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บทความวิจยั

การวิ เคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในกรณี การโฆษณาที่ฝ่าฝื นกฎหมายผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพ
รังสรรค์ วงษ์บญ
ุ หนัก
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทีน่ ามาใช้ได้กบั การ
จัดการปั ญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝื นกฎหมาย วิ ธีการวิ จยั : การวิจยั เป็ นการศึกษาเอกสาร โดยวิเคราะห์
พระราชบัญญัตทิ ม่ี เี นื้อหาเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ซึง่ อยู่ในการดูแลของกระทรวง ICT เป็ นหลัก ผลการศึกษา: กฎหมาย
ทีส่ ามารถนามาใช้ได้ จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจ การวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มีประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคโดยตรง ได้แก่ ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกระทาทีเ่ ป็ นการเอา
เปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีบทบัญญัติในการจัดการกับผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ทโ่ี ฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างผิดกฎหมาย แต่มไิ ด้รวมถึงผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่ าย และเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในการดาเนินการตามกฎหมายนี้ ต้องดาเนินการตามกฎหมายหลักเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนัน้ ก่อน เพื่อ
เอาผิดกับผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่ าย หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ และส่งเรื่องให้ กสทช.จัดการกับผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ในลาดับถัดไป ส่วนพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สามารถใช้
กับการฝ่ าฝื นกฎหมายการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยนามาช่วยในการสืบสวน สอบสวน เพื่อให้ได้ตวั
ผูก้ ระทาความผิดหรือหลักฐานในระบบคอมพิวเตอร์ และนามาประกอบการดาเนินการตามกฎหมายหลักเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพนัน้ สรุป: ผู้ศกึ ษาได้จดั ทาคาเสนอแนะและแนวทางการดาเนินการให้กบั พนักงานเจ้าหน้าที่และหน่ วยงานที่ดูแล
กากับผลิตภัณฑ์สุขภาพในการนามาตรการทางด้านกฎหมาย ICT เพื่อนามาใช้จดั การปั ญหาการฝ่ าฝื นกฎหมายโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพให้ได้ผลดีขน้ึ
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร การโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
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บทนา
การโฆษณาเป็ นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีเ่ ข้าถึงคนได้เป็ นจานวนมาก ทาให้มี
การนาการโฆษณามาใช้เพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้กบั ธุรกิจ
ในปั จ จุ บ ัน มีก ารกระท าความผิด เกี่ย วกับ การโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารจ านวนมาก เช่ น โ ทรทั ศ น์ ร ะบบดาวเที ย ม
อิน เทอร์เ น็ ต สื่อ สัง คมออนไลน์ วิท ยุ เป็ น ต้ น สมาคม
โฆษณาดิจทิ ลั (ประเทศไทย) เปิ ดเผยว่า งบโฆษณาผ่าน
สื่อดิจทิ ลั ของปี 2558 มีมูลค่า 8,084 ล้านบาท โดยเติบโต
ขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 32 และคาดว่าจะเติบโตอย่างน้ อย
ร้อยละ 23 ในปี 2559 (1)
อย่างไรก็ตาม มีการโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายทางสือ่
เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศจ านวนมาก ศู น ย์ ร ับ เรื่ อ ง
ร้องเรียนของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ได้ร ับ เรื่อ งร้อ งเรีย นด้า นการโฆษณาผลิต ภัณฑ์สุข ภาพ
จานวน 242 เรื่องจากทัง้ สิน้ 1,315 เรื่องในปี งบประมาณ
2558 (2) การตรวจสอบโฆษณาของ อย. พบการโฆษณาที่
ผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ ดาวเทียม ฟรีทวี ี
ทีวีดิจิตอล และวิทยุคิดเป็ นร้อยละ 22.04, 62.13, 1.43,
4.76 และ 93.43 ตามล าดับ (2) การโฆษณาทางวิท ยุ
ท้องถิน่ ในปี พ.ศ. 2547-2558 จากทุกภูมภิ าคของไทย พบ
การโฆษณายา อาหาร เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ
(เช่น เครื่องมือแพทย์) ที่ผดิ กฎหมายร้อยละ 50-82, 4684, 30-56 และ 68-100 ของจานวนชิน้ โฆษณาตามลาดับ
(3-8) การส ารวจ 64 เว็บ ไซต์ ท่ีโ ฆษณาผลิต ภัณ ฑ์ล ด
น้ าหนัก 390 ผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2553-2554 พบว่า ร้อย
ละ 52.5 แอบอ้างการรับรองจาก อย. และพบการโฆษณา
ผิ ด หลัก เกณฑ์ ต ามกฎหมายในอี ก หลายลัก ษณะ (9)
โฆษณายาทางวิทยุละเมิดกฎหมายสูง สุดใน 3 ประเด็น
ต่ อ ไปนี้ การแสดงสรรพคุ ณ อั น เป็ นเท็ จ หรื อ เกิ น จริ ง
โฆษณาโอ้อวด และโฆษณาชักชวนให้ผบู้ ริโภคใช้ยาอย่าง
พร่ าเพรื่อหรือเกินความจาเป็ น คือ ร้อยละ 63.64, 34.34
และ29.63 ของจานวนชิน้ โฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย ตามลาดับ
(4)
ความเข้าใจผิดในโฆษณาทางวิทยุเกิดจากวิธกี าร
โฆษณาที่บอกสรรพคุณทางอ้อม รับรองผลิตภัณฑ์ หรือ
แนะน าการปฏิบ ัติต นด้า นสุข ภาพประกอบการโฆษณา
ร้อยละ 57.76, 30.21, 38.89 และ 48.28 ในโฆษณา ยา

อาหาร เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆตามลาดับ และ
ยังใช้การทาให้ผบู้ ริโภคเข้าใจว่ามีสรรพคุณทีไ่ ม่เป็ นความ
จริงร้อยละ 37.62, 99.06, 62.23 และ 96.55 ในโฆษณา
ยา อาหาร เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ตามลาดับ
สาหรับโฆษณายาจานวนมากก่อความเข้าใจผิดโดยทาให้
เข้า ใจว่า ผลิตภัณฑ์มีสรรพคุ ณเกิน กว่ าที่เป็ น จริงหรือโอ้
อวด (ร้อยละ49.83) การแสดงสรรพคุ ณที่ไม่ เป็ นจริง ใน
โฆษณายาและอาหารทีพ่ บมาก คือ การลดน้าหนัก กระชับ
รู ป ร่ า ง (ร้อ ยละ 35.96และ 18.20 ของโฆษณายาและ
อาหาร ตามล าดับ ) บ ารุ ง ร่ า งกายหลายระบบ (ร้อ ยละ
21.93, 39.72 ของโฆษณายาและอาหาร) สรรพคุณทีเ่ ป็ น
เท็จ มากกว่ า 5 อย่ า ง (ร้อ ยละ 18.42 และ 20.80 ของ
โ ฆ ษ ณา ย า และอา หา ร ต า ม ล า ดั บ ) ส่ ว นโ ฆษณา
เครื่องสาอางทีผ่ ดิ กฎหมายพบการแสดงประโยชน์รกั ษาสิว
ผ้า (ร้อ ยละ67.86) และท าให้ผิว หรือ หน้ า ขาว (ร้อ ยละ
42.85) มากที่สุด ขณะที่ผ ลิต ภัณฑ์อ่ืน ๆ พบการแสดง
ประโยชน์ บารุงร่างกายในหลายระบบมากที่สุด (ร้อยละ
71.42) (10)
การเปรี ย บเที ย บโฆษณาที่ ผิ ด กฎหมายกั บ
โฆษณาชุดเดียวทีต่ ดั ข้อความทีท่ าให้ผดิ กฎหมายออกว่ามี
ผลต่อความเข้าใจผิดในผูบ้ ริโภคอย่างไร พบว่า การแสดง
ข้อความแบบกากวม การไม่แสดงรูปแบบยาทีช่ ดั เจน การ
แสดงสรรพคุณที่เป็ นเท็จ การโฆษณาโดยไม่ระบุช่อื ทาง
การค้ า การโฆษณาสรรพคุ ณ โดยแฝงชื่อ การค้ า และ
ข้อความทีม่ บี ริบทของโฆษณาสามารถก่อให้เกิดการรับรูท้ ่ี
ผิดในผู้บริโภคเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับโฆษณาชุดเดียวทีต่ ดั
ข้อความที่ทาให้ผิดกฎหมายออก นอกจากนี้การรับ รอง
ด้วยเครื่องหมาย อย. ทาให้ผู้บริโภคเชื่อในมาตรฐานและ
ความปลอดภัยมากขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (10)
กฎหมายก าหนดให้มีห น่ ว ยงานทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนทาหน้าที่ควบคุมการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ ชิด ตลอดจนมีค ณะบุ ค คลที่ต รวจสอบเนื้ อ หาของ
โฆษณาเหล่ า นั น้ อย่ า งไรก็ต าม ปริม าณการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีผ่ ดิ กฏหมายซึง่ มีมากมาย ปั ญหานี้ยงั
ทวีความซับซ้อนเมื่อผู้ประกอบการใช้การโฆษณาทางสื่อ
สังคมออนไลน์ อาทิ Facebook, Instagram, Line รวมถึง
สื่อใหม่ เช่น YouTube การโฆษณาในเว็บไซต์ชนิดดู/ฟั ง
สด และเว็บไซต์ดู/ฟั งรายการทีวีหรือวิทยุย้อนหลัง การ
โฆษณาทางเว็ บ ไซต์ ต่ า ง ๆ เป็ นต้ น การที่ โ ฆษณา
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ผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งผิดกฎหมายทางสื่อเทคโนโลยีแ ละ
สารสนเทศยังปรากฏให้เห็นอยู่เป็ นจานวนมาก แสดงให้
เห็ น ว่ า ในปั จจุ บ ั น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ ส ามารถใช้
กฎหมายหลักของผลิตภัณฑ์สุขภาพนัน้ ๆ มาจัดการกับ
ปั ญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรศึกษาถึงการนาเอา
กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
( information and communication technology, ICT)
มาร่วมใช้เพื่อจัดการกับปั ญหาเหล่า นี้ให้มีประสิทธิภ าพ
มากขึน้

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นงานวิจยั เอกสารโดยศึกษาและ
วิ เ คราะห์ เ อกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร (ICT) ได้แก่ ผลงานวิจยั ของ
มู ล นิ ธิ ส ถาบัน วิ จ ัย เพื่ อ การพัฒ นาประเทศไทย เรื่ อ ง
การศึกษาการจัดรูปองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ของสมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ และคณะ (11) พระราชบัญญัติ
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
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 (12) พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทาความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (13) พระราชบัญญัตกิ าร
ประกอบกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (14) และ
พระราชบัญ ญัติ ก ารประกอบกิจ การกระจายเสีย งและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 (15) ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เน้นวิเคราะห์
เฉพาะบทบัญญัตใิ นกฎหมายเหล่านี้ทม่ี เี นื้อหาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นการโฆษณาผลิ ต ภัณ ฑ์
สุข ภาพ นอกจากนี้ ผู้วิจ ัย ยัง พิจ ารณากฎหมายหลัก ที่
เกีย่ วข้องผลิตภัณฑ์สุขภาพซึง่ อยู่ในการดูแลของ อย. และ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในประเด็นการโฆษณาต่อ
ประชาชนโดยตรงและพบการกระท าผิด บ่ อ ย ๆ ได้แ ก่
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 (16) พระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ. 2522 (17) พระราชบัญญัตเิ ครื่องสาอาง พ.ศ. 2558
(18) พระราชบัญ ญัติเ ครื่อ งมือ แพทย์ พ.ศ. 2551 (19)
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ว ั ต ถุ อั น ต ร า ย พ . ศ . 2 5 3 5 ( 2 0 )
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 (21)
นอกจากนี้ ผู้วิจยั ยังนาข้อมูลผลการดาเนินงานและแนว
ทางการดาเนินงานของหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบการศึกษา ได้แก่ อย. และคณะกรรมการกิจการ
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กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) เช่น ข้อมูลสถิตเิ รื่องร้องเรียนของสานัก
รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคในกิ จ การ
โทรคมนาคมของ กสทช. เป็ นต้น เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้บง่
บอกปั ญหาอุปสรรคในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้
ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
กฎหมายผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและคณาจารย์ของวิทยาลัยการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วค
บท.) จ านวน 6 ท่ า น และหาข้อ สรุ ป ในเรื่อ งกฎหมายที่
เกี่ย วข้อ งกับ ICT ที่สามารถน ามาใช้จ ัด การปั ญ หาการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพีท่ผดิ กฎหมาย พร้อมทัง้ จัดทา
ข้อ เสนอแนะต่ อ หน่ ว ยงานที่ดูแ ลผลิต ภัณฑ์สุข ภาพและ
พนักงานเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง

ผลการวิ จยั
จ า ก ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กิ จ ก า ร
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการ โทรคมนาคม และ
คอมพิวเตอร์ทงั ้ 4 ฉบับ มี 2 ฉบับที่มบี ทบัญญัติเกี่ยวกับ
การคุ้ม ครองผู้บริโภคด้า นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่สามารถ
นามาใช้กบั การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพได้
คือ 1) พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับ
การประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (ย่อว่า พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ) และ 2) พระราชบัญญัติว่ า
ด้วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ดังมีรายละเอียดดังนี้
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
ตามพระราชบัญญัติน้ี กสทช.ได้ออกประกาศที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยตรง คือ ประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กระทาทีเ่ ป็ นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจ การโทรทัศ น์ พ.ศ. 2555 ตามประกาศฉบับ นี้
กสทช. มีหน้าที่ตรวจสอบผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจ การโทรทัศน์ มิใ ห้ดาเนิน การที่น่ าจะเป็ นการเอา
เปรียบผู้บริโภค นิยามของคาว่า “ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ใน
ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมอาหาร ยา เครื่องสาอาง วัตถุ
อันตราย วัตถุ ออกฤทธิต์ ่ อจิตและประสาท ยาเสพติดให้
โทษ เครื่องมือแพทย์ สารระเหย ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ทงั ้ 8
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ประเภทที่อยู่ในการดูแลของ อย. แต่ ไม่ได้ครอบคลุมถึง
การบริการ และสถานพยาบาล
คาว่า “โฆษณา” ตามประกาศฉบับนี้ หมายความ
ว่า การโฆษณาตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกากับดูแลการ
โฆษณาของ กสทช. หรือการโฆษณาตามกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค หรือการกระทาไม่ว่าด้วยวิธกี ารใด ๆ
ให้ประชาชนได้เห็นหรือรับทราบสรรพคุณ คุณประโยชน์
หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการแสวงหา
กาไรในทางธุรกิจผ่านทางกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศ น์ ส่ว น “ผู้บ ริโ ภค” หมายถึง ผู้ร ับ ชมและรับ ฟั ง
รายการผ่านกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์จากผู้
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ประกาศนี้หา้ มมิให้ผปู้ ระกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ ดาเนิน การด้วยวิธีการใดๆ เพื่อเอา
เปรียบผูบ้ ริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณา
อันมีลกั ษณะทีเ่ ป็ นการค้ากาไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนราคาญนัน้ ได้มกี ารขยายความว่าการดาเนินการ
ในลักษณะดังกล่าว คือ 1) การออกอากาศรายการหรือ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เจ้าหน้าที่ผู้มอี านาจตาม
กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนัน้ ๆ มีคาสังหรื
่ อคา
วินิ จ ฉัย ว่ า เป็ น การดาเนิ น การโดยไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย
และ 2) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาทีม่ เี นื้อหา
สาระในลักษณะเป็ นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ
หรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือกระทาให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสาคัญเกีย่ วกับบริการหรือสินค้านัน้ หรือโดยการใช้
หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็ น
ความจริงหรือเกินความจริง ข้อ 7 ของประกาศระบุว่า หาก
ผู้ ป ระกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การโทรทัศ น์
ด าเนิ น การในลัก ษณะเป็ น การเอาเปรีย บผู้บ ริโ ภคตาม
ประกาศนี้ ให้ผบู้ ริโภคทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย
มีสทิ ธิรอ้ งเรียนต่อ กสทช. ในกรณีทม่ี เี หตุอนั ควรสงสัยว่ามี
การเอาเปรีย บผู้บ ริโ ภค คณะกรรมการอาจสังให้
่ มีก าร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้
ส่ว นความผิด ตามประกาศฯ อ้า งอิงบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. 2553
โดยมาตรา 31 วรรคสอง กาหนดว่าในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบ
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ หรื อ กิ จ การ
โทรคมนาคม ดาเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็ นการ
เอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการ

โฆษณาอัน มี ลั ก ษณะเป็ นการค้ า ก าไรเกิ น ควร หรื อ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ ไม่ว่าด้วยวิธกี ารใดตาม
หลักเกณฑ์ท่ี กสทช. กาหนด ให้ กสทช. มีอานาจสังระงั
่ บ
การดาเนินการดังกล่าวได้ โดยมีบทลงโทษตาม มาตรา 77
ผู้ป ระกอบกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์ หรือ
กิจการโทรคมนาคมใดได้รบั คาสังตามมาตรา
่
31 วรรคสอง
แล้วไม่ปฏิบตั ิตาม กสทช. มีอานาจปรับทางปกครองไม่
เกิน ห้าล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ตลอดเวลาทีย่ งั มิได้ปฏิบตั ติ ามคาสัง่
คณะกรรมการกิจ การกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท) มีมติเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ใิ ห้ผไู้ ด้รบั อนุญาต
ให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ถือ
ปฎิบตั ิ ดังนี้ 1. ห้ามไม่ให้มกี ารกระทาทีเ่ ป็ นการเอาเปรียบ
ผูบ้ ริโภค ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทาทีเ่ ป็ นการ
เอาเปรีย บผู้บ ริโ ภคในกิจ การกระจายเสีย งและกิจ การ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2555 คือ 1.1 ไม่ออกอากาศรายการหรือ
การโฆษณาผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพที่ไ ม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย
1.2 ไม่ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาทีม่ เี นื้อหาสาระ
ในลัก ษณะเป็ น การจูง ใจให้ผู้บ ริโภคเลือ กใช้บ ริก ารหรือ
สินค้า โดยหลอกลวงหรือกระทาให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านัน้ หรือโดยการใช้
หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็ น
ความจริงหรือเกินความจริง 1.3 ไม่ออกอากาศรายการ
โดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกิน กว่า ระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดหรือบ่อยครัง้ ที่เป็ นผลให้ผู้บริโภครับชม
รายการอย่างไม่ต่อเนื่อง 1.4 ไม่ออกออกอากาศรายการ
ในลักษณะที่จดั ให้มีข้อความหรือข้อมูล ซึ่งมีขนาดพื้นที่
ร ว ม กั น เ กิ น ห นึ่ ง ใ น แ ป ด ข อ ง ข น า ด พื้ น ที่ ห น้ า จ อ
โทรทัศน์ 1.5 ไม่ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดย
ใช้วธิ กี ารเพิม่ เสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
และ 1.6 ไม่ อ อกอากาศรายการในลั ก ษณะเชิ ญ ชว
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นให้
ผูบ้ ริโภคส่งข้อความหรือเน้นย้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
นอกจากนี้ มติยงั กาหนดแนวปฏิบตั ิเฉพาะด้าน
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ การโฆษณายา อาหาร
และเครื่องมือแพทย์ ต้องขออนุ ญาตจาก อย. หากมีการ
โฆษณาชิ้นใหม่ ต้องขออนุ ญาตโฆษณาใหม่ทุกครัง้ และ
เนื้ อ หาที่โ ฆษณาต้อ งตรงกับที่ได้ร ับ อนุ ญ าตโฆษณาทุก
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ประการ ทัง้ เสียง ภาพ หรือข้อความ หากไม่ตรงถือว่าเป็ น
การโฆษณาทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต ส่วนการออกอากาศรายการ
หรือ การโฆษณาที่เ ป็ น การหลอกลวงหรือ กระทาให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกีย่ วกับบริการหรือสินค้า มี
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้ 1. ต้องไม่ทาให้ผู้บริโภคโดยทัวไป
่
เข้าใจผิดในข้อเท็จจริง หรือคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของ
สินค้าหรือบริการ และจากการเข้าใจผิดดังกล่าวมีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริโภค 2. ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็ นเท็จ
หรือข้อมูลที่ถูกต้องแต่ มกี ารปกปิ ดข้อมูลที่สาคัญหรือให้
ข้อมูลทีไ่ ม่ชดั เจน ไม่อาจเข้าใจได้ กากวม ไม่เหมาะสม จน
เป็ นเหตุ ใ ห้ ผู้ บ ริ โ ภคเข้ า ใจผิ ด ในบริ ก ารหรื อ สิ น ค้ า
นัน้ 3. ต้องไม่ละเว้นการนาเสนอข้อมูลที่จาเป็ นต่ อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บ ริการหรือสินค้า ซึ่งหากผู้บริโภคทราบ
ข้อ มู ล ดัง กล่ า วแล้ว ย่ อ มตัด สิน ใจไม่ เ ลือ กใช้บ ริก ารหรือ
สินค้านัน้
นอกจากนี้ ย ั ง ก าหนดการบั น ทึ ก รายการที่
ให้บริการหรือแพร่ภาพกระจายเสียงไปแล้ว โดย 1. บันทึก
ไว้ไ ม่ น้ อ ยกว่ าสามสิบวัน โดยจะต้อ งไม่ดาเนิ น การแก้ไข
หรือดัดแปลงให้แตกต่ างจากรายการทีใ่ ห้บริการหรือแพร่
ภาพกระจายเสียง 2. จัดส่งเทปหรือวัสดุตามข้อ 4.1 ให้
สานักงาน กสทช. ตามทีร่ อ้ งขอ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิ ดเกี่ ยวกับ
คอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัตฉิ บับมีขอบเขตทีก่ ว้าง ครอบคลุม
การกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ทงั ้ หมด แต่มสี ว่ น
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในทางอ้อม หรือในทาง
สืบสวนเพื่อให้ได้ตัวผู้กระทาการในคอมพิวเตอร์ โดยใน
มาตรา 14(1) กาหนดว่า การนาเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซง่ึ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทัง้ หมดหรือ บางส่วน หรือ
ข้อ มูลคอมพิว เตอร์อ ัน เป็ น เท็จ โดยประการที่น่ า จะเกิด
ความเสีย หายแก่ ผู้ อ่ื น หรื อ ประชาชน ซึ่ ง รวมไปถึ ง ผู้
ให้บ ริก ารที่จ งใจสนั บ สนุ น หรือ ยิน ยอมให้มีก ารกระท า
ความผิดด้วยตามมาตรา 15 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
พนักงานเจ้าหน้ าที่ตามกฏหมายนี้มีอานาจตาม
มาตรา 18 ดังนี้ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวน
ในกรณีท่มี เี หตุอนั ควรเชื่อได้ว่ามีการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี านาจทาหนังสือ
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สอบถามหรือเรียกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญ ญัติน้ี ม าเพื่อ ให้ถ้อ ยค าหรือ ส่ ง เอกสาร
ข้อมูล หลักฐานอื่นใดทีอ่ ยู่ในรูปแบบทีส่ ามารถเข้าใจได้ ทา
การเรีย กข้อ มูลจราจรทางคอมพิว เตอร์จ ากผู้ใ ห้บ ริก าร
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจาก
บุ ค คลอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สัง่ ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารส่ ง มอบข้ อ มู ล
เกี่ยวกับผู้ใช้บริการรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่เี กี่ยวข้อง
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ สังให้
่ ทาสาเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้ อ มู ล จ รา จ รท า ง คอม พิ ว เตอร์ ถ อดรหั ส ลั บ ข อง
ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ข องบุ ค คลใด หรื อ สัง่ ให้ บุ ค คลที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การเข้ า รหัส ลับ ของข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์
สามารถท าการยึด หรือ อายัด ระบบคอมพิว เตอร์เ ท่ า ที่
จาเป็ นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่ง
ความผิดและผูก้ ระทาความผิด
ข้ อ มู ล จ ร า จ ร ท า ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ นั บ เ ป็ น
พยานหลักฐานสาคัญในการดาเนิน คดีอ ันเป็ น ประโยชน์
อย่ า งยิ่ง ต่ อ การสืบ สวน สอบสวน เพื่อ น าตัว ผู้ ก ระท า
ความผิดมาลงโทษ ซึ่งตามประกาศกระทรวง ICT เรื่อง
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของ
ผูใ้ ห้บริการ พ.ศ. 2550 ซึง่ ออกตาม พระราชบัญญัตฉิ บับนี้
ก าหนดให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค คลทั ว่ ไปในการเข้ า สู่
อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น
โดยผ่ า นทางระบบคอมพิว เตอร์ ต้อ งมีห น้ า ที่เ ก็บ รัก ษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทงั ้ หมด
กฎหมายหลักเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ
เมื่อนากฎหมายหลักเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มาพิจารณาในประเด็นการโฆษณา ได้ขอ้ สรุปดังนี้
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
บทบัญตั ิท่เี กี่ยวข้องกับการโฆษณาในกฎหมาย
ยามีเนื้อหาหลัก คือ กาหนดเงื่อนไขของการโฆษณาขาย
ยาตามมาตรา 88 เช่น ไม่แสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือ
ยาควบคุมพิเศษ ไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็ นเท็จหรือเกิน
ความจริง ไม่ มีก ารรับ รองหรือ ยกย่ อ งสรรพคุ ณ ยาโดย
บุคคลอื่น เป็ นต้น การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง
เครื่ อ งขยายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ทางฉายภาพหรื อ
ภาพยนตร์ หรือทางสิง่ พิมพ์จะต้องได้รบั อนุมตั กิ ารโฆษณา
จากผู้อนุ ญาต (มาตรา 88 ทวิ) ห้ามมิให้โฆษณาขายยา
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โดยไม่สุภาพหรือโดยการร้องราทาเพลงหรือแสดงความ
ทุกข์ทรมานของผูป้ ่ วย (มาตรา 89) และห้ามมิให้โฆษณา
ขายยาโดยวิธแี ถมพกหรือออกสลากรางวัล (มาตรา 90)
เลขาธิก ารคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจสังเป็
่ น
หนังสือให้ระงับการโฆษณาขายยาได้ (มาตรา 90 ทวิ)
บทลงโทษเกีย่ วกับการโฆษณาในกฎหมายยาอยู่
ในมาตรา 124 ผู้ใดโฆษณาขายยาโดยฝ่ าฝื นมาตรา 88
มาตรา 88 ทวิ มาตรา 89 และมาตรา 90 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท นอกจากนี้ มาตรา 124 ทวิ ยัง
ระบุ ว่ า ผู้ใ ดฝ่ าฝื น ค าสัง่ ให้ร ะงับการโฆษณาขายยาตาม
มาตรา 90 ทวิ ต้องระวางโทษจาคุก ไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ และให้ปรับเป็ น
รายวัน อีก วัน ละห้า ร้อ ยบาท จนกว่ า จะปฏิบ ัติตามคาสัง่
ดังกล่าว
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
กฎหมายอาหารมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการโฆษณา
โดยมีเนื้อหาหลัก คือ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์
คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็ นเท็จหรือเป็ นการ
หลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร (มาตรา 40)
และการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ ของ
อาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ
ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิง่ พิมพ์อ่นื หรือด้วย
วิธีอ่ืน ใดเพื่อประโยชน์ ในทางการค้า ต้อ งน าเสีย ง ภาพ
ภาพยนตร์ หรือ ข้อ ความที่จ ะโฆษณาดัง กล่ า วนั น้ ให้ ผู้
อนุ ญาตตรวจพิจารณาก่ อน เมื่อได้รบั อนุ ญาตแล้วจึง จะ
โฆษณาได้ (มาตรา 41) ในมาตรา 42 ก าหนดให้ ผู้
อนุญาตมีอานาจสังให้
่ ระงับการโฆษณาอาหารทีเ่ ห็นว่าเป็ น
การโฆษณาโดยฝ่ าฝืนมาตรา 41
บทลงโทษอยู่ในมาตรา 70-72 ซึง่ มาตรา 70 ระบุ
ว่า ผูใ้ ดโฆษณาอาหารโดยฝ่ าฝืนมาตรา 40 ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทัง้
จาทัง้ ปรับ มาตรา 71 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 41 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท และมาตรา 72 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นคาสังของ
่
ผูอ้ นุ ญาตซึง่ สังตามมาตรา
่
42 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ และ
ให้ปรับเป็ นรายวันอีกวันละไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาทแต่ไม่
เกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามคาสังดั
่ งกล่าว

พระราชบัญญัติเครือ่ งสาอาง พ.ศ. 2558
กฎหมายเครื่องสาอางมีบทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยมีเนื้อหาหลัก คือ การ
โฆษณาเครื่องสาอางต้องไม่ใช้ขอ้ ความที่ไม่เป็ นธรรมต่ อ
ผู้บริโภคหรือใช้ขอ้ ความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่ อสังคม
เป็ นส่วนรวม (มาตรา 41) ซึง่ หมายถึง ข้อความทีเ่ ป็ นเท็จ
หรือเกินความจริง ข้อความทีจ่ ะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระสาคัญเกีย่ วกับเครื่องสาอาง ข้อความทีแ่ สดงสรรพคุณ
ทีเ่ ป็ นการรักษาโรคหรือทีม่ ใิ ช่จุดมุ่งหมายเป็ นเครื่องสาอาง
และข้อความทีท่ าให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบารุงกาม ในกรณี
ที่เ ลขาธิก ารคณะกรรมการอาหารและยาเห็น ว่ า การ
โฆษณาใดฝ่ าฝื นมาตรา 41 สามารถออกคาสังให้
่ ผจู้ ดแจ้ง
หรือ ผู้ท าการโฆษณาแก้ไ ขข้อ ความหรือ วิธีก ารในการ
โฆษณา ห้า มการใช้ข้อ ความบางอย่ า งที่ป รากฏในการ
โฆษณา หรือห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วธิ กี ารนัน้ ในการ
โฆษณา หรือ ให้โ ฆษณาเพื่อ แก้ ไ ขความเข้า ใจผิด ของ
ผูบ้ ริโภคที่อาจเกิดขึน้ (มาตรา 44) ผู้จดแจ้งหรือผู้ทาการ
โฆษณาเครื่องสาอางซึง่ สงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็ น
การฝ่ าฝื น กฏหมายหรือ ไม่ อาจขอให้ค ณะกรรมการให้
ความเห็นในเรื่องนัน้ ก่อนทาการโฆษณาได้ (มาตรา 46)
บทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรา 84 ผู้ใด
โฆษณาโดยไม่เป็ นไปตามมาตรา 41 ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้
ปรับ ในมาตรา 85 ระบุ ว่ า ผู้ใ ดไม่ ป ฏิบ ัติตามคาสังของ
่
เลขาธิการตามมาตรา 44 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
มาตรา 51 ของกฎหมายวัตถุอนั ตรายบัญญัตวิ ่า
การโฆษณาวัตถุ อนั ตรายให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภค และให้วตั ถุ อนั ตรายเป็ นสินค้าที่มี
การควบคุ ม ฉลากโดยคณะกรรมการควบคุ ม ฉลากตาม
กฎหมายดังกล่าวโดยอนุโลม
พระราชบัญญัติเครือ่ งมือแพทย์ พ.ศ. 2551
กฎหมายเครื่องมือแพทย์มเี นื้อหาทีเ่ กีย่ วกับการ
โฆษณา คือ ห้ามโฆษณาเครื่องมือแพทย์หา้ มผลิต นาเข้า
หรือ ขาย หรือ เครื่อ งมือ แพทย์ตามมาตรา 46 ได้แ ก่ (1)
เครื่องมือแพทย์ปลอม (2) เครื่องมือแพทย์ผดิ มาตรฐาน (3)
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เครื่อ งมือ แพทย์เ สื่อ มคุ ณภาพ (4) เครื่อ งมือ แพทย์ท่ีไ ม่
ปลอดภัยในการใช้ (5) เครื่องมือแพทย์ทผ่ี ลิตหรือนาเข้าไม่
ตรงตามที่ได้รบั อนุ ญาตหรือแจ้งรายการละเอียด และ (6)
เครื่องมือแพทย์ทใ่ี บอนุ ญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียด
ถูกเพิกถอน (มาตรา 56) การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ต้อง
ได้รบั ใบอนุ ญาตก่อน (มาตรา 57 วรรคหนึ่ง) การโฆษณา
เครื่ อ งมื อ แพทย์ ต้ อ งไม่ แ สดงคุ ณ ประโยชน์ คุ ณ ภาพ
เครื่องมือแพทย์อนั เป็ นเท็จหรือเกินความจริง ต้องไม่แสดง
การรับรองหรือยกย่องคุณประโยชน์ ของเครื่องมือแพทย์
โดยบุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใด ต้ อ งไม่ แ สดงคุ ณ ประโยชน์ ว่ า
สามารถป้ องกัน บาบัด บรรเทา รักษาโรคหรือ อาการของ
โรคทีห่ า้ มโฆษณาตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด และต้อง
ไม่แสดงข้อความทีก่ ่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญ
เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ (มาตรา 59) มาตรา 60 กาหนด
ว่า ในกรณีทผ่ี อู้ นุ ญาต เห็นว่าการโฆษณาใดฝ่ าฝื นมาตรา
57 หรื อ มาตรา 59 ให้ ผู้ อ นุ ญ าตมี อ านาจสัง่ ให้ แ ก้ ไ ข
ข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา ห้ามการใช้ข้อความ
หรือวิธกี ารบางอย่างทีป่ รากฏในการโฆษณา หรือระงับการ
โฆษณานัน้ นอกจากนี้ ยังอาจสังให้
่ โฆษณาเผยแพร่ขอ้ มูล
ทีถ่ ูกต้องด้วยก็ได้
บทกาหนดโทษมีดงั นี้ มาตรา 115 ผู้ใดโฆษณา
เครื่องมือแพทย์ห้ามผลิต นาเข้า หรือขาย หรือเครื่องมือ
แพทย์ตามมาตรา 46 (1) (2) (3) (4) หรือ (6) อันเป็ นการ
ฝ่ าฝื นมาตรา 56 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี ห รือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ผู้ใดโฆษณา
เครื่อ งมือ แพทย์ต ามมาตรา 46 (5) อัน เป็ น การฝ่ าฝื น
มาตรา 56 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ มาตรา 116 ระบุว่า
ผู้ใดโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รบั ใบอนุ ญาตตาม
มาตรา 57 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ มาตรา 117
กาหนดว่า ผู้ใดโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยฝ่ าฝื นมาตรา
59 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือ ทัง้ จ าทัง้ ปรับ ส่ว นมาตรา 118 ระบุ ว่ า ผู้
โฆษณาผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคาสังของผู
่
้อนุ ญาตตามมาตรา
60 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ และปรับเป็ นรายวันอีกวันละ
หนึ่งพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
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พระราชบัญญัติค้มุ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522
กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคมีเนื้อหาหลักใน
ด้านการโฆษณาดังนี้ การโฆษณาต้องไม่ใช้ขอ้ ความทีเ่ ป็ น
การไม่ เ ป็ นธรรมต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ใช้ ข้ อ ความที่ อ าจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ สัง คมเป็ นส่ ว นรวม ซึ่ ง หมายถึ ง
ข้ อ ความที่ เ ป็ นเท็ จ หรื อ เกิ น ความจริ ง ข้ อ ความที่ จ ะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกีย่ วกับสินค้าหรือ
บริ ก ารไม่ ว่ า จะกระท าโดยใช้ห รื อ อ้ า งอิง รายงานทาง
วิชาการสถิตหิ รือสิง่ ใดสิง่ หนึ่งอันไม่เป็ นความจริงหรือเกิน
ความจริง หรือ ไม่ ก็ต าม ข้อ ความที่เ ป็ น การสนั บ สนุ น
โดยตรงหรือ โดยอ้อ มให้มีก ารกระท าผิด กฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือนาไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
หรือทาให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีใน
หมู่ ป ระชาชน (มาตรา 22) มาตรา 28 ระบุ ว่ า หาก
คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการโฆษณาสงสัย ว่ า ข้ อ ความ
โฆษณาเป็ น เท็จ หรือ เกิน ความจริง คณะกรรมการฯ มี
อานาจสังให้
่ ผโู้ ฆษณาพิสจู น์เพื่อแสดงความจริงได้ ในกรณี
ที่โฆษณาโดยอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจยั สถิติ
การรั บ รองของสถาบั น หรื อ บุ ค คลอื่ น ใด หรื อ ยื น ยั น
ข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่ง ถ้าผูโ้ ฆษณาไม่สามารถพิสจู น์ได้
ว่า ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็ นความจริงตามทีก่ ล่าว
อ้ า ง ให้ ค ณะกรรมการฯ มี อ านาจออกค าสัง่ ให้ แ ก้ ไ ข
ข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา ห้ามการใช้ข้อความ
บางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา ห้ามการโฆษณาหรือ
ห้ามใช้วธิ กี ารนัน้ ในการโฆษณา หรือให้โฆษณาเพื่อแก้ไข
ความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ผู้ประกอบ
ธุ ร กิจ ผู้ใ ดสงสัย ว่ า การโฆษณาของตนจะเป็ น การฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัติน้ีหรือไม่ สามารถขอให้คณะกรรมการว่า
ด้ว ยการโฆษณาพิจ ารณาให้ค วามเห็น ก่ อ นโฆษณาได้
(มาตรา 29)
บทกาหนดโทษระบุอยู่ในมาตรา 47 คือ ผูใ้ ดโดย
เจตนาก่ อ ให้เ กิด ความเข้า ใจผิด ในแหล่ ง ก าเนิ ด สภาพ
คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสาคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็ นของตนเองหรือผูอ้ ่นื โฆษณา
หรือใช้ฉลากที่มขี อ้ ความอันเป็ นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือ
ควรรูอ้ ยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านัน้ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือ ทัง้ จ าทัง้ ปรับ ถ้า การท าผิด เป็ น การท าผิด ซ้ า
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บทลงโทษคือจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
การดาเนิ นงานของ กสทช.
บทบัญ ญัติท่ีเ กี่ย วกับ การโฆษณาในกฎหมาย
หลัก ที่ค วบคุ ม ผลิต ภัณฑ์สุข ภาพจะใช้ค าว่ า “ผู้ใ ด” ซึ่ง มี
ความหมายครอบคลุ ม ผู้ ผ ลิต ผู้ จ าหน่ า ย และเจ้ า ของ
ผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพนั น้ ๆ หรือ ผู้มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งในการ
โฆษณาด้ว ย เช่ น พิธีก ร ผู้ป ระกาศ ดีเ จ ผู้จ ัด รายการ
เ จ้ า ข อ ง ส ถ า นี เ ป็ น ต้ น จึ ง มี ข อ บ เ ข ต ก ว้ า ง ก ว่ า
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. 2553 ซึง่
กสทช. มีอานาจจัดการกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจ การโทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคมเท่ า นัน้ เมื่อ
พิจารณาประกอบกับเรื่องร้องเรียนจานวน 2,210 เรื่องที่
ส านั ก รับ เรื่อ งร้อ งเรีย นและคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคในกิจ การ
โทรคมนาคม ของ กสทช. ได้รบั ระหว่างเดือนมกราคม –
ธันวาคม 2557 (22) พบว่า การร้องเรียนจากประชาชนต่อ
กสทช. เป็ นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านคมนาคม
เป็ นหลัก เช่น มาตรฐานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 35.93) การคิดค่าบริการผิดพลาด
(ร้อยละ 21.13) การยกเลิกบริการ (ร้อยละ 15.70) บริการ
เสริ ม (ร้ อ ยละ 10.54) เป็ นต้ น แต่ มี เ รื่ อ งเกี่ย วกับ การ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพน้อยมาก
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึก ษากฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ ICT ที่
สามารถน ามาใช้ก ับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมายพบว่ า กฎหมายที่จ ะสามารถน ามาใช้ไ ด้ คือ
พระราชบัญญัติองค์ก รจัด สรรคลื่น ความถี่ฯ พ.ศ. 2553
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด เกี่ย วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มีประกาศของ กสทช. เรื่องการ
กระทาทีเ่ ป็ นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจ การโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ซึ่ง ห้า มมิให้ผู้ป ระกอบ
กิ จ การกระจายเสีย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ เ อาเปรี ย บ
ผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาทีเ่ ป็ น
การหลอกลวงหรื อ กระท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ใน
สาระสาคัญ มีการใช้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ หรือข้อมูลที่ถูกต้อง
แต่ มีการปกปิ ดข้อมูลที่สาคัญหรือให้ขอ้ มูลที่ไม่ชดั เจน มี

การการละเว้นการนาเสนอข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่อการตัดสินใจ
เลือ กใช้บ ริก ารหรือ สิน ค้า การด าเนิ น การเกี่ย วกับ การ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจะต้องให้เจ้าหน้ าที่ผู้มอี านาจ
ตามกฎหมายเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพนัน้ ๆ มีคาสังหรื
่ อ
ค าวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ นการด าเนิ น การที่ ผิ ด กฎหมายก่ อ น
ประกาศ กสทช.ฉบับนี้มอี านาจจัดการกับผูป้ ระกอบกิจการ
กระจายเสีย งหรือ กิจการโทรทัศน์ ครอบคลุ ม สิน ค้าและ
บริก ารทุ ก อย่ า ง แต่ มิไ ด้ร วมถึง ผู้ผ ลิต ผู้ จ าหน่ า ย และ
เจ้าของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ
ส่วนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เกีย่ วข้องกับการโฆษณา
ผลิต ภัณฑ์สุข ภาพในทางอ้อ ม หรือ เกี่ย วในทางสืบ สวน
เพื่อให้ได้ตวั ผูก้ ระทาผิดหรือหลักฐานในระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อ น ามาประกอบการด าเนิ น การตามกฎหมายหลัก
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพนัน้ ๆ กฎหมายนี้บญ
ั ญัตวิ ่า ห้าม
ผูใ้ ดนาเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซง่ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม
ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ น
เท็จ โดยประการที่น่ า จะเกิด ความเสีย หายแก่ ผู้อ่ืน หรือ
ประชาชน ซึ่ง รวมถึงผู้ให้บริการผู้ ใดจงใจสนับ สนุ นหรือ
ยินยอมให้มกี ารกระทาความผิดด้วย
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การใช้กฎหมาย ICT
จัด การกับ ปั ญหาการโฆษณาผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ผิด
กฎหมาย จะต้ อ งด าเนิ น คดี ต ามกฎหมายหลั ก ของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพนัน้ ๆ ก่อน ในปั จจุบนั การจัดการกับ
ผู้ฝ่าฝื นกฎหมายการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพยังไม่ได้
ผลดีเท่าควร ผูเ้ กีย่ วข้องจึงควรนากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ICT เข้ามาจัดการกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์เพื่อใช้ยบั ยัง้ ให้เกิดผลในการจัดการทีด่ ขี น้ึ
ซึ่งกฎหมายของ กสทช. มีโทษปรับสูงสุดถึง 5 ล้านบาท
และปรับรายวันอีกไม่เกินวันละ 1 แสนบาท ตลอดเวลาที่
ยังมิได้ปฏิบตั ติ ามคาสัง่
หน่วยงานการควบคุมและกากับดูแลเกีย่ วกับการ
โฆษณาต่าง ๆ มีกฎหมายในการทางานเป็ นของตนเอง แต่
ยังไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร กฎหมายในการกากับดูแล
ของ อย. เช่น พระราชบัญญัตยิ าและพระราชบัญญัตอิ าหาร
จะบัง คับ ให้ผู้ท่ีป ระสงค์จ ะโฆษณา ต้อ งขออนุ ญ าตก่ อน
ส่ ว นกฎหมายของส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครอง
ผูบ้ ริโภคกากับดูแลการโฆษณาหลังจากทีม่ กี ารออกอากาศ
แล้วหรือรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคเป็ นหลัก ปั ญหาที่
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เกืดในทางปฏิบตั คิ อื การตรวจสอบการกระทาผิดกฎหมาย
ทาได้ล่าช้า เนื่องจากได้มกี ารออกอากาศไปแล้ว และใน
การดาเนินการเอาผิดต้องมีการรวบรวมหลักฐานประกอบ
ความผิด ที่ช ัด เจน เช่ น เทปบัน ทึก ภาพหรือ เสีย งที่ใ ช้
โฆษณาที่ผิด กฎหมาย นอกจากนี้ ย ัง พบปั ญ หาในเรื่อ ง
จานวนบุคลากรทีไ่ ม่เพียงพอต่อการควบคุมกากับดูแลด้วย
หน่ วยงานกากับดูแลการโฆษณาทางกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมส่วนใหญ่ยงั ไม่
เข้าใจบทบาทของตนในการควบคุมกากับการโฆษณาใน
สื่อรุ่นใหม่ อาทิ โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี อินเทอร์เน็ต
ทีวี และรวมถึงไม่สามารถกากับดูแลได้ทวถึ
ั ่ ง ดังนัน้ ใน
อนาคตหลักเกณฑ์และกฎหมายทีใ่ ช้ในการควบคุมอาจจะ
ต้ อ งมีก ารปรับ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงให้ท ัน ต่ อ สถานการณ์
ปั จจุบนั และมีความชัดเจน เข้มงวดขึน้ กว่าเดิม รวมถึงองค์
ความรู้ ข องเจ้ า หน้ า ที่ท่ีป ฎิ บ ัติ ก ารงานด้ า นนี้ ต้ อ งตาม
สถานการณ์ในปั จจุบนั ให้ทนั
ข้อเสนอแนะ
พนัก งานเจ้า หน้ า ที่แ ละหน่ ว ยงานที่ดูแ ลก ากับ
ผลิต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพควรน ามาตรการทางด้ า นกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับ ICT มาจัดการกับปั ญหาการฝ่ าฝื นกฎหมาย
โ ฆ ษ ณ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ า พ ดั ง นี้ 1) ใ น ก า ร น า
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. 2553 มา
ใช้ ใ นประเด็ น การโฆษณา พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการเอาผิดกับผู้ผลิต ผู้จาหน่ าย เจ้าของผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพ และผู้ เ กี่ ย วข้อ งตามกฎหมายหลัก ก่ อ น เช่ น
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 หรือพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ. 2522 เป็ นต้น หลังจากนัน้ จึงจะสามารถนากฎหมาย
ฉบับนี้ ดาเนินการกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทาที่
เป็ น การเอาเปรีย บผู้บ ริโ ภคในกิจ การกระจายเสีย งและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ซึง่ กสทช. มีอานาจปรับทาง
ปกครองไม่เกินห้าล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่ง
แสนบาทตลอดเวลาทีย่ งั มิได้ปฏิบตั ติ ามคาสัง่ 2) อย. ควร
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยการจัดทาโครงการหรือ
จัดเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบอย่างเป็ นรูปธรรมในการเฝ้ าระวัง
การกระท าความผิด เกี่ย วกับ การโฆษณาโดยตรง โดย
มุ่งเน้ นในสื่อกระแสหลักที่มีการเผยแพร่ออกอากาศหรือ
เข้าถึงประชาชนได้ทงั ้ ประเทศหรือหลายจังหวัด เช่น ทีวี
ดาวเทีย ม ทีวีดิจิตัล วิท ยุ ก ระแสหลัก อิน เทอร์เ น็ ต สื่อ
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สัง คมออนไลน์ เป็ นต้ น ทัง้ นี้ เ พื่ อ จัด การกับ ผู้ ผ ลิ ต ผู้
จาหน่าย หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง 3) แนวโน้มใน
การโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
อย่างรวดเร็ว หน่ วยงานที่กากับดูแลต้องปรับตัว เรียนรู้
เรื่อ งวิธีก ารโฆษณาในสื่อ ใหม่ ๆ อาทิ เช่ น โทรทัศ น์
ดาวเทียม อินเทอร์เน็ตทีวี สือ่ สังคมออนไลน์ YouTube ซึง่
มีบทบาทต่ อการรับรู้ของประชาชนมากขึ้น และควรวาง
แนวทางที่สามารถกากับดูแลได้ทวถึ
ั ่ ง ดังนัน้ ในอนาคต
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่ใช้ใ นการควบคุมจะต้องมีการ
ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลงให้ ท ัน ต่ อ สถานการณ์ ท่ี
เปลีย่ นไป รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายแต่ละฉบับ
ในเรื่องการโฆษณาให้มคี ่าปรับทีส่ งู เพื่อเป็ นการป้ องปราม
การกระทาความผิด รวมถึงต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้
ของเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฎิบตั กิ ารงานด้านนี้ใ ห้ทนั ต่อสถานการณ์
อยู่เสมอ 4) อย. ควรทาแนวทางร่วมหรือแนวทางกลางที่
ชัดเจน เพื่อลดและขจัดปั ญหาการกระทาฝ่ าฝืนกฎหมายใน
ประเด็นการโฆษณา (compliance policy) โดยระบุว่าเมื่อ
ดาเนินการตามกฏหมายหลักนัน้ แล้ว ต้องพบความผิดหรือ
โทษรุ น แรงระดับ ใดที่จ ะส่ ง เรื่อ งให้ กสทช. ด าเนิ น การ
เพื่อให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องถือปฎิบตั ิ เช่น เป็ นการกระทา
ผิดซ้า ๆ หรือเป็ นการกระทานัน้ มีผลกระทาต่อประชาชน
อย่างรุนแรงและเป็ นวงกว้าง เป็ นต้น
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Analysis of Laws Regarding Information and Communication
Technology on the Advertisings Violating Health Products Laws
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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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