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บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงค:์ เพื่อวเิคราะหก์ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ทีน่ ามาใชไ้ดก้บัการ
จดัการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมาย วิธีการวิจยั: การวิจยัเป็นการศึกษาเอกสาร โดยวิเคราะห์
พระราชบญัญตัทิีม่เีน้ือหาเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค ซึง่อยู่ในการดแูลของกระทรวง ICT เป็นหลกั ผลการศึกษา: กฎหมาย
ทีส่ามารถน ามาใชไ้ด ้จ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบักจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 
พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มปีระกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคโดยตรง ไดแ้ก่ ประกาศ
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) เรื่อง การกระท าทีเ่ป็นการเอา
เปรยีบผู้บรโิภคในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2555  ซึ่งมบีทบญัญตัิในการจดัการกบัผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ทีโ่ฆษณาผลติภณัฑส์ุขภาพอย่างผดิกฎหมาย แต่มไิดร้วมถงึผูผ้ลติ ผูจ้ าหน่าย และเจา้ของ
ผลติภณัฑส์ุขภาพ ในการด าเนินการตามกฎหมายนี้ ต้องด าเนินการตามกฎหมายหลกัเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ุขภาพนัน้ก่อน เพื่อ
เอาผดิกบัผูผ้ลติ ผูจ้ าหน่าย หรอืเจา้ของผลติภณัฑส์ขุภาพ และส่งเรื่องให ้กสทช.จดัการกบัผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงหรอื
กจิการโทรทศัน์ในล าดบัถดัไป   ส่วนพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 สามารถใช้
กบัการฝ่าฝืนกฎหมายการโฆษณาผลติภณัฑส์ุขภาพทางอนิเทอรเ์น็ตได ้โดยน ามาช่วยในการสบืสวน สอบสวน เพื่อใหไ้ดต้วั
ผูก้ระท าความผดิหรอืหลกัฐานในระบบคอมพวิเตอร ์และน ามาประกอบการด าเนินการตามกฎหมายหลกัเกีย่วกบัผลติภัณฑ์
สุขภาพนัน้   สรุป: ผู้ศกึษาได้จดัท าค าเสนอแนะและแนวทางการด าเนินการให้กบัพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ดูแล
ก ากบัผลิตภณัฑ์สุขภาพในการน ามาตรการทางด้านกฎหมาย ICT  เพื่อน ามาใช้จดัการปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายโฆษณา
ผลติภณัฑส์ขุภาพใหไ้ดผ้ลดขีึน้ 
ค าส าคญั: ผลติภณัฑส์ขุภาพ กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การโฆษณาทีผ่ดิกฎหมาย การคุม้ครองผูบ้รโิภค 
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บทน า 
การโฆษณาเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีเ่ขา้ถงึคนไดเ้ป็นจ านวนมาก ท าใหม้ี
การน าการโฆษณามาใชเ้พื่อสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบใหก้บัธุรกจิ 
ในปัจจุบันมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารจ านวนมาก เช่น  โทรทัศ น์ระบบดาวเทียม 
อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุ เป็นต้น สมาคม
โฆษณาดจิทิลั (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า งบโฆษณาผ่าน
สื่อดจิทิลัของปี 2558 มมีูลค่า 8,084 ลา้นบาท โดยเตบิโต
ขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 32 และคาดว่าจะเติบโตอย่างน้อย
รอ้ยละ 23 ในปี 2559 (1)  

อย่างไรกต็าม มกีารโฆษณาทีผ่ดิกฎหมายทางสือ่
เทคโนโลยีและสารสนเทศจ านวนมาก ศูนย์รับเรื่อง
รอ้งเรยีนของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ได้รับเรื่องร้องเรียนด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จ านวน 242 เรื่องจากทัง้สิน้ 1,315 เรื่องในปีงบประมาณ 
2558 (2) การตรวจสอบโฆษณาของ อย. พบการโฆษณาที่
ผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต โทรทศัน์ดาวเทียม ฟรีทวีี 
ทีวีดิจิตอล และวิทยุคิดเป็นร้อยละ 22.04 , 62.13, 1.43, 
4.76 และ 93.43 ตามล าดับ (2) การโฆษณาทางวิทยุ
ทอ้งถิน่ในปี พ.ศ. 2547-2558 จากทุกภูมภิาคของไทย พบ
การโฆษณายา อาหาร เครื่องส าอาง และผลติภณัฑอ์ื่น ๆ 
(เช่น เครื่องมอืแพทย์) ที่ผดิกฎหมายร้อยละ 50-82, 46-
84, 30-56 และ 68-100 ของจ านวนชิน้โฆษณาตามล าดบั 
(3-8) การส ารวจ 64 เว็บไซต์ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ลด
น ้าหนัก 390 ผลติภณัฑใ์นปี พ.ศ. 2553-2554 พบว่า รอ้ย
ละ 52.5 แอบอา้งการรบัรองจาก อย. และพบการโฆษณา
ผิดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายในอีกหลายลักษณะ (9) 
โฆษณายาทางวิทยุละเมิดกฎหมายสูงสุดใน 3 ประเด็น
ต่อไปนี้  การแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จหรือเกินจริง 
โฆษณาโออ้วด และโฆษณาชกัชวนใหผู้บ้รโิภคใชย้าอย่าง
พร ่าเพรื่อหรอืเกนิความจ าเป็น คอื ร้อยละ 63.64 , 34.34 
และ29.63 ของจ านวนชิน้โฆษณาทีผ่ดิกฎหมาย ตามล าดบั 
(4)  

 ความเขา้ใจผดิในโฆษณาทางวทิยุเกดิจากวธิกีาร
โฆษณาที่บอกสรรพคุณทางอ้อม รบัรองผลิตภัณฑ์ หรือ
แนะน าการปฏิบัติตนด้านสุขภาพประกอบการโฆษณา 
ร้อยละ 57.76, 30.21, 38.89 และ 48.28 ในโฆษณา ยา

อาหาร เครื่องส าอาง และผลติภณัฑอ์ื่น ๆตามล าดบั และ
ยงัใชก้ารท าให้ผูบ้รโิภคเขา้ใจว่ามสีรรพคุณทีไ่ม่เป็นความ
จรงิร้อยละ 37.62, 99.06, 62.23 และ 96.55 ในโฆษณา 
ยา อาหาร เครื่องส าอาง และผลติภณัฑ์อื่น ๆ ตามล าดบั 
ส าหรบัโฆษณายาจ านวนมากก่อความเขา้ใจผดิโดยท าให้
เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์มีสรรพคุณเกินกว่าที่เป็นจริงหรือโอ้
อวด (ร้อยละ49.83) การแสดงสรรพคุณที่ไม่เป็นจริงใน
โฆษณายาและอาหารทีพ่บมาก คอื การลดน ้าหนกั กระชบั
รูปร่าง (ร้อยละ 35.96และ 18.20 ของโฆษณายาและ
อาหาร ตามล าดับ) บ ารุงร่างกายหลายระบบ (ร้อยละ 
21.93, 39.72 ของโฆษณายาและอาหาร) สรรพคุณทีเ่ป็น
เท็จมากกว่า 5 อย่าง (ร้อยละ 18.42 และ 20.80 ของ
โฆษณายาและอาหาร  ต ามล าดับ )  ส่ วน โฆษณา
เครื่องส าอางทีผ่ดิกฎหมายพบการแสดงประโยชน์รกัษาสวิ 
ผ้า (ร้อยละ67.86) และท าให้ผิว หรือหน้าขาว (ร้อยละ
42.85) มากที่สุด ขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ พบการแสดง
ประโยชน์บ ารุงร่างกายในหลายระบบมากที่สุด (ร้อยละ
71.42) (10) 

การเปรียบเทียบโฆษณาที่ผิดกฎหมายกับ
โฆษณาชุดเดยีวทีต่ดัขอ้ความทีท่ าใหผ้ดิกฎหมายออกว่ามี
ผลต่อความเขา้ใจผดิในผูบ้รโิภคอย่างไร พบว่า การแสดง
ขอ้ความแบบก ากวม การไม่แสดงรูปแบบยาทีช่ดัเจน การ
แสดงสรรพคุณที่เป็นเทจ็ การโฆษณาโดยไม่ระบุชื่อทาง
การค้า การโฆษณาสรรพคุณโดยแฝงชื่อการค้า และ
ขอ้ความทีม่บีรบิทของโฆษณาสามารถก่อใหเ้กดิการรบัรูท้ี่
ผดิในผู้บรโิภคเพิม่ขึน้ เมื่อเทยีบกบัโฆษณาชุดเดยีวทีต่ดั
ข้อความที่ท าให้ผิดกฎหมายออก นอกจากนี้การรบัรอง
ด้วยเครื่องหมาย อย. ท าให้ผู้บรโิภคเชื่อในมาตรฐานและ
ความปลอดภยัมากขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(10) 

กฎหมายก าหนดให้มีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและ
เอกชนท าหน้าที่ควบคุมการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิด ตลอดจนมีคณะบุคคลที่ตรวจสอบเนื้อหาของ
โฆษณาเหล่านัน้ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการโฆษณา
ผลติภณัฑส์ุขภาพทีผ่ดิกฏหมายซึง่มมีากมาย ปัญหานี้ยงั
ทวคีวามซบัซอ้นเมื่อผู้ประกอบการใช้การโฆษณาทางสื่อ
สงัคมออนไลน์ อาทิ Facebook, Instagram, Line รวมถึง
สื่อใหม่ เช่น YouTube การโฆษณาในเว็บไซต์ชนิดดู/ฟัง
สด และเว็บไซต์ดู/ฟังรายการทีวีหรือวิทยุย้อนหลงั การ
โฆษณาทางเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น การที่โฆษณา
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ผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งผิดกฎหมายทางสื่อเทคโนโลยีและ
สารสนเทศยงัปรากฏให้เห็นอยู่เป็นจ านวนมาก แสดงให้
เห็นว่า ในปัจจุบันพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้
กฎหมายหลกัของผลิตภณัฑ์สุขภาพนัน้ ๆ มาจดัการกบั
ปัญหานี้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึควรศกึษาถงึการน าเอา
กฎหมายที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
( information and communication technology, ICT) 
มาร่วมใช้เพื่อจดัการกบัปัญหาเหล่านี้ให้มีประสทิธิภาพ
มากขึน้   

 
วิธีการวิจยั 

การศึกษานี้เป็นงานวิจยัเอกสารโดยศึกษาและ
วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้แก่ ผลงานวิจยัของ
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เรื่อง
การศึกษาการจดัรูปองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านกจิการ
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 
ของสมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์และคณะ (11) พระราชบญัญตัิ
อ ง ค์ ก ร จั ด ส ร ร ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ แ ล ะ ก า กั บ กิ จ ก า ร
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และ กจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 (12) พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าความผดิ
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 (13) พระราชบญัญตักิาร
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (14) และ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 (15) ทัง้นี้ผูว้จิยัเน้นวเิคราะห์
เฉพาะบทบญัญตัใินกฎหมายเหล่านี้ทีม่เีนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  นอกจากนี้ ผู้วิจ ัยยังพิจารณากฎหมายหลักที่
เกีย่วขอ้งผลติภณัฑส์ุขภาพซึง่อยู่ในการดูแลของ อย. และ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ในประเด็นการโฆษณาต่อ
ประชาชนโดยตรงและพบการกระท าผิดบ่อย ๆ ได้แก่ 
พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 (16) พระราชบญัญตัอิาหาร 
พ.ศ. 2522 (17)   พระราชบญัญตัเิครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 
(18) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (19) 
พ ร ะ ร าชบัญญัติ วัต ถุ อันต ร าย  พ . ศ .  2 5 3 5  ( 2 0 ) 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (21)  
นอกจากนี้ ผู้วิจยัยงัน าข้อมูลผลการด าเนินงานและแนว
ทางการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบการศกึษา ได้แก่ อย. และคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ โทรคมนาคม
แห่งชาต ิ(กสทช.) เช่น ขอ้มูลสถติเิรื่องรอ้งเรยีนของส านกั
รับ เ รื่ อ ง ร้อ ง เ รียนและคุ้มครองผู้บ ริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมของ กสทช. เป็นตน้ เน่ืองจากขอ้มลูเหล่าน้ีบง่
บอกปัญหาอุปสรรคในการแกปั้ญหาในเรื่องนี้ 

ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะหต่์อผูเ้ชีย่วชาญดา้น
กฎหมายผลติภณัฑส์ขุภาพและคณาจารยข์องวทิยาลยัการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วค
บท.) จ านวน 6 ท่าน และหาข้อสรุปในเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ ICT ที่สามารถน ามาใช้จัดการปัญหาการ
โฆษณาผลติภณัฑส์ุขภาพที่ผดิกฎหมาย  พร้อมทัง้จดัท า
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
พนกังานเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ผลการวิจยั 
 จ า ก ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กิ จ ก า ร
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ กจิการ โทรคมนาคม และ
คอมพวิเตอร์ทัง้ 4 ฉบบั มี 2 ฉบบัที่มบีทบญัญตัิเกี่ยวกบั
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่สามารถ
น ามาใชก้บัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพได ้
คอื 1) พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบั
การประกอบกจิการ วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (ย่อว่า พระราชบญัญตัิ 
องค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ) และ 2) พระราชบญัญัติว่า
ดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 
ดงัมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ 
        ตามพระราชบญัญัตินี้ กสทช.ได้ออกประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
ผลติภณัฑส์ุขภาพโดยตรง คอื ประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กระท าทีเ่ป็นการเอาเปรยีบผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ตามประกาศฉบับนี้  
กสทช. มหีน้าที่ตรวจสอบผู้ประกอบกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทศัน์ มิให้ด าเนินการที่น่าจะเป็นการเอา
เปรยีบผู้บรโิภค นิยามของค าว่า “ผลติภณัฑ์สุขภาพ” ใน
ประกาศฉบบันี้ครอบคลุมอาหาร ยา เครื่องส าอาง วตัถุ
อนัตราย วตัถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาท ยาเสพติดให้
โทษ เครื่องมือแพทย์ สารระเหย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทัง้ 8 
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ประเภทที่อยู่ในการดูแลของ อย. แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึง
การบรกิาร และสถานพยาบาล  

ค าว่า “โฆษณา” ตามประกาศฉบบันี้ หมายความ
ว่า การโฆษณาตามหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการก ากบัดูแลการ
โฆษณาของ กสทช. หรอืการโฆษณาตามกฎหมายว่าดว้ย
การคุม้ครองผูบ้รโิภค หรอืการกระท าไม่ว่าดว้ยวธิกีารใด ๆ 
ให้ประชาชนได้เหน็หรอืรบัทราบสรรพคุณ คุณประโยชน์ 
หรอืคุณภาพของผลติภณัฑ์เพื่อประโยชน์ในการแสวงหา
ก าไรในทางธุรกจิผ่านทางกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการ
โทรทัศน์  ส่วน “ผู้บริโภค” หมายถึง ผู้ร ับชมและรับฟัง
รายการผ่านกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์จากผู้
ประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์  
           ประกาศนี้หา้มมใิหผู้ป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง
หรือกิจการโทรทศัน์ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อเอา
เปรยีบผูบ้รโิภค โดยอาศยัการใชเ้ครอืขา่ยหรอืการโฆษณา
อนัมลีกัษณะทีเ่ป็นการคา้ก าไรเกนิควรหรอืก่อใหเ้กดิความ
เดอืดรอ้นร าคาญนัน้ ไดม้กีารขยายความว่าการด าเนินการ
ในลกัษณะดงักล่าว คือ 1)  การออกอากาศรายการหรือ
การโฆษณาผลติภณัฑ์สุขภาพที่เจ้าหน้าที่ผู้มอี านาจตาม
กฎหมายเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์สุขภาพนัน้ๆ มีค าสัง่หรอืค า
วินิจฉัยว่าเป็นการด าเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และ 2)  การออกอากาศรายการหรอืการโฆษณาทีม่เีน้ือหา
สาระในลกัษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ
หรอืสนิคา้ โดยหลอกลวงหรอืกระท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ
ในสาระส าคญัเกีย่วกบับรกิารหรอืสนิคา้นัน้ หรอืโดยการใช้
หรอือา้งองิรายงานทางวชิาการ สถติ ิหรอืขอ้มูลอนัไม่เป็น
ความจรงิหรอืเกนิความจรงิ ขอ้ 7 ของประกาศระบุว่า หาก
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ด าเนินการในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม
ประกาศนี้ ใหผู้บ้รโิภคทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย
มสีทิธริอ้งเรยีนต่อ กสทช. ในกรณีทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่ามี
การเอาเปรียบผู้บริโภค คณะกรรมการอาจสัง่ให้มีการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิกไ็ด ้
            ส่วนความผิดตามประกาศฯ อ้างอิงบทบญัญัติ
แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. 2553 
โดยมาตรา  31  วรรคสอง ก าหนดว่าในกรณีทีผู่ป้ระกอบ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคม ด าเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภค  โดยอาศยัการใช้เครือข่ายหรือการ

โฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร  หรือ
ก่อให้เกดิความเดอืดร้อนร าคาญ ไม่ว่าด้วยวธิกีารใดตาม
หลกัเกณฑท์ี ่กสทช. ก าหนด ให ้กสทช. มอี านาจสัง่ระงบั
การด าเนินการดงักล่าวได ้โดยมบีทลงโทษตาม มาตรา 77 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  หรือ
กจิการโทรคมนาคมใดไดร้บัค าสัง่ตามมาตรา 31 วรรคสอง 
แล้วไม่ปฏิบตัิตาม กสทช. มีอ านาจปรบัทางปกครองไม่
เกิน ห้าล้านบาท และปรบัอีกวนัละไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ตลอดเวลาทีย่งัมไิดป้ฏบิตัติามค าสัง่ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ (กสท) มมีตเิกีย่วกบัแนวปฏบิตัใิหผู้ไ้ดร้บัอนุญาต
ให้ประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือกิจการโทรทศัน์ ถือ
ปฎบิตั ิดงันี้  1. หา้มไม่ใหม้กีารกระท าทีเ่ป็นการเอาเปรยีบ
ผูบ้รโิภค ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าทีเ่ป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2555 คอื 1.1  ไม่ออกอากาศรายการหรอื
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
1.2  ไม่ออกอากาศรายการหรอืการโฆษณาทีม่เีน้ือหาสาระ
ในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือ
สนิค้า โดยหลอกลวงหรอืกระท าให้เกดิความเขา้ใจผดิใน
สาระส าคญัเกี่ยวกบับรกิารหรอืสนิค้านัน้ หรอืโดยการใช้
หรอือา้งองิรายงานทางวชิาการ สถติ ิหรอืขอ้มูลอนัไม่เป็น
ความจริงหรือเกินความจริง 1 .3  ไม่ออกอากาศรายการ
โดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดหรอืบ่อยครัง้ที่เป็นผลให้ผู้บรโิภครบัชม
รายการอย่างไม่ต่อเนื่อง 1.4  ไม่ออกออกอากาศรายการ
ในลกัษณะที่จดัให้มีข้อความหรือข้อมูล ซึ่งมีขนาดพื้นที่
ร ว ม กัน เ กิ น หนึ่ ง ใ นแปดขอ งขนาดพื้ น ที่ ห น้ า จ อ
โทรทศัน์ 1.5  ไม่ออกอากาศรายการหรอืการโฆษณาโดย
ใช้วธิกีารเพิม่เสยีงดงั เพื่อดงึดูดความสนใจของผู้บรโิภค 
และ 1 .6  ไม่ออกอากาศรายการในลักษณะเชิญชว
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์นให้
ผูบ้รโิภคสง่ขอ้ความหรอืเน้นย ้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไมม่ี
เหตุผลอนัสมควร  

นอกจากนี้ มติยงัก าหนดแนวปฏบิตัิเฉพาะด้าน
การโฆษณาผลติภณัฑส์ุขภาพ คอื การโฆษณายา อาหาร 
และเครื่องมือแพทย์ ต้องขออนุญาตจาก อย. หากมีการ
โฆษณาชิ้นใหม่ ต้องขออนุญาตโฆษณาใหม่ทุกครัง้ และ
เนื้อหาที่โฆษณาต้องตรงกับที่ได้รับอนุญาตโฆษณาทุก
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ประการ ทัง้เสยีง ภาพ หรอืขอ้ความ หากไม่ตรงถอืว่าเป็น
การโฆษณาทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต สว่นการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาที่เป็นการหลอกลวงหรือกระท าให้เกิด
ความเขา้ใจผดิในสาระส าคญัเกีย่วกบับรกิารหรอืสนิค้า มี
แนวทางปฏบิตัิ ดงันี้ 1.  ต้องไม่ท าให้ผู้บรโิภคโดยทัว่ไป
เขา้ใจผดิในขอ้เทจ็จรงิ หรอืคุณสมบตั ิหรอืคุณลกัษณะของ
สนิค้าหรือบริการ และจากการเข้าใจผิดดงักล่าวมีผลต่อ
การตัดสนิใจของผู้บริโภค 2.  ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเทจ็ 
หรือข้อมูลที่ถูกต้องแต่มกีารปกปิดข้อมูลที่ส าคญัหรอืให้
ขอ้มลูทีไ่ม่ชดัเจน ไม่อาจเขา้ใจได ้ก ากวม ไม่เหมาะสม จน
เ ป็นเหตุ ให้ผู้บริโภคเข้า ใจผิดในบริการหรือสินค้า
นัน้  3. ต้องไม่ละเว้นการน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารหรอืสนิค้า ซึ่งหากผู้บรโิภคทราบ
ข้อมูลดังกล่าวแล้วย่อมตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการหรือ
สนิคา้นัน้   

นอกจากนี้ ยังก าหนดการบันทึกรายการที่
ใหบ้รกิารหรอืแพร่ภาพกระจายเสยีงไปแลว้ โดย 1.  บนัทกึ
ไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวนัโดยจะต้องไม่ด าเนินการแก้ไข 
หรอืดดัแปลงให้แตกต่างจากรายการทีใ่ห้บรกิารหรอืแพร่
ภาพกระจายเสยีง 2. จดัส่งเทปหรือวสัดุตามขอ้ 4.1 ให้ 
ส านกังาน กสทช. ตามทีร่อ้งขอ                           
 
พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 
           พระราชบญัญตัฉิบบัมขีอบเขตทีก่วา้ง ครอบคลุม
การกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอรท์ัง้หมด แต่มสีว่น
ที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์สุขภาพในทางอ้อม หรือในทาง
สบืสวนเพื่อให้ได้ตัวผู้กระท าการในคอมพวิเตอร์ โดยใน
มาตรา 14(1) ก าหนดว่า การน าเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรซ์ึง่
ขอ้มูลคอมพวิเตอรป์ลอมไม่ว่าทัง้หมดหรอื บางส่วน หรอื
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ซึ่งรวมไปถึงผู้
ให้บริการที่จงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท า
ความผดิดว้ยตามมาตรา 15  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ
หา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
      พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมายนี้มีอ านาจตาม
มาตรา 18 ดงันี้ เพื่อประโยชน์ในการสบืสวนและสอบสวน 
ในกรณีที่มเีหตุอนัควรเชื่อได้ว่ามกีารกระท าความผดิตาม
พระราชบญัญตันิี้ ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีม่อี านาจท าหนังสอื

สอบถามหรอืเรยีกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท าความผดิ
ตามพระราชบัญญัตินี้มาเพื่อให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสาร
ขอ้มลู หลกัฐานอื่นใดทีอ่ยู่ในรปูแบบทีส่ามารถเขา้ใจได ้ท า
การเรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการ
เกี่ยวกบัการตดิต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพวิเตอรห์รอืจาก
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สัง่ให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมู ล
เกี่ยวกบัผู้ใช้บรกิารรวมถึงขอ้มูลคอมพวิเตอร์ที่เกี่ยวขอ้ง
ใหแ้ก่พนกังานเจา้หน้าที ่สัง่ใหท้ าส าเนาขอ้มลูคอมพวิเตอร์
ข้อมู ลจ ร าจ รทางคอมพิว เตอร์   ถอดรหัสลับของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสัง่ ให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
สามารถท าการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่
จ าเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอยีดแห่ง
ความผดิและผูก้ระท าความผดิ  

ข้ อ มู ล จ ร า จ ร ท า ง ค อ มพิ ว เ ต อ ร์ นั บ เ ป็ น
พยานหลกัฐานส าคญัในการด าเนินคดีอันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการสืบสวน สอบสวน เพื่อน าตัวผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษ  ซึ่งตามประกาศกระทรวง ICT เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ารเกบ็รกัษาขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรข์อง
ผูใ้หบ้รกิาร พ.ศ. 2550 ซึง่ออกตาม พระราชบญัญตัฉิบบันี้ 
ก าหนดให้ผู้ ให้บริการแก่บุคคลทัว่ ไปในการ เข้าสู่
อนิเทอร์เน็ต หรอืให้สามารถติดต่อถึงกนัโดยประการอื่น
โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ต้องมีหน้าที่เก็บรักษา
ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรท์ัง้หมด 
 
กฎหมายหลกัเก่ียวกบัผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
            เมื่อน ากฎหมายหลกัเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ุขภาพ
มาพจิารณาในประเดน็การโฆษณา ไดข้อ้สรุปดงันี้ 
  
พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510    
            บทบญัตัิที่เกี่ยวขอ้งกบัการโฆษณาในกฎหมาย
ยามเีนื้อหาหลกั คอื ก าหนดเงื่อนไขของการโฆษณาขาย
ยาตามมาตรา 88  เช่น ไม่แสดงสรรพคุณยาอนัตรายหรอื
ยาควบคุมพเิศษ ไม่แสดงสรรพคุณยาอนัเป็นเทจ็หรอืเกนิ
ความจริง ไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณยาโดย
บุคคลอื่น เป็นตน้ การโฆษณาขายยาทางวทิยุกระจายเสยีง 
เครื่องขยายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ ทางฉายภาพหรือ
ภาพยนตร ์หรอืทางสิง่พมิพจ์ะตอ้งไดร้บัอนุมตักิารโฆษณา
จากผู้อนุญาต (มาตรา 88 ทวิ) ห้ามมิให้โฆษณาขายยา
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โดยไม่สุภาพหรือโดยการร้องร าท าเพลงหรือแสดงความ
ทุกขท์รมานของผูป่้วย (มาตรา 89)  และหา้มมใิหโ้ฆษณา
ขายยาโดยวธิแีถมพกหรือออกสลากรางวลั (มาตรา 90) 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจสัง่เป็น
หนงัสอืใหร้ะงบัการโฆษณาขายยาได ้(มาตรา 90 ทว)ิ              
 บทลงโทษเกีย่วกบัการโฆษณาในกฎหมายยาอยู่
ในมาตรา 124 ผู้ใดโฆษณาขายยาโดยฝ่าฝืนมาตรา 88 
มาตรา 88 ทว ิมาตรา 89 และมาตรา 90 ต้องระวางโทษ
ปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท นอกจากนี้ มาตรา 124 ทว ิยงั
ระบุว่า ผู้ใดฝ่าฝืนค าสัง่ให้ระงบัการโฆษณาขายยาตาม
มาตรา 90 ทว ิต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกนิสามเดอืน หรอื
ปรบัไม่เกนิห้าพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และให้ปรบัเป็น
รายวันอีกวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติตามค าสัง่
ดงักล่าว 
 
  พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
 กฎหมายอาหารมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการโฆษณา
โดยมเีนื้อหาหลกั คอื ห้ามมใิห้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ 
คุณภาพ หรอืสรรพคุณของอาหารอนัเป็นเทจ็หรอืเป็นการ
หลอกลวงใหเ้กดิความหลงเชื่อโดยไม่สมควร (มาตรา 40)   
และการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรอืสรรพคุณ ของ
อาหารทางวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ ทางฉายภาพ 
ภาพยนตร ์หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืสิง่พมิพอ์ื่น หรอืดว้ย
วิธีอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องน าเสียง ภาพ 
ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนัน้ให้ผู้
อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รบัอนุญาตแล้วจึงจะ
โฆษณาได้ (มาตรา 41)   ในมาตรา  42 ก าหนดให้ผู้
อนุญาตมอี านาจสัง่ใหร้ะงบัการโฆษณาอาหารทีเ่หน็ว่าเป็น
การโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 41  
 บทลงโทษอยู่ในมาตรา 70-72 ซึง่มาตรา 70 ระบุ
ว่า ผูใ้ดโฆษณาอาหารโดยฝ่าฝืนมาตรา 40 ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกนิสามปี หรอื ปรบัไม่เกนิสามหมื่นบาท หรอืทัง้
จ าทัง้ปรบั มาตรา 71 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 41 ตอ้งระวางโทษ
ปรบัไม่เกนิหา้พนับาท และมาตรา 72 ผูใ้ดฝ่าฝืนค าสัง่ของ
ผูอ้นุญาตซึง่สัง่ตามมาตรา 42 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 
สองปีหรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และ
ให้ปรบัเป็นรายวนัอกีวนัละไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาทแต่ไม่
เกนิหนึ่งพนับาท ตลอดเวลาทีไ่ม่ปฏบิตัติามค าสัง่ดงักล่าว 
 

พระราชบญัญติัเครือ่งส าอาง พ.ศ. 2558 
กฎหมายเครื่องส าอางมบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั

การโฆษณาผลติภณัฑ์สุขภาพโดยมเีนื้อหาหลกั คอื การ
โฆษณาเครื่องส าอางต้องไม่ใช้ขอ้ความที่ไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภคหรือใช้ขอ้ความที่อาจก่อให้เกิดผลเสยีต่อสงัคม
เป็นสว่นรวม  (มาตรา 41)  ซึง่หมายถงึ ขอ้ความทีเ่ป็นเทจ็
หรอืเกนิความจรงิ ขอ้ความทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิใน
สาระส าคญัเกีย่วกบัเครื่องส าอาง ขอ้ความทีแ่สดงสรรพคณุ
ทีเ่ป็นการรกัษาโรคหรอืทีม่ใิช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องส าอาง 
และขอ้ความทีท่ าใหเ้ขา้ใจว่ามสีรรพคุณบ ารุงกาม ในกรณี
ที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเห็นว่า การ
โฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 41 สามารถออกค าสัง่ให้ผูจ้ดแจ้ง
หรือผู้ท าการโฆษณาแก้ไขข้อความหรือวิธีการในการ
โฆษณา ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการ
โฆษณา หรอืหา้มการโฆษณาหรอืหา้มใชว้ธิกีารนัน้ในการ
โฆษณา หรือให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของ
ผูบ้รโิภคที่อาจเกดิขึน้ (มาตรา 44) ผู้จดแจ้งหรอืผู้ท าการ
โฆษณาเครื่องส าอางซึง่สงสยัว่าการโฆษณาของตนจะเป็น
การฝ่าฝืนกฏหมายหรือไม่ อาจขอให้คณะกรรมการให้
ความเหน็ในเรื่องนัน้ก่อนท าการโฆษณาได ้(มาตรา 46) 

บทก าหนดโทษที่เกี่ยวขอ้ง คือ มาตรา 84 ผู้ใด
โฆษณาโดยไม่เป็นไปตามมาตรา 41 ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้
ปรับ ในมาตรา 85 ระบุว่า ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ของ
เลขาธกิารตามมาตรา 44 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่ง
ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
 
พระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

มาตรา 51 ของกฎหมายวตัถุอนัตรายบญัญตัวิ่า 
การโฆษณาวตัถุอนัตรายให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภค และให้วตัถุอนัตรายเป็นสนิค้าที่มี
การควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตาม
กฎหมายดงักล่าวโดยอนุโลม           
 
พระราชบญัญติัเครือ่งมือแพทย ์พ.ศ. 2551 
            กฎหมายเครื่องมอืแพทยม์เีนื้อหาทีเ่กีย่วกบัการ
โฆษณา คอื หา้มโฆษณาเครื่องมอืแพทยห์า้มผลติ น าเขา้ 
หรือขาย หรือเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 46 ได้แก่ (1) 
เครื่องมอืแพทยป์ลอม (2) เครื่องมอืแพทยผ์ดิมาตรฐาน (3) 
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เครื่องมือแพทย์เสื่อมคุณภาพ (4) เครื่องมือแพทย์ที่ไม่
ปลอดภยัในการใช ้(5) เครื่องมอืแพทยท์ีผ่ลติหรอืน าเขา้ไม่
ตรงตามที่ได้รบัอนุญาตหรอืแจง้รายการละเอยีด และ (6) 
เครื่องมอืแพทยท์ีใ่บอนุญาตหรอืใบรบัแจง้รายการละเอยีด
ถูกเพกิถอน (มาตรา 56) การโฆษณาเครื่องมอืแพทยต์้อง
ไดร้บัใบอนุญาตก่อน (มาตรา 57 วรรคหนึ่ง) การโฆษณา
เครื่องมือแพทย์ต้องไม่แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ 
เครื่องมอืแพทยอ์นัเป็นเทจ็หรอืเกนิความจรงิ ต้องไม่แสดง
การรบัรองหรอืยกย่องคุณประโยชน์ของเครื่องมอืแพทย์
โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด ต้องไม่แสดงคุณประโยชน์ว่า
สามารถป้องกนั บ าบดั บรรเทา รกัษาโรคหรอือาการของ
โรคทีห่า้มโฆษณาตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด และต้อง
ไม่แสดงขอ้ความทีก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในสาระส าคญั
เกี่ยวกบัเครื่องมอืแพทย์ (มาตรา 59) มาตรา 60 ก าหนด
ว่า ในกรณีทีผู่อ้นุญาต เหน็ว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 
57 หรือมาตรา 59 ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสัง่ ให้แก้ไข
ข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา ห้ามการใช้ข้อความ
หรอืวธิกีารบางอย่างทีป่รากฏในการโฆษณา หรอืระงบัการ
โฆษณานัน้ นอกจากนี้ ยงัอาจสัง่ใหโ้ฆษณาเผยแพร่ขอ้มลู
ทีถู่กตอ้งดว้ยกไ็ด ้ 

บทก าหนดโทษมดีงันี้ มาตรา 115 ผู้ใดโฆษณา
เครื่องมอืแพทย์ห้ามผลติ น าเขา้ หรอืขาย หรอืเครื่องมอื
แพทยต์ามมาตรา 46 (1) (2) (3) (4) หรอื (6) อนัเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา 56 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือ
ปรบัไม่เกินสองแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั ผู้ใดโฆษณา
เครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 46 (5) อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 56 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปีหรือปรบัไม่
เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั มาตรา 116 ระบุว่า 
ผู้ใดโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รบัใบอนุญาตตาม
มาตรา 57 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน 
หรอืปรบัไม่เกนิหา้หมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั มาตรา 117 
ก าหนดว่า ผู้ใดโฆษณาเครื่องมอืแพทย์โดยฝ่าฝืนมาตรา 
59 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปีหรอืปรบัไม่เกนิหนึ่ง
แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ ส่วนมาตรา 118 ระบุว่า ผู้
โฆษณาผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามค าสัง่ของผู้อนุญาตตามมาตรา 
60 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิสอง
แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และปรับเป็นรายวนัอกีวนัละ
หนึ่งพนับาทจนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 
 

พระราชบญัญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  
กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคมีเนื้อหาหลกัใน

ดา้นการโฆษณาดงันี้  การโฆษณาตอ้งไม่ใชข้อ้ความทีเ่ป็น
การไม่ เ ป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ซึ่งหมายถึง
ข้อความที่ เ ป็นเท็จหรือเกินความจริง ข้อความที่จะ
ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในสาระส าคญัเกีย่วกบัสนิค้าหรอื
บริการไม่ว่าจะกระท าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทาง
วชิาการสถติหิรอืสิง่ใดสิง่หนึ่งอนัไม่เป็นความจรงิหรอืเกนิ
ความจริง หรือไม่ก็ตาม ข้อความที่เป็นการสนับสนุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมายหรือ
ศลีธรรม หรอืน าไปสู่ความเสื่อมเสยีในวฒันธรรมของชาติ 
หรอืท าใหเ้กดิความแตกแยกหรอืเสื่อมเสยีความสามคัคใีน
หมู่ประชาชน (มาตรา 22) มาตรา 28 ระบุว่า หาก
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาสงสัยว่า ข้อความ
โฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริง คณะกรรมการฯ มี
อ านาจสัง่ใหผู้โ้ฆษณาพสิจูน์เพื่อแสดงความจรงิได้ ในกรณี
ที่โฆษณาโดยอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจยัสถิติ 
การรับรองของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยัน
ขอ้เทจ็จรงิอนัใดอนัหนึ่ง ถ้าผูโ้ฆษณาไม่สามารถพสิจูน์ได้
ว่า ขอ้ความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจรงิตามทีก่ล่าว
อ้าง ให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจออกค าสัง่ให้แก้ไข
ข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา ห้ามการใช้ข้อความ
บางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา ห้ามการโฆษณาหรือ
หา้มใชว้ธิกีารนัน้ในการโฆษณา หรอืใหโ้ฆษณาเพื่อแกไ้ข
ความเขา้ใจผดิของผู้บรโิภคที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ผู้ประกอบ
ธุรกิจผู้ใดสงสยัว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบญัญตัินี้หรอืไม่ สามารถขอให้คณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็นก่อนโฆษณาได้ 
(มาตรา 29) 
 บทก าหนดโทษระบุอยู่ในมาตรา 47 คอื ผูใ้ดโดย
เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก าเนิด สภาพ 
คุณภาพ ปรมิาณ หรอืสาระส าคญัประการอื่นอนัเกี่ยวกบั
สนิคา้หรอืบรกิาร ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรอืผูอ้ื่น โฆษณา
หรอืใช้ฉลากที่มขีอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืขอ้ความที่รู้หรือ
ควรรูอ้ยู่แลว้ว่าอาจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิเช่นว่านัน้ ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิห้าหมื่น
บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ ถ้าการท าผิดเป็นการท าผิดซ ้า 
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บทลงโทษคอืจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปีหรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสน
บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  
 
การด าเนินงานของ กสทช.    
            บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการโฆษณาในกฎหมาย
หลักที่ควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพจะใช้ค าว่า “ผู้ใด” ซึ่งมี
ความหมายครอบคลุมผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพนัน้ ๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
โฆษณาด้วย เช่น พิธีกร ผู้ประกาศ ดีเจ ผู้จ ัดรายการ 
เ จ้ า ข อ ง สถ านี  เ ป็ น ต้ น  จึ ง มี ข อบ เ ข ตก ว้ า ง ก ว่ า
พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. 2553 ซึง่ 
กสทช. มอี านาจจดัการกบัผู้ประกอบกจิการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเท่านัน้    เมื่อ
พิจารณาประกอบกบัเรื่องร้องเรยีนจ านวน 2,210 เรื่องที่
ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ของ กสทช. ได้รบัระหว่างเดอืนมกราคม – 
ธนัวาคม 2557 (22) พบว่า การรอ้งเรยีนจากประชาชนต่อ 
กสทช. เป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านคมนาคม
เป็นหลกั เช่น มาตรฐานการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่
และอนิเทอรเ์น็ต (รอ้ยละ 35.93) การคดิค่าบรกิารผดิพลาด 
(รอ้ยละ 21.13) การยกเลกิบรกิาร  (รอ้ยละ 15.70) บรกิาร
เสริม (ร้อยละ 10.54) เป็นต้น แต่มีเรื่องเกี่ยวกับการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพน้อยมาก 
 
สรปุผลและข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ICT ที่
สามารถน ามาใช้กับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมายพบว่า กฎหมายที่จะสามารถน ามาใช้ได้ คือ 
พระราชบัญญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 
และพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  พระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มปีระกาศของ กสทช. เรื่องการ
กระท าทีเ่ป็นการเอาเปรยีบผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เอาเปรียบ
ผู้บรโิภคโดยอาศยัการใชเ้ครอืข่ายหรอืการโฆษณาทีเ่ป็น
การหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคญั มกีารใช้ขอ้มูลที่เป็นเทจ็ หรอืขอ้มูลที่ถูกต้อง
แต่มีการปกปิดข้อมูลที่ส าคญัหรือให้ขอ้มูลที่ไม่ชดัเจน มี

การการละเว้นการน าเสนอขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการตดัสนิใจ
เลือกใช้บริการหรือสินค้า การด าเนินการเกี่ยวกับการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจะต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้มอี านาจ
ตามกฎหมายเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ขุภาพนัน้ ๆ มคี าสัง่หรอื
ค าวินิจฉัยว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดกฎหมายก่อน                 
ประกาศ กสทช.ฉบบันี้มอี านาจจดัการกบัผูป้ระกอบกจิการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ครอบคลุมสินค้าและ
บริการทุกอย่าง แต่มิได้รวมถึงผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และ
เจา้ของผลติภณัฑน์ัน้ ๆ  

ส่วนพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระท าความผดิ
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 เกีย่วขอ้งกบัการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในทางอ้อม หรือเกี่ยวในทางสืบสวน
เพื่อใหไ้ดต้วัผูก้ระท าผดิหรอืหลกัฐานในระบบคอมพวิเตอร ์
เพื่อน ามาประกอบการด าเนินการตามกฎหมายหลัก
เกีย่วกบัผลติภณัฑส์ขุภาพนัน้ๆ กฎหมายนี้บญัญตัวิ่า หา้ม
ผูใ้ดน าเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้มูลคอมพวิเตอรป์ลอม
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนหรอืขอ้มูลคอมพวิเตอร์อนัเป็น
เท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือ
ยนิยอมใหม้กีารกระท าความผดิดว้ย                
 ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่า การใชก้ฎหมาย ICT 
จัดการกับปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมาย จะต้องด า เนินคดีตามกฎหมายหลักของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพนัน้ ๆ ก่อน ในปัจจุบนั การจดัการกบั
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพยงัไม่ได้
ผลดเีท่าควร ผูเ้กีย่วขอ้งจงึควรน ากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
ICT เข้ามาจดัการกบัผู้ประกอบกิจการกระจายเสยีงหรอื
กจิการโทรทศัน์เพื่อใชย้บัยัง้ใหเ้กดิผลในการจดัการทีด่ขี ึน้   
ซึ่งกฎหมายของ กสทช. มโีทษปรบัสูงสุดถึง 5 ล้านบาท 
และปรบัรายวนัอกีไม่เกนิวนัละ 1 แสนบาท ตลอดเวลาที่
ยงัมไิดป้ฏบิตัติามค าสัง่  
  หน่วยงานการควบคุมและก ากบัดแูลเกีย่วกบัการ
โฆษณาต่าง ๆ มกีฎหมายในการท างานเป็นของตนเอง แต่
ยงัไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร กฎหมายในการก ากบัดูแล
ของ อย. เช่น พระราชบญัญตัยิาและพระราชบญัญตัอิาหาร 
จะบังคับให้ผู้ที่ประสงค์จะโฆษณา ต้องขออนุญาตก่อน 
ส่วนกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคก ากบัดแูลการโฆษณาหลงัจากทีม่กีารออกอากาศ
แล้วหรือรบัเรื่องร้องทุกขจ์ากผู้บริโภคเป็นหลกั ปัญหาที่
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เกดืในทางปฏบิตัคิอืการตรวจสอบการกระท าผดิกฎหมาย
ท าได้ล่าช้า เนื่องจากได้มกีารออกอากาศไปแล้ว และใน
การด าเนินการเอาผดิต้องมกีารรวบรวมหลกัฐานประกอบ
ความผิดที่ชัดเจน เช่น เทปบันทึกภาพหรือเสียงที่ใช้
โฆษณาที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังพบปัญหาในเรื่อง
จ านวนบุคลากรทีไ่ม่เพยีงพอต่อการควบคุมก ากบัดแูลดว้ย  
หน่วยงานก ากบัดูแลการโฆษณาทางกจิการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมส่วนใหญ่ยงัไม่
เขา้ใจบทบาทของตนในการควบคุมก ากบัการโฆษณาใน
สื่อรุ่นใหม่ อาท ิโทรทศัน์ดาวเทยีม เคเบลิทวี ีอนิเทอรเ์น็ต
ทีวี และรวมถึงไม่สามารถก ากบัดูแลได้ทัว่ถึง ดงันัน้ ใน
อนาคตหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีใ่ชใ้นการควบคุมอาจจะ
ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบนั และมคีวามชดัเจน เขม้งวดขึน้กว่าเดมิ รวมถงึองค์
ความรู้ของเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติการงานด้านนี้ต้องตาม
สถานการณ์ในปัจจุบนัใหท้นั 
ข้อเสนอแนะ  

พนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ดูแลก ากับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพควรน ามาตรการทางด้านกฎหมาย
เกี่ยวขอ้งกบั ICT มาจดัการกบัปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมาย
โ ฆ ษณ า ผ ลิ ต ภัณฑ์ สุ ข ภ า พ  ดั ง นี้  1) ใ น ก า ร น า
พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. 2553  มา
ใช้ในประเด็นการโฆษณา พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
ด าเนินการเอาผดิกบัผู้ผลติ ผู้จ าหน่าย เจ้าของผลติภณัฑ์
สุขภาพ และผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายหลักก่อน เช่น 
พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 หรอืพระราชบญัญตัอิาหาร 
พ.ศ. 2522 เป็นต้น หลงัจากนัน้จงึจะสามารถน ากฎหมาย
ฉบบันี้ ด าเนินการกบัผู้ประกอบกจิการกระจายเสยีงหรือ
กจิการโทรทศัน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2555  ซึง่ กสทช. มอี านาจปรบัทาง
ปกครองไม่เกนิหา้ลา้นบาท  และปรบัอกีวนัละไม่เกนิหนึ่ง
แสนบาทตลอดเวลาทีย่งัมไิดป้ฏบิตัติามค าสัง่ 2) อย. ควร
บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจรงิจงั โดยการจดัท าโครงการหรอื
จดัเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบอย่างเป็นรูปธรรมในการเฝ้าระวงั
การกระท าความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาโดยตรง โดย
มุ่งเน้นในสื่อกระแสหลกัที่มีการเผยแพร่ออกอากาศหรอื
เขา้ถึงประชาชนได้ทัง้ประเทศหรอืหลายจงัหวดั เช่น ทวีี
ดาวเทียม ทีวีดิจิตัล วิทยุกระแสหลัก อินเทอร์เน็ต สื่อ

สังคมออนไลน์ เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อจัดการกับผู้ผลิต ผู้
จ าหน่าย หรอืเจา้ของผลติภณัฑอ์ย่างจรงิจงั 3) แนวโน้มใน
การโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ มกีารเปลี่ยนแปลงไปจากอดตี
อย่างรวดเร็ว หน่วยงานที่ก ากบัดูแลต้องปรบัตัว เรียนรู้
เรื่องวิธีการโฆษณาในสื่อใหม่ ๆ อาทิ เช่น โทรทัศน์
ดาวเทยีม อนิเทอรเ์น็ตทวี ีสือ่สงัคมออนไลน์ YouTube ซึง่
มีบทบาทต่อการรบัรู้ของประชาชนมากขึ้น และควรวาง
แนวทางที่สามารถก ากบัดูแลได้ทัว่ถึง ดงันัน้ ในอนาคต
หลกัเกณฑ์และกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมจะต้องมกีาร
ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลีย่นไป รวมถงึการปรบัปรุง แกไ้ข กฎหมายแต่ละฉบบั
ในเรื่องการโฆษณาใหม้คี่าปรบัทีส่งูเพื่อเป็นการป้องปราม
การกระท าความผิด รวมถึงต้องมีการพฒันาองค์ความรู้
ของเจา้หน้าทีท่ีป่ฎบิตักิารงานดา้นนี้ใหท้นัต่อสถานการณ์
อยู่เสมอ 4) อย. ควรท าแนวทางร่วมหรอืแนวทางกลางที่
ชดัเจน เพื่อลดและขจดัปัญหาการกระท าฝ่าฝืนกฎหมายใน
ประเดน็การโฆษณา (compliance policy) โดยระบุว่าเมื่อ
ด าเนินการตามกฏหมายหลกันัน้แลว้ ตอ้งพบความผดิหรอื
โทษรุนแรงระดับใดที่จะส่งเรื่องให้ กสทช. ด าเนินการ 
เพื่อใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งถอืปฎบิตั ิเช่น เป็นการกระท า
ผดิซ ้า ๆ หรอืเป็นการกระท านัน้มผีลกระท าต่อประชาชน
อย่างรุนแรงและเป็นวงกวา้ง เป็นตน้ 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษานี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการ
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หลกัสูตรการฝึกอบรม
เพื่อรับหนังสือนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสาขาการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น
ยาและสุขภาพ ของวทิยาลยัการคุ้มครองผูบ้รโิภคดา้นยา
และสุขภาพแห่งประเทศไทย การศกึษาครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วง
บรรลุวตัถุประสงค์ได้ด้วยดจีากการส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้จากอาจารย์ เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ ที่ได้ช่วยให้
ค าแนะน าและแก้ไขงานวิจัย   ตลอดจนคณาจารย์ของ
วทิยาลยัฯ ทุกท่านทีเ่กีย่วขอ้ง  จงึขอขอบพระคุณทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้   
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Abstract 
  Objective: To analyze laws regarding information and communication technology (ICT) applicable for the 
cases of advertisings breaking health product laws. Method: The study was documentary research. The researcher 
analyzed the Acts mainly under the Ministry of ICT having the contents on consumer protection. Results: The study 
identified 2 applicable laws including the Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the 
Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553, and the Computer Crimes Act B.E. 2550. The first has a 
Notification directly relevant to consumer protection i.e., the Notification of the National Broadcasting and 
Telecommunication Commission (NBTC) on actions considered as exploitation of consumers in the area of 
broadcasting and television B.E. 2555. The Notification included a provision to penalize the operators of radio or 
television broadcasting networks who unlawfully advertised health products. However, the Notification included no 
provision to penalize manufacturers, sellers and owners of the advertised products. Legal actions based on this law 
against the operators of radio or television broadcasting networks could be initiated only after the proceedings based 
on laws governing specific health products against manufacturers, sellers and owners of the advertised products had 
been taken and the NBTC was informed on wrongdoings. Computer Crimes Act B.E. 2550 was relevant to illegal 
advertising of health products over internet in the investigation to find offenders or evidences in computer system for 
taking legal actions according to specific health product laws. Conclusion: The researcher provided suggestions and 
approaches to competent officers and regulatory agencies in enacting the measures in ICT laws for a better control of 
unlawful advertisings of health products.  
Keywords: health products, information and communication technology law, illegal advertisings, consumer protection 
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