฆษณา

เคร่ืองส�าอางให้แสดงหลักฐานและการรับรองจากหน่วยงานที่กล่าวอ้างนั้น    

มาประกอบ
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ล�าดับ สาระส�าคัญ ข้อก�าหนด

๑๒. การอ้างอิงความคิดเห็น

โดยบคุคล ผูมี้ชือ่เสยีงเป็น

ผู้แสดง (celebrity testi-

monial)๓,๕

การใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียง (celebrities) เป็นผู้แสดงในการโฆษณาเครื่องส�าอาง 

อาจกระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑)  เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้แสดงท่ีได้รับจากประสบการณ์ ในการใช้

เครือ่งส�าอางทีอ่ยูใ่นขอบข่ายของความเป็นเครือ่งส�าอางตามกฎหมายจรงิๆ มใิช่ 

เป็นการแสดงที่กระท�าไปตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายแต่เพียงอย่างเดียว

(๒) ให้ระบุชื่อ นามสกุลของผู้แสดงบนสื่อโฆษณาฯ ทุกครั้งที่โฆษณา

(๓) ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีรับรองโดยผู้แสดง (Testimonial 

statement) ว่า สาระส�าคัญที่น�าเสนอในการโฆษณานั้นเป็นความจริงไว้   

อ้างอิงด้วย

ที่มา ๑. ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อความท่ีใช้ในการโฆษณา

เคร่ืองส�าอาง และแนวทางในการแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์หรือสนับสนุนข้อความท่ีใช้ในการโฆษณา    

เครื่องส�าอาง ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

  ๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

  ๓. มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการกลัน่กรองการโฆษณาเครือ่งส�าอางท่ีฝาฝืนกฎหมาย ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๓ เมือ่วนัท่ี                  

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

   ๔. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕

  ๕.  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรือ่งแนวทางการพสูิจน์เพือ่แสดงความจรงิเกีย่วกบัข้อความโฆษณา      

ฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
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ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑(๑)
  - การโฆษณาโดยสื่อความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพจากส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และ/หรือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  - การเปรยีบเทยีบกบัการท�าหตัถการทางการแพทย์ เช่น การเลเซอร์ การฉีดโบทอ็กซ์ การศลัยกรรม 
ซึ่งมีการเปรียบเทียบว่าผลที่ได้จากการใช้เครื่องส�าอางนั้นเทียบเท่าหรือดีกว่าการท�าหัตถการ 
  - ไร้สารพิษ  
  - ไร้สารเคมี ไม่มีสารเคมีเจือปน
  - ท�าจากธรรมชาติ ๑๐๐ %

ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑(๒)

ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑(๓)

ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑(๔)

สรรพคุณรักษาโรค มิใช่จุดมุ่งหมายเครื่องส�าอาง

�	ป้องกันหรือลดอาการอักเสบของสิว
�	ป้องกันหรือรักษาฝ้า
�	แก้ผดผื่นคัน 
�	ระงับหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราที่ผิวหนัง
�	รักษาแผลหรือลดอาการอักเสบในช่องปาก

�	ทาผิวกายเพื่อไล่ยุง แมลง
�	ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย
�	ชโลมเส้นผมเพื่อก�าจัดเหา
�	ช�าระล้างอวิชาต่างๆ และเปิดดวงชะตาชีวิต
 เพื่อรับพลังด้านดีให้แก่ผู้ใช้

ตัวอย่างลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

� เสริมหนาอก
� สลายไขมัน
� ยกกระชับ   
 ปรับรูปหนาเรียว
� กระชับสัดสวน
� อกฟู รูฟต

โครงสรางของรางกาย

� กระตุนการสรางคอลลาเจน
 และอิลาสติน
� ตอตานอนุมูลอิสระ
� ลดการสรางเม็ดสีผิว
� ลดผมหงอก เรงการสราง
 เสนผมใหมใหดกดำ

การกระทำหนาที่ใดๆ ของรางกาย

� ฟนฟูผิวหนังใหแข็งแรง
� ดูดซับของเสียตกคาง
 ใตผิว
� สรางสมดุลใหผิว   
 ลางสารพิษ

มีผลตอสุขภาพ

กระชับภายในคืนความสาว

บรรเทาชองคลอดแหง

รีแพร ชองคลอดฟต

เพิ่มสมรรถภาพทานชาย

เพิ่มพลังชางสาร

แกปญหาไมแข็งตัว
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ตัวอย่างข้อความการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
  - “…ให้ผลท่ีน่าท่ึงมากกว่าการท�าโบท็อกซ์...ป้องกนัการเกดิริว้รอยใหม่และริว้รอยจากความเครยีดและ
มลพิษ…กระตุน้การเกดิใหม่ของเซลล์ผวิ...ช่วยท�าให้กระบวนการเกดิร้ิวรอยช้าลง...ช่วยล้างพิษท่ีตกค้างอยูบ่นผิว
หน้า...ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากผิว...ช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเซลล์
ผวิหนัง...”  
  - “ลบริว้รอย เสรมิสร้างคอลลาเจนขึน้ใหม่ เพิม่การไหลเวยีนเลือด” 
  - “…ค้นพบวธิป้ีองกนัการท�าลายดีเอน็เอ และซ่อมแซมดเีอ็นเอทีถ่กูท�าลายไป โดยพฒันามาเป็น Super 
DNA Defense Serum For Night …ช่วยฟ้ืนฟผูวิทีถ่กูท�าลายจากสาเหตตุ่างๆ ทีผ่วิต้องเผชญิระหว่างวนัให้     
กลับสู่สภาพเดมิ และป้องกนัผวิจากสญัญาณแห่งวยั…กระตุน้การสร้างคอลลาเจน…สารบ�ารงุในผลติภณัฑ์จะ
ซมึซาบสู่ส่วนลกึของเซลล์ผวิ เข้ากระตุน้ความสามารถในการฟ้ืนฟผูวิตามธรรมชาตจิากการท�าลายของสภาพ
แวดล้อม…ซ่อมแซม ฟ้ืนฟผูวิทีถ่กูท�าลายให้กลบัสูส่ภาพเดมิ…๒. สารสกดัจากส่วนรากของลโิครชิ (Licorice Root 
Extract) สารต้านอนุมลูอิสระ ช่วยต่อต้านอนมุลูอสิระปกป้องผวิจากการถกูท�าลายของอนมุลูอสิระทีเ่กดิจาก  
การท�าลายของสภาพแวดล้อม ๓. สารสกดัจากอคินิาเซีย (Echinacea Extract) ช่วยยบัยัง้กระบวนการทีท่�าให้
ผวิอกัเสบ…ช่วยกระตุน้การสร้างคอลลาเจนให้เซลล์ผวิ…ให้ซมึซาบสูส่่วนลึกของเซลล์ผวิ…”
  - “ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการท�างานของเซลล์ เซรั่มเนื้อนุ่มดุจแพรไหมท่ีช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูถึงระดับ     
เซลล์ผิว ด้วยสัดส่วนที่เข้มข้นสูงสุดที่จะปฏิบัติการผลิตเซลล์ผิวใหม่ได้อย่างทรงประสิทธิภาพ ฟื้นบ�ารุงเซลล์
ผิวล�้าลึกถึงระดับโมเลกุล”
  -  “เซร่ัมต้านการเกดิริว้รอย รอยบวมช�า้...ช่วยชะลอการท�างานของเอนไซม์ MMP และชะลอการเกดิ  
อนมุลูอสิระ ช่วยเพิม่ความแขง็แรงและรกัษาความสมดลุของเนือ้เยือ่ใต้ผวิหนงั เพิม่ประสทิธภิาพในการต่อต้าน
มลภาวะ ริว้รอย...และรอยบวมช�า้...”
  - “...ช่วยต่อต้านอนมุลูอสิระ กระตุน้สารคอลลาเจน เร่งซ่อมแซมเซลล์ผวิท่ีถูกท�าลาย ชะลอการเส่ือม
สภาพของผวิ...” 
  - “...เป็นทีสุ่ดแห่งการฟ้ืนฟสูภาพผวิ ด้วยส่วนผสมของนมผ้ึง ช่วยต่อต้านอนมุลูอิสระ คงความอ่อนเยาว์ 
ชะลอวัย ปกป้องฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย กระตุ้นคอลลาเจน สามารถชะลอการร่วงโรยได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
ปรบัความยดืหยุน่ให้ผวิ และช่วยรกัษาบาดแผล…สารสกดัจากดอกคาร์โมมายล์ โดยจะบ�ารงุตัง้แต่ผิวหนงัชัน้นอก
ถงึผวิหนงัชัน้ใน...ช่วยลดการระคายเคอืง การอกัเสบของผวิ และช่วยลดปัญหาสวิ สวิอกัเสบ รวมถงึผ่ืนแดง      
ผืน่คันบนผวิ และลดริว้รอย…คอลลาเจนบรสิทุธ์ิจากประเทศสเปนมคีวามสามารถในการดดูซมึเข้าสู่ผวิภายใน   
ได้มากกว่าคอลลาเจนทัว่ไป...เสริมการท�างานของกระบวนการฟ้ืนฟูสภาพผิวตามธรรมชาติ…จะท�าให้ใบหน้า    
ขาวใสเพยีงคร้ังแรกทีใ่ช้”
  - “...ช่วยแก้ปัญหาทกุๆ ปัญหา ส�าหรบัคนเป็นสิว เป็นฝ้า ใบหน้าท่ีหย่อนคล้อย...ผ่านการรับรองจาก
องค์การอาหารและยา...”
  - “ครีมทาชพีจรส่งตรงจากประเทศอเมรกิา...ผ่านการตรวจสอบจาก อย. เรียบร้อยแล้ว...ผ่านมาตรฐาน
ระดบัโลก และมาตรฐาน อย. ปลอดภยั มัน่ใจได้...ส่วนประกอบจากธรรมชาต ิ๑๐๐%...ช่วยลดฝ้า กระ จดุด่างด�า... 
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จะเข้าไปกระตุน้ให้เกิดการสร้างโกรทฮอร์โมน Growth Hormone ทีต่่อมใต้สมอง เมือ่ฮอร์โมน HGH ถกูส่งไป
ทีต่บัและรวมกบัอนิซลูนิ จงึได้สารตัง้ต้นแห่งการก�าเนดิเซลล์ คอื IGF-๑ IGF-๑ ซึง่จะถูกส่งออกจากตบั ไปตาม
อวยัวะและเซลล์ทัว่ร่างกายเพือ่ไปรกัษาเซลล์ทีบ่าดเจ็บ และซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอ...ช่วยให้หน้าเรียว V Shape     
ลดสภาวะร่วงโรย กล้ามเนือ้หย่อนคล้อย...ช่วยระบบการท�างานของตับดีข้ึน...ช่วยท�าให้ระบบเผาผลาญอาหาร  
ดขีึน้...ช่วยดแูลสขุภาพ ลดสภาวะความแก่ชรา...ซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอ และริว้รอยทีเ่กดิจากอายแุละกาลเวลา...”
  - “...มุง่เน้นความสัมพันธ์ของอ�านาจความอ่อนเยาว์ทีซ่่อนเร้นภายในผูห้ญงิทกุคน ด้วยคณุค่า Botanical 
Extract และ Rose Essential Oil ทีจ่ะช่วยปรบัสมดุลของ Female Hormone ทีม่ส่ีวนในการคืนความกระชบั
ยดืหยุ่นให้กบัผิว เพือ่ผลลพัธ์ความอ่อนเยาว์ของผวิทีย่าวนาน และย่ังยนืสมบรูณ์แบบ...”
  - “…Set กระชับรปูหน้าเลก็เรยีว…มหัศจรรย์ทองค�า ก่อก�าเนดิความงามอนัพศิทุธิ ์ดจุการร้อยไหมทองค�า 
๔ เส้น ภายใน ๒๘ วนั ขงึตงึ บลอ็คผวิ ลอ็คอายกุระชบัรปูหน้าเลก็เรยีว พสิจูน์ได้ บอกลาปัญหารปูหน้าอวบอมู 
แก้มป่อง ผวิหน้าหย่อนคล้อย ถ่ายรูปทไีรหน้าอ้วนกลมทกุท ียิง่ซมูเข้าใกล้กเ็หน็ริว้รอยร่องลกึ รอยตนีกา ชดัเจน
จนไม่อยากถ่ายรูป เพราะไม่มั่นใจในผิวหน้า เชิญพิสูจน์นวัตกรรมแห่งการกระชับรูปหน้าและผิวพรรณ             
กับ…รหัสลับที่จะปรับหน้าคุณให้เล็กเรียวยกกระชับแบบดารา…” พร้อมแสดงภาพก่อน-หลังและข้อความ     
บรรยายภาพ ภายหลงัการใช้อย่างต่อเนือ่งผวิอ่อนล้าและหย่อนคล้อยก็ได้รบัการฟ้ืนฟจูนสมบรูณ์แบบ
  - “ชดุกระชบัผวิหน้าโดยไม่ต้องศลัยกรรม ขนาดแก้มลดลง ๐.๓-๑.๕ ซม. วดัความกระชบัของผวิคณุได้
ด้วยไม้บรรทดัน้ีใน ๑๐ นาท”ี
  - “...กระชบัรปูหน้าเป็นตวั V คนืสามเหล่ียมแห่งความงามให้กบัใบหน้า ภายใต้หลักการเดียวกนักบั        
การท�าเลเซอร์กระชับรปูหน้า ซ่ึงมคีณุสมบัตสิามารถเตมิเซลล์ และฟ้ืนเซลล์กระชบัผวิได้ลกึถงึผิวในช้ันลกึ...ท�าให้
เซลล์ผวิทีเ่ริม่ฝ่อตวักลบัมาฟแูละเตม็ข้ึนจากภายใน...ท�าให้ใบหน้าทีห่ย่อนคล้อยจนเสยีรปูกลบัเรยีวกระชบัได้รปู
เป็นตัว V อกีครัง้..สามารถเข้าเพิม่ปรมิาณเซลล์กระชบัผวิในชัน้ไขมนั (volume-giving Cells) ในชัน้ผวิหนงัที ่  
ลึกที่สุด...นอกจากนี้ยังผสานด้วยสารโอลิโกเปปไทน์ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผิวหน้าชั้นนอกและกระตุ้น           
การสร้างคอลลาเจน และกรดไฮยาลรูอนคิ...”
  - “ลดของเหลวสะสมทีก่่อให้เกดิถงุใต้ตา ให้ถงุใต้ตาดูเล็กลง ขจดัการสะสมของธาตุเหล็กทีก่่อให้เกดิ    
รอยคล�า้ ยบัยัง้เอนไซม์ท่ีเพิม่ความเข้มข้นของเมลานนิ”
  - “สวยเพรยีว กระชบัไว เพยีงคณุมเีวลา ๑๐-๑๕ นาท ี เหมาะกบัผูท้ีม่ปัีญหาเกีย่วกับเซลลไูลท์ ไขมนั   
ส่วนเกนิตามร่างกาย ผวิหนงัห้อยหย่อนคล้อย หลงัคลอดบตุร หลงัลดน�า้หนกั ช่วยผิวแตกลาย หรือรกัษารูปร่าง
ให้คงเดมิ”
  - “ออกแบบรปูร่างสวยตรงจุดกบัผลติภัณฑ์กระชบัสดัส่วนและกระตุน้การท�างานของระบบเผาผลาญ”
  - “ผลิตภณัฑ์เพือ่การกระชบัสดัส่วนพร้อมระบบป้องกัน พบว่ามปีระสทิธภิาพสงูมากในการช่วยสลาย       
ไขมนัใต้ชัน้ผวิหนงัได้อย่างรวดเร็ว”
  - “โชว์หุน่ฟิต กระชบัทุกสดัส่วน หมดปัญหา ผิวหย่อนคล้อย ผวิแตกลาย รอยด�า ผวิเปลือกส้ม...ก�าจดั
เซลล์ลไูลท์...ปราศจากสารเคม ี ปลอดภัย...เพือ่ผิวทีม่เีซลลไูลท์ ริว้รอยแตกลาย ผิวเปลอืกส้ม ผวิหย่อนคล้อย      
ให้กลบัมาตงึกระชบัอกีครัง้...สนิค้ามี อย. รบัประกนัความปลอดภยั...ทาบรเิวณทีต้่องการลดเซลล์ลไูลท์ เช่น 
บรเิวณต้นแขน ต้นขา ให้กระชบัหรือทีต้่องการลดเซลล์ลไูลท์ง่ายๆ...”
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  - “ลดกระชบั สมัผสัได้ เหมอืนได้ซาวน่า เฉพาะจดุ...เจลร้อน ให้ความร้อนใต้ผวิหนงั...เจลเยน็ เหมอืนใส่
สเตย์กระชบัผวิ ปลอดภยั เหน็ผลจริง เมือ่ใช้อย่างต่อเนือ่ง ๗-๑๔ วัน”
  - “…ลดปัญหาผมบาง ผมร่วง…เมื่อก่อนเวลาลูบหนังศีรษะแล้ว มีผมร่วงติดมือมามากจนรู้สึกตกใจ           
รากผมกด็ลูบีเล็ก แต่พอได้ใช้ ๒ สปัดาห์ รากผมและผมแขง็แรงข้ึน…ผมร่วงน้อยลง สงัเกตดรููส้กึว่า ความมนับน             
หนงัศีรษะกล็ดลงด้วย และคนรอบข้างกท็กัว่าผมหนาขึน้…ลดไขมนัอดุตนัทีท่�าให้รากผมตบี ลดการสร้างน�า้มนั
สาเหตหุลกัของผมร่วง เพิม่การไหลเวยีนโลหิตเพือ่น�าสารอาหารไปเลีย้งเส้นผมมากขึน้ บ�ารงุรากผมและเส้นผม
ให้แข็งแรงไม่หลดุร่วงง่าย…มจี�าหน่ายทีร้่านขายยาชัน้น�าทัว่ไป...”
  - “...รบัรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยาเรยีบร้อย...ใช้แล้วปลอดภยั ไร้ผลข้างเคยีง...”
  - “...การใช้ serum อย่างต่อเนือ่ง จะช่วยฟ้ืนฟเูซลล์ผมและช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างเม็ดสเีมลานนิ...
การใช้เซรัม่เป็นการแก้ปัญหาท่ีต้นเหตผุมดกด�าอย่างเป็นธรรมชาติและจะไม่กลับมาหงอกอกี...HAIR SERUM    
เร่งสร้างเมลานนิสาเหตหุลกัของผมขาว...การใช้ serum ช่วยบ�ารงุหนงัศรีษะ และเสรมิสร้างความถีใ่นการขึน้ของ
เส้นผม รวมถงึความแขง็แรงของผมทีข้ึ่นใหม่...กระตุ้นการไหลเวยีนของโลหติให้รากผมแข็งแรง ให้อาหารสมอง...
กระตุน้รากผมใหม่ให้แข็งแรง ผมท่ีขาวจะด�าขึน้...”
  - “ปกป้องผวิจากโรคผวิหนงั ผด ผืน่คนั ช่วยฆ่าเชือ้แบคทเีรยี เชือ้รา กลาก เกลือ้น ช่วยลดการอกัเสบ
ของผิวหนงั”
  - “ยบัยัง้การท�างานของ Tyrosinase ซึง่เป็นตัวสร้างเม็ดสเีมลานนิ”
  - “เพือ่ช่วยยบัยัง้กระบวนการสร้างเมด็สเีมลานนิทีเ่ป็นสาเหตขุองผวิหมองคล�า้”
  - “เปลีย่นจากคนด�า เป็นคนขาว” 
  - “ผวิคล�า้ด�าแค่ไหนกข็าวได้” 
  - “ฉกีกฎกรรมพนัธุ ์ลืมไปเลยว่าเคยด�า”
  - “เมือ่หยดุใช้หน้ากไ็ม่กลบัมาด�าอกี ฝ้าจางลง ผิวขาวขึน้” 
  - “จากทีเ่คยมสิีวกห็ายไปไม่กลบัมาอกี ท�าให้สวิยบุ สิวแห้ง”
  - “ยบัยัง้/ก�าจดั/ต่อต้าน/ฆ่าเชือ้แบคทเีรยี ท่ีท�าให้เกดิสวิ” 
  - “ต่อสู้และควบคมุการเกิดสวิ” 
  - “สวิหัวหนอง สวิหวัด�าฝังใน สวิหวัช้าง สวิอกัเสบ สวิหนอง สวิหวัแดง หายไป ปราบสวิแบบถอนราก
ถอนโคน” 
  - “รกัษาสวิ ลดการเกดิสิวอกัเสบท่ีเกดิจากเชือ้โรค เกดิจากฮอร์โมนไม่สมดลุ”
  - “ช่วยปรบัสภาพทรวงอกคณุให้เต่งตงึขึน้ และยงัช่วยเพ่ิมขนาดอกให้ใหญ่ขึน้ สังเกตได้ภายใน ๒-๓ 
สปัดาห์ จะเพ่ิมขึน้ ๑-๒ นิว้ และจะอยูอ่ย่างถาวร โดยไม่ยบุ”
  - “อกอ๋ึมขัน้เทพจาก CUP เลก็สู ่CUP ใหญ่ อกอึม๋ส่ังได้ไม่ต้องศลัยกรรมขยายอกอึม๋ เต่งตึง แน่นเฟิร์ม    
ยกกระชบัอกทีห่ย่อนคล้อย เพิม่ขนาดทรวงอกและปรบัผวิให้ขาวใสเต่งตงึไปพร้อมๆ กนั”
  - “อกสวยแน่! เพียงแค่ใช้ ๒-๓ ครั้ง ก็รู้สึกได้ทันทีถึงการเปลี่ยนแปลง ๑. อกแฟบหย่อนยานหลัง          
คลอดบุตร ๒. อายเุริม่เป็นสาวเต็มตวัแต่อกยงัเลก็อยู ่ ปัญหาอกไม่สมบรูณ์หลงัคลอดบตุรนัน้ ช่วยฟ้ืนฟูพลงัผวิ             
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“ดนัทรงเข้ารปู” ให้ความอ่ิมเอบิกับเนนิทรวงอกเหมาะส�าหรับผู้ทีต้่องการมหีน้าอกทีส่วยงามเปล่งปล่ังมีน�า้มนีวล 
บคุคลทีไ่ม่พอใจกบัอกตัวเอง”
  - “อกสวยมัน่ใจ ไม่ต้องศัลยกรรม...ท�ามาจากธรรมชาต ิ ๑๐๐%...ใส่กวาวเครอืขาวแท้ เกรดพรเีมีย่ม       
น�าเข้าจากประเทศญีปุ่น่และใส่แบบ ๑๐๐%...๗ วนัแรก จะรูส้กึคัดหน้าอก...๑ เดอืนผ่านไป มเีนนิข้ึน มเีนือ้ขึน้ 
หน้าอกชดิขึน้...หลงัจากใช้อย่างต่อเนือ่ง คพัไซต์เปลีย่นแปลงไปจาก A ๖๕ เป็น C ๗๐…จะไปกระตุน้หน้าอก    
ของสาวประเภท ๒ ให้มคีวามกระชบัเต่งตงึ ท�าให้มขีนาดใหญ่ขึน้ได้...หน้าอกเลก็ก็ช่วยได้ ปัญหาอกไม่กระชบั
เต่งตึงเป็นทรงกช่็วยได้...”
  - “ฆ่าเชื้อโรค กระตุ้นสารต้านอนุมูลอิสระ...ทุกปัญหารอบเดือนของสตรี เรามีค�าตอบ...๑. ปวด           
ประจ�าเดอืน...๒. มีตกขาวผดิปกต.ิ..๓. ช่องคลอดมกีล่ิน...๔. มอีาการคนั...๕. ช่องคลอดไม่สะอาด...”
  - “...ข่าวด ี ผ้าอนามยัสมนุไพร...ส�าหรบัท่านทีม่ปัีญหาในเรือ่งของ การตกขาว มกีลิน่คาว กลิน่อบัชืน้        
มอีาการคนัหลงัการใช้ผ้าอนามยั ปวดประจ�าเดือน ประจ�าเดือนมาไม่ปกติ มดลูกอกัเสบ รอบเดือนมาไม่ปกติ    
ตดิเชือ้ทางเดินปัสสาวะ แพ้ผ้าอนามัย มปัีญหาในเรือ่งของมกีลิน่เหมน็มากและรดิสดีวงทวาร...สมนุไพร ๕ ชนดิ 
ทีเ่ป็นองค์ประกอบหลกั หนิไหมฟาง (Mai Fang Stone) เป็นหนิภเูขาไฟ คณุสมบัตช่ิวยดบักลิน่ ก�าจดัเชือ้จลุนิทรย์ี
ในล�าไส้ใหญ่ ทีอ่าจปนเป้ือนจากการช�าระล้าง ป้องกนัการติดเชือ้ หมงิฟาง (ming fang) ช่วยให้ช่องคลอดกระชบั 
สลายลิม่เลอืด ขบัและฟอกโลหติ ล้างโลหติ ระดทูีต่กค้าง ท�าให้มดลกูเข้าอู ่ ช่วยสมานแผลและห้ามเลอืดแผล   
เลก็น้อย บนิเพยีน (Bin Pian) บรรเทาความร้อน ป้องกนัการอกัเสบอาการปวดท้อง แก้โรคผิวหนงั แก้พุพอง           
กลิน่หอมช่วยผ่อนคลาย เปเปอร์มิน้ต์ (Peppermint) ใช้เป็นยาขับลม ลดอาการปวดเมือ่ย ช่วยฆ่าเชือ้ ให้ความ 
รูส้กึเยน็สบาย สดช่ืน อารมณ์ดี ไคว่ มู ่หย ู(Chinese Cypress Oie) กลิน่อโรมาเทอราปี ช่วยให้ระบบประสาท
ผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวดเมือ่ย ปวดหลงั ช่วยดแูล ระบบการไหลเวยีนเลอืดดขีึน้
  - “สบู.่..โซฟ...ท�าให้เส้นขนตามแขนขามีขนาดเล็กลง...ลดการระคายเคอืงและการอกัเสบของปัญหาสิว
และผวิพรรณ...ลดรอยแผลเป็น...หลกัการท�างานคล้ายเอสโตรเจนหรอืฮอร์โมนเพศหญงิ...ลดรอยแผลเป็น...ยบัยัง้
เชือ้แบคทเีรยี...ช่วยป้องกนัผวิอักเสบ...คณุสมบติัเดยีวกบัฮอร์โมนเพศหญงิ คอืจะช่วยความเต่งตงึ อวบอิม่ มนี�า้
มนีวลของผวิ...ป้องกนัผวิอักเสบ...ช่วยก�าจดัของเสยีท่ีสะสมอยูใ่นผิวหนงั...มีฤทธิย์บัยัง้เอนไซม์ tyrosinase จงึ
อาจช่วยให้มนษุย์มผีวิขาวขึน้ได้...ต่อต้านอนมูุลอสิระ ฆ่าเชือ้แบคทเีรยี...ช่วยให้เซลล์ผวิหนงัทีเ่กดิอาการอกัเสบ
คนืสภาพเรว็ขึน้ท้ังยงัช่วยก�าจดัจลุนิทรย์ีบางชนดิทีเ่ป็นสาเหตุส�าคญัของโรคผวิหนงั สารต้านอนมุลูอสิระป้องกัน
ผลกระทบจากแสงแดด ผวิหนงัอกัเสบและเซลล์ผิวแขง็แรงด้วย...”
  - “...สบูม่งคลทีช่่วยปรบัฐานดวงชะตาชีวติ ช�าระล้างส่ิงไม่ดี คณุไสย อวชิาต่างๆ...ให้มพีลังในการช�าระล้า
งอวชิาด้านมดื และคณุไสยต่างๆ อย่างสงูสดุ...สบูน่ีจ้ะช่วยช�าระล้างอวชิาต่างๆ และเปิดดวงชะตาชวีติเพือ่รับพลงั
ด้านดีให้แก่ผูใ้ช้...”
  - “สบูบ่�ารงุกระชบัผวิทรวงอก…ช่วยปรบัระดบัฮอร์โมนเพศหญงิ...และต่อต้านอนมุลูอสิระ...Allantoin: 
สารทีป้่องกนัการระคายเคือง ลดอาการแพ้...สารสกัดกวาวเครอืขาว ช่วยเพิม่ฮอร์โมนเพศหญงิ...” 
  - “สบู.่..ลอกผิวด�า เผยผวิใหม่ ให้ขาวใส สะใจ สะกดสายตาคน ด้วยสารสกัดจากอสุจปิลาแซลม่อนเข้ม
ข้น แค่ ถ ูฟอก ล้าง ก็ขาวได้ง่ายๆ ภายใน ๕ นาท.ี..สบู.่..จากสแกนดิเนเวยี ผ่านกระบวนการสกดัทีส่ะอาดและ
ปลอดภัย เข้มข้นกว่าการใช้ไวท์เทนน่ิงทัว่ไปถึง ๕๐ เท่า เห็นผลไวกว่า ปลอดภยักว่า ไร้สารเคม ีจากการวจิยัพบ
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ว่า อสจิุในแซลม่อน เป็นแหล่งรวมของโปรตีนหลากหลายชนิดและยงัมวีติามนิซี คอลลาเจน เข้มข้นกว่าสาร อืน่ๆ 
๕๐-๑๐๐ เท่า จงึท�าให้ขาวไว ผวิพรรณเต่งตงึ เหน็ผลภายในครัง้แรกทีอ่าบ...ขาวเห็นผลเพยีงอาบครัง้แรก...”
  - “เสน่ห์เฉพาะจดุ ฟิตและอ่อนเยาว์ ช่วยฟ้ืนฟูจดุซ่อนเร้นให้เยาว์วยั อ่อนใส กระชับขึน้”
  - “น�า้หอมเพิม่ความสนกุสนานบนเตยีงของคูร่กัของคณุ น�า้หอมฟีโรโมน มดัใจผัว”
  - “...แต่ความโดดเด่นจะอยู่ท่ีการผสมผสานฟีโรโมนเข้าไปซ่ึงเป็นสารพิเศษที่ช่วยดึงดูดเพศตรงข้าม         
ต้องยอมรับว่าช่วงนี้กระแสน�้าหอมแบรนด์ก�าลังกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียล โดยลูกค้าท่ีน�าไปใช้           
ส่วนใหญ่บอกว่า เป็นน�า้หอมปลกุเร้าอารมณ์ หรือทีเ่รียกกนัติดปากทัว่บ้านทัว่เมืองว่าน�า้หอมมดัใจสาม ี บ้างก็
บอกว่ามนัคอืน�า้มนัพรายยคุไฮเทค...”
  - “คณุประโยชน์ ๑. ช่วยให้อวยัวะเพศชายแขง็ตวัมชีวีติชวีา ๒. เพิม่ระยะเวลาในการแขง็ตัวช่วยให้สามารถ
มเีพศสมัพนัธ์ได้นานขึน้ในแต่ละครัง้ ๓. สามารถมเีพศสมัพนัธ์ได้บ่อยครัง้ ๔. ช่วยให้กระฉบักระเฉงมชีวีติชีวา”
  - “SERUM...เพ่ิมพลงัความเป็นชาย...เพ่ิมขนาดน้องชายโดยตรง...๑ สัปดาห์ ผลลัพธ์ภายในการแขง็ตัว   
ดขีึน้ แขง็ตวัได้เตม็ที ่ความรูส้กึระหว่างมกีจิกรรมดีข้ึน แข็งตัวได้เต็มท่ี ความรู้สึกระหว่างมกีจิกรรมดีข้ึน...ผลลัพธ์
ภายนอกผวิหนงัชุม่ชืน่ ไม่แห้งตงึ...๒ สปัดาห์ ผลลพัธ์ภายในสามารถแข็งตัวได้นานมากขึน้ ผ่านมาตรฐานจาก
องค์การอาหารและยาเลขท่ี...”
  - “...เซรัม่นวดน้องชาย เพือ่สขุภาพเพศทีด่กีว่า... มส่ีวนช่วยท�าให้หลอดเลอืดขยาย ท�าให้น้องชายได้ขนาด
ตามทีเ่ราพงึพอใจ ใหญ่ อดึ ทน นาน...เพือ่ความแข็งแรง ขยายและเพ่ิมขนาด ตลอดจนเพ่ิมพลังทางเพศ…ป้องกนั
การติดเชือ้ทางเพศสมัพันธ์ เช่น เชือ้ HIV…รกัษาโรคเสือ่มสมรรถภาพทางเพศ...ช่วยบ�ารงุรกัษาและท�าให้อวยัวะ
เพศชายแข็งตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ...ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา...ช่วยรักษาโรคเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)...สามารถท�าให้อวัยวะเพศขยายใหญ่ขึน้และยาวขึน้ได้...ช่วยให้
หลอดเลือด เส้นประสาทและกล้ามเนือ้แข็งแรงและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ช่วยให้ระบบไหลเวยีนของโลหติดขีึน้...
ช่วยให้อวยัวะเพศขาวข้ึนและเรยีบเนยีน...ช่วยให้เพ่ิมจ�านวนอสุจใินการหลัง่แต่ละครัง้...”
  - “ปัญหาในช่องปาก ปวดฟัน เหงอืกบวม เลอืดออกตามไรฟัน ร�ามะนาด ใช้เป็นประจ�า จะไม่มีแผลใน
ช่องปากอกีเลย ใช้แล้วเหงอืกไม่บวม”
  - “ฟ้ืนฟแูละเสรมิสร้างกระดูกใหม่ เสรมิสร้างผวิฟัน”  
  - “ช่วยแผลร้อนใน ช่วยให้รากฟันแขง็แรง”
  - “ป้องกนัการขยายตวัผดิปกตขิองชัน้เนือ้เยือ่บางๆ รอบรากฟัน” 
  - “ยบัยัง้เชือ้ทีท่�าให้เกิดฟันผไุด้ดี” 
  - “บรรเทาอาการปวดบวม บรรเทาอาการเหงอืกอกัเสบ” 
  - “ระวัง…ข้อเจ็บ…ข้อติด…ข้อมีเสียงดัง…นั่งนานไม่ได้…โรคข้อเส่ือม…ประสิทธิภาพสูงกว่า ๕ เท่า…        
สร้างเสรมิไขข้อใหม่…”
  - “...น�า้มนั...สกดั...บรรเทาอาการเม่ือยล้า ปวดข้อ ปวดกล้ามเนือ้...”
  - “ครีมนมผึง้...บ�ารงุข้อนิว้และนิว้ ป้องกนัโรคนิว้ลอ็ค…”
  - “ผมยาวถงึ ๑.๓ ซ.ม. ต่อเดอืน...นวตักรรมเพือ่ผมยาวสวย ๑.๓ ซ.ม. ต่อเดอืน”
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ภาคผนวก
ผลิตภัณฑ์ แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง เอกสารอ้างอิง/มติ

๑. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง

ส�าอางบ�ารุงผิวที่มี

สารไวท์เทนนิ่ง 

(Whitening 

products) 

๑. ห ้ามใช ้ข ้อความหรือภาพโฆษณาที่สื่อความหมายถึง

ประสทิธภิาพของเครือ่งส�าอางว่า สามารถเปลีย่นแปลงหรอืท�าให้

สีผิวขาวข้ึนมากกว่าหรือแตกต่างจากสีผิวเดิมตามธรรมชาติ 

หรือใช้ข้อความอื่นที่มีความหมายในท�านองเดียวกัน 

๒. การโฆษณาที่ท�าให้เข้าใจว่าเครื่องส�าอางมีสรรพคุณช่วยให้  

ผิวพรรณแลดูกระจ่างใส ต้องแสดงข้อความท่ีมีความหมายท�าให้

เข้าใจว่า เครื่องส�าอางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีผิวตามธรรมชาติ

ของแต่ละบุคคลได้

๓. การโฆษณาที่มีการอ้างอิงผลการศึกษา/ผลการทดสอบ      

หรือทดลองจากห้องปฏบิติัการขององค์กรใดๆ ต้องแสดงข้อความ

ที่มีความหมายท�าให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์ท่ีได้ข้ึนอยู่

กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วย

หมายเหต:ุ ดังนัน้การใช้ค�าว่า “ขาว” จงึใช้ได้ภายใต้ค�าจ�ากดัความ

ของเครื่องส�าอางและแนวทางข้างต้น เท่านั้น

๑) ค� าสั่ งคณะกรรมการ

เครื่องส�าอางท่ี ๑/๒๕๔๙ 

เรื่อง ข้อความท่ีห้ามใช้ใน 

การโฆษณาเครื่องส�าอาง 

ประกาศ วันที่ ๔ พฤษภาคม 

๒๕๔๙ 

๒) ป ร ะ ก า ศ ส� า นั ก ง า น  

คณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง แนวทางการโฆษณา

เครื่องส�าอางตามพระราช

บัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. 

๒๕๓๕ ประกาศวันท่ี ๒๒ 

กันยายน ๒๕๕๑

๒. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง

ส�าอางลดริ้วรอย 

(Anti-aging,

Anti-wrinkle)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพท่ีส่ือความหมายถึงประสิทธิภาพ    

ในการป้องกัน ชะลอ หรอืการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงโครงสร้างและ

กระบวนการเสื่อมสภาพอันเนื่องจากอายุที่มากขึ้น 

๒. การโฆษณาที่ท�าให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณ ช่วยลด ชะลอ หรือ

ปกป้องผิวจากริ้วรอย ต้องแสดงข้อความที่ท�าให้ผู้ใช้เข้าใจได้ว่า    

ผูบ้รโิภคจะได้รบัผลในการใช้ในช่วงเวลาเมือ่ใช้เครือ่งส�าอางเท่านัน้ 

และผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วย 

  ส�าหรับสรรพคุณในการปกปิดริ้วรอย เช่น กลุ่ม foundation 

หรือ concealer ต้องแสดงข้อความที่ท�าให้เข้าใจได้ว่าสามารถ

ปกปิดริ้วรอยได้ในขณะใช้เท่านั้น

หมายเหต:ุ ภายใต้ค�าจ�ากัดความของเครือ่งส�าอางไม่สามารถใช้ ค�าว่า 

“ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ” เนื่องจากไม่ใช่สรรพคุณของเครื่อง

ส�าอาง แต่อาจให้ใช้ค�าทับศัพท์ผสมสารแอนตี้ออกซิแดนท์ (ถ้ามี) 

Unacceptable claims of 

ASEAN Cosmetic Claims 

Guidelines : “Prevents, 

reduces or reverses the 

physiological changes 

and degeneration condi-

tions brought about by 

aging”

๓. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง

ส�าอางส�าหรับสิว 

(Anti-acne, Anti- 

comedones)

ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อถึงความหมายถึงประสิทธิภาพใน 

การรักษาสิว หรือลดการอักเสบของสิว

Unacceptable claims of 

ASEAN Cosmetic Claims 

Guidelines : “Prevents, 

Heals, Treats or Stops acne”
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ผลิตภัณฑ์ แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง เอกสารอ้างอิง/มติ

๔. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง

ส�าอางกระชับผิว 

(Contour cream, 

Anti-cellulite, 

Firming product )

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพท่ีส่ือความหมายถึงประสิทธิภาพ    

ในการเปลี่ยนแปลงระบบการท�างาน  หรือโครงสร้างของร่างกาย 

เช่น เพิม่การเผาผลาญ/ ลดการสะสมของไขมนั เพิม่การไหลเวยีน

ของระบบเลือด ลดขนาดของเอว เพิ่ม/ลดขนาดของทรวงอก 

เป็นต้น

๒. การโฆษณาต้องสื่อถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ที่มีจุดมุ่งหมาย

ส�าหรับช่วยปรับสภาพผิวให้ดูดี เช่น ช่วยให้ผิวหน้าหรือ ผิวกายดู

กระชบัอย่างเป็นธรรมชาติตามโครงร่างธรรมชาตขิองแต่ละบุคคล 

เป็นต้น 

Unacceptable claims of 

ASEAN Cosmetic Claims 

Guidelines : “Treatment 

of cellulite”, “Lose cen-

timeters”, “Removes/

burns fat”

๕. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง

ส�าอางขัดผิว

(Skin exfoliation)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพท่ีส่ือความหมายถึงประสิทธิภาพ    

ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผิว 

๒. ข้อความโฆษณาต้องสือ่ความหมายท�าให้เข้าใจว่าเครือ่งส�าอาง

มีสรรพคุณเกี่ยวกับการปรับสภาพผิวให้ดูดี ข้ึน จากการใช้

ผลติภณัฑ์ทีม่ส่ีวนผสมของสารทีเ่สรมิการผลดัเซลล์ผวิ (chemical 

exfoliation เช่น AHA เป็นต้น) และ/หรือสารขัดผิว (physical 

exfoliation เช่น scrub beads เป็นต้น) 

๓. ต้องแสดงค�าแนะน�าให้หลีกเลี่ยงแสงแดดบริเวณที่ทาหรือใช้

สารป้องกันแสงแดดควบคู่ไปด้วย ในกรณีผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสม

ของสารเสริมการผลัดเซลล์ผิวอย่างเดียว เช่น AHA ในปริมาณ

ตั้งแต่ ๒.๕% ขึ้นไปเป็นต้น

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 

p roduc t s  tha t  a re           

intended to be  applied 

to non sun exposed   

areas of the body, contain 

a sunscreen or a lower                       

concentration of AHA”
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ผลิตภัณฑ์ แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง เอกสารอ้างอิง/มติ

๖. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง
ส� า อ า ง ป ้ อ ง กั น
แสงแดด/ผสมสาร
ป้องกันแสงแดด
( S u n s c r e e n / 
S u n s c r e e n -   
c o n t a i n i n g   
products)

กรณีเป็นเครื่องส�าอางที่มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
แสงแดด (Primary Sunscreen) 
๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพท่ีส่ือความหมายถึงประสิทธิภาพ    
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. ข้อความโฆษณาต้องสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงข้อควรปฏิบัติ     
ในการใช้เครือ่งส�าอางกลุม่ป้องกนัแสงแดดอย่างเหมาะสม เพือ่ให้
ได้รับผลในการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยข้อความที่ท�าให้ 
เข้าใจว่า ทาในปริมาณ ๒ มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่ง
ประมาณเท่ากบั ๑ ช้อนชา หรอืสองข้อนิว้มอื ส�าหรบัทาหน้าและ
คอ ซึง่อาจแบ่งทา ๒ รอบ โดยทารอบละประมาณครึง่ช้อนชาหรอื
หน่ึงข้อน้ิวมือและทาอย่างทั่วถึงสม�่าเสมอ ก่อนออกสู่แสงแดด    
อย่างน้อย ๑๕-๓๐ นาที เพื่อให้เครื่องส�าอางยึดติดกับผิวหนัง     
หากออกสู่แสงแดดหรือมีกิจกรรมกลางแสงแดดเป็นเวลานาน     
ให้ทาซ�า้ทกุ ๑-๒ ชัว่โมง เพือ่การป้องกนัแสงแดดทีม่ปีระสทิธภิาพ
ต่อเนื่อง
๓. การแสดงค่าประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวี เช่น SPF (Sun 
Protection Factor หรือ Sunburn Protection Factor) และ/
หรือ PA (UVA Protection Factor) ต้องระบุเฉพาะค่า
ประสิทธิภาพการป้องกันฯ ที่ได้จากการทดสอบเครื่องส�าอาง
ส�าเร็จรูป

กรณีเป็นเครื่องส�าอางที่มิใช่มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
แสงแดด (Secondary sunscreen) 
ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องส�าอางที่มี
วตัถปุระสงค์หลกัในการป้องกนัแสงแดด หากมวีตัถปุระสงค์เสรมิ
ร่วมกับการป้องกันแสงแดด เช่น ป้องกันแสงแดดพร้อมบ�ารุงผิว
ให้ชุ่มช้ืนให้ปฏิบัติตามกรณีที่มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
แสงแดด

๑) ประกาศส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา เรือ่ง 
แนวทางการโฆษณาเครื่อง
ส�าอาง ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกาศ วันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๒
๒) The Commiss ion 
Recommendation of ๒๒ 
September ๒๐๐๖ on the 
efficacy of sunscreen 
products and the claims 
made relating thereto
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ผลิตภัณฑ์ แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง เอกสารอ้างอิง/มติ

๗.  ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง

ส� าอางท� าความ

สะอาดผสมสาร

แอนตี้แบคที เรีย 

(Antibacterial in 

c l e a n s i n g      

products)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพท่ีสื่อถึงความหมายถึงประสิทธิภาพ

ในการก�าจัด/ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี ซึง่เป็นสรรพคณุ

ทางยา

๒. ข้อความโฆษณาต้องสือ่ความหมายท�าให้เข้าใจว่าเครือ่งส�าอาง

มสีรรพคุณหลกัในการท�าความสะอาดเพือ่สขุอนามยัทีด่ขีองบคุคล

และมจีดุประสงค์รองในการช�าระล้าง/ลดการสะสมของแบคทเีรยี

ที่เป็นสาเหตุหน่ึงของกลิ่นกายได้ด้วย โดยอาจใช้ข้อความที่ส่ือ

ความหมายดังนี้

 ๒.๑ ใช้ท�าความสะอาด ช�าระล้างสิ่งสกปรก และแบคทีเรีย   

ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นกาย

 ๒.๒ ใช้ท�าความสะอาด ช�าระล้าง สิ่งสกปรก และแบคทีเรีย

 ๒.๓ ใช้ท�าความสะอาด และช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย

มติคณะอนุกรรมการว่าด้วย

ฉลากและโฆษณา ตามที่

ปรากฏในหนังสือ ท่ี สธ 

๐๘๐๕/ว ๔๒๑ ลงวันที่ ๒๘ 

สิงหาคม ๒๕๔๔

๘. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง

ส�าอางขจัดรังแค 

(Anti-dandruff)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพท่ีสื่อถึงความหมายถึงประสิทธิภาพ

ในการก�าจัด/ยับยั้งอาการคันศีรษะ อันเนื่องมาจากเชื้อราหรือ   

การรักษาโรคหนังศีรษะอักเสบ หรือขจัดรังแคแบบถาวร 

๒. การใช้ข้อความหรือภาพโฆษณาต้องสื่อความหมายภายใต้

ขอบข่ายของเครื่องส�าอางในลักษณะของการท�าความสะอาด 

เส้นผม หนังศีรษะ และสะเก็ดรังแค รวมทั้งลดการคันศีรษะที่เกิด

จากรังแคในช่วงระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 

Unacceptable claims of 

ASEAN Cosmetic Claims 

Guidelines : “Eliminates 

dandruff permanently” 

๙. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง

ส�าอางบ�ารุงเส้นผม

และหนังศีรษะ

(Anti-hair fall 

due to breakage 

hair)

๑. ห ้ามใช ้ข ้อความหรือภาพโฆษณาที่สื่อความหมายถึง

ประสิทธิภาพว่าช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงอันเนื่องจากปัจจัย

ภายในร่างกาย หรือมีผลต่อการปรับวงจรการเจริญเติบโตของ

เส้นผมหรือหนังศีรษะ หรือลักษณะทางพันธุกรรม 

๒. การโฆษณาต้องสือ่ความหมายถงึสรรพคณุในการดแูลเส้นผม

ว่าเคลือบเส้นผมให้ลื่นหวีง่าย 

Unacceptable ckaims of 

ASEAN Cosmetic Claims 

Guidelines: “Restores 

hair cell”, “Hair loss can 

be arrested or reversed”, 

“Stimulates hair growth”
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ผลิตภัณฑ์ แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง เอกสารอ้างอิง/มติ

๑๐. กลุ ่มเครื่อง

ส�าอาง ยดื ดดั ย้อม

สีผม (Hair perming, 

strengthening 

and colorants)

๑. ห ้ามใช ้ข ้อความหรือภาพโฆษณาที่สื่อความหมายถึง

ประสทิธภิาพว่าช่วยท�าให้เส้นผมอยูใ่นสภาพทีด่ขีึน้ หรอืไม่ท�าลาย

เส้นผม ยกเว้น หากมีส่วนผสม (active ingredient) ที่ช่วยในการ

ปกป้องเส้นผม หรอืบ�ารงุเส้นผม ซ่ึงต้องมผีลการทดสอบประสทิธภิาพ 

สนับสนุน

๒. การโฆษณาต้องสื่อให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ให้ผลลัพธ์ไม่เป็น   

การถาวรและควรแสดงข้อความให้ทดสอบการแพ้ของผลิตภัณฑ์

ก่อนใช้ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าสารเคมีในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้  

ส่งผลกระทบต่อสภาพของเส้นผม หรอือาจมกีารแพ้จากการสมัผสัได้

หมายเหต:ุ ข้อความสรรพคณุดงักล่าวไม่เกีย่วข้องกบัชือ่ชนดิของ

ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมชนิดถาวร ชนิดกึ่งถาวร ชนิด

ชั่วคราว

๑๑. กลุ ่มเครื่อง

ส�าอางลดเหงือ่และ

กลิ่นกาย 

(Anti-perspirant, 

deodorant)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพท่ีสื่อความหมายถึงประสิทธิภาพว่า 

ช่วยระงับการเกิดเหงื่อ หรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ของต่อมเหง่ือ เช่น ลดจ�านวนต่อมเหงื่อ มีผลต่อกระบวนการ     

เกิดเหงื่อ เป็นต้น 

๒. การโฆษณาต้องสื่อความหมายเก่ียวกับการลดกลิ่นกาย        

อนัเน่ืองมาจากการหมกัหมมท่ีเกดิจากความช้ืนของเหงือ่ใต้วงแขน 

เมือ่ลดความเปียกชืน้ใต้วงแขนได้ ปัญหากลิน่กายอนัไม่พงึประสงค์ 

ส่วนหนึ่งจึงลดลงได้ 

๓. ควรระบุข้อความโฆษณาที่ท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า ผลลัพธ์

ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละบุคคล 

หมายเหตุ: เครื่องส�าอางลดเหงื่อเมื่อสัมผัสกับผิว คณุสมบัตท่ีิมี

ลกัษณะคล้ายไข (wax, gel) จะเคลอืบผวิ เพ่ือปิดรูขุมขน จึงมีส่วน

ช่วยลดเหงือ่ทีจ่ะหลัง่ออกมาได้ส่วนหนึง่ในขณะทีผ่ลติภณัฑ์ยงัคง

อยูบ่นผวิ ซึง่ผูใ้ช้จะรูส้กึได้ว่าความเปียกชืน้ใต้วงแขนลดลง จงึรูส้กึ    

แห้งสบายกว่าที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ และได้ความหอมเพิ่มจากกลิ่น

ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสารที่เคลือบผิวนี้จะหลุดลอกออกได้เมื่อมีการ

ช�าระล้างตามปกติ โดยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

ต่อมเหงื่อ และด้วยส่วนประกอบอื่นๆ เช่น สาร anti-bacteria 

และน�า้หอม จึงช่วยลดปัญหากลิน่กายอันไม่พงึประสงค์ ในขณะท่ี

ใช้ผลิตภัณฑ์

Unacceptable claims of 

ASEAN Cosmetic Claims 

Guidelines : “Completely 

prevents  sweat ing/     

perspiration” 
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ผลิตภัณฑ์ แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง เอกสารอ้างอิง/มติ

๑๒. กลุ ่มเครื่อง

ส� า อ า ง น�้ า ห อ ม 

(Perfumes/

Fragrances/

Colognes)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพท่ีสื่อความหมายถึงประสิทธิภาพว่า

ช่วยดึงดูดทางเพศ หรือกระตุ้นฮอร์โมนทางเพศ หรือมีผลต่อจิต

และประสาท เช่น ช่วยระงบัความเครยีด, ท�าให้นอนหลบั, ช่วยไม่ให้ 

รู้สึกอ่อนล้า/อ่อนเพลีย เป็นต้น

๒. การโฆษณาต้องสื่อความหมายในลักษณะการให้กลิ่นหอม   

แก่ร่างกายตามกลิ่นของเครื่องส�าอางนั้นๆ 

Unacceptable claims of 

ASEAN Cosmetic Claims 

Guidelines : “Aphrodisiac 

or hormonal attraction”

๑๓. กลุ ่มเครื่อง

ส�าอางส�าหรับเล็บ 

(Nail products)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพท่ีส่ือความหมายถึงประสิทธิภาพ     

ว่ามีผลต่อระบบการท�างานของร่างกาย เช่น ช่วยเร่งให้เล็บงอก

ยาวเร็วขึ้น หรือใช้รักษาเชื้อราที่เล็บ เป็นต้น

๒. การโฆษณาต้องสื่อความหมายในลักษณะที่เกี่ยวกับการ

ท�าความสะอาด เปล่ียนแปลงหรือตกแต่งรูปลักษณะของเล็บ     

เพือ่ดูแลให้อยูใ่นสภาพทีดี่ เช่น   ล้างสีเลบ็, แต่งสเีลบ็, เคลอืบและ

บ�ารุงเล็บ เป็นต้น

Unacceptable claims of 

ASEAN Cosmetic Claims 

Guidelines : “Reference 

to growth resulting from 

nourishment”

๑๔. กลุ ่มเครื่อง

ส� า อ า ง ส� า ห รั บ   

ช่องปาก 

(Oral care

products)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพท่ีสื่อความหมายถึงประสิทธิภาพว่า

มีผลในการรักษา/ป้องกันโรคปริทนต์ เช่น แผลในช่องปาก เชื้อรา

ในช่องปาก เหงือกอักเสบ เลือดออกตามไรฟัน เป็นต้น

๒. การโฆษณาต้องสื่อถึงสรรพคุณหลักในการท�าความสะอาด 

และส่งเสรมิสขุอนามยัในช่องปาก และฟัน เช่น ป้องกนัฟันผ ุ(กรณี

มีส่วนผสมของสารป้องกันฟันผุ ได้แก่ ฟลูออไรด์ หรือสารอื่นที่มี

ข้อมูลทางวิชาการ และมีผลทดสอบประสิทธิภาพอ้างอิง) ลดการ

สะสมคราบแบคทีเรีย หรือคราบพลัค (กรณีมีส่วนผสมของสาร

แอนตี้แบคทีเรียในปริมาณที่ไม่เข้าข่ายเป็นยา ซึ่งต้องตรวจสอบ

จากต�ารายาเป็นการเฉพาะแต่ละสาร) ลดการเสียวฟัน (กรณี          

ที่มีส่วนผสมของสารลดการเสียวฟัน) ลดกลิ่นปาก และช่วยให้    

ลมหายใจสะอาดสดชื่น จึงส่งผลให้สุขภาพเหงือกและฟันดี 

หมายเหตุ: ในกรณีน�้ายาบ้วนปาก ไม่ใช้ข้อความ หรือภาพแสดง

ให้เข้าใจว่าสามารถทดแทนการแปรงฟันได้

๓. กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในช่องปากที่มีส่วนผสม

ของ Hydrogen peroxide ที่เป็นส่วนผสม หรือที่ถูกปลดปล่อย

จากผลิตภัณฑ์ไม่เกิน ๐.๑% ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ขาย สามารถขาย

ให้แก่ผู้บริโภคน�าไปใช้ได้โดยทั่วไปนั้น ห้ามแสดงประสิทธิภาพใน

การฟอกสีฟัน

Unacceptable claims of 

ASEAN Cosmetic Claims 

Guidelines : “Treatment 

or prevention of dental 

abscess ,  gumbo i l s ,           

inflammation, mouth 

ulcers, periodontitis,   

pyorrhea, periodontal 

d isease,  s tomat i t i s , 

th rush or  any ora l         

diseases or infections”
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ผลิตภัณฑ์ แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�าอาง เอกสารอ้างอิง/มติ

๑๕. กลุ ่มเครื่อง

ส�าอางฟอกสีฟัน 

(Tฺeeth bleaching 

products)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึง ประสิทธิใน      

การฟอกสีฟันให้ขาวขึ้นได้อันเนื่องจากผลอันไม่พึงประสงค์จาก 

การใช้ยา กลุ่ม Tetracycline หรือกลุ่มท่ีเกิดจากโรคฟัน เช่น      

Fluorosis ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้จากการใช้เครื่องส�าอางกลุ่ม     

ฟอกสีฟัน 

๒. การโฆษณาในส่วนของการแสดงภาพท่ีสื่อผลลัพธ์หลังการ

ฟอกสีฟัน ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง หรือเพิ่มข้อความที่

ท�าให้ผู ้บริโภคเข้าใจว่า “ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู ่กับสีของผิวฟัน       

แต่ละบุคคล”

หมายเหตุ:

%  Hydrogen 

peroxide ที่ถูกปลด

ปล่อยจากผลิตภัณฑ์

ข้อก�าหนดพิเศษ

ไม่เกิน ๖% - ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ขายต้อง ขายให้

เฉพาะกับทนัตแพทย์เท่านัน้ ห้ามขาย

ให้ผู้บริโภคน�าไปใช้เอง

๑) ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดชื่อ

และปรมิาณของวตัถุท่ีอาจใช้

เป ็นส ่วนผสมในการผลิต

เครื่องส�าอาง ประกาศ ณ   

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑

๒) Unacceptable claims 

of ASEAN Cosmet ic 

Cla ims Guidel ines : 

“Whitens tetracycline-  

induced stains”


