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สาํนกัควบคุมเครือ่งสาํอางและวตัถุอนัตราย สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาความชุกของการโฆษณาเครื่องสาํอางทีฝ่า่ฝืนกฎหมายทีพ่บจากการเฝ้าระวงัของสาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในปีงบประมาณ 2554-2558 และศกึษาถงึผลการดําเนินคด ีตลอดจนลกัษณะขอ้ความ

โฆษณาทีฝ่า่ฝืนกฎหมาย วิธีการ: การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัเอกสาร โดยช่วงแรกเป็นการรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการโฆษณาเครื่องสําอางจากสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวตัถุอนัตราย ของ อย.  ในช่วง 5 ปีงบประมาณที่ศกึษา 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เอกสารเกีย่วกบัผลการตรวจสอบโฆษณาของ อย. และการดาํเนินคดดีา้นโฆษณาเครื่องสาํอางซึง่เลขาธกิาร

คณะกรรมการอาหารและยามคีําสัง่เปรียบเทียบปรบั ช่วงที่สองของการศึกษาเป็นจดัประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู และวเิคราะหเ์พื่อหาขอ้สรุปเกี่ยวกบัการโฆษณาเครื่องสาํอางที่ฝา่ฝืนกฎหมายในมติติ่าง ๆ   

ผู้วจิยัใช้การวเิคราะห์เน้ือหาเพื่อสรุปเกี่ยวกบัลกัษณะขอ้ความที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ผลการวิจยั: การตรวจสอบโฆษณา

เครื่องสาํอางของ อย.  ใน 5 ปีงบประมาณทีศ่กึษา จาํนวน 63,266 รายการ พบการโฆษณาทีไ่มถู่กตอ้งรอ้ยละ 0.54  สือ่วทิย ุ

สือ่โทรทศัน์ และสือ่อนิเทอรเ์น็ตมกีารโฆษณาทีผ่ดิกฎหมาย รอ้ยละ 3.81  1.27 และ 0.91 ของจาํนวนชิน้โฆษณาทีต่รวจสอบ

ตามลาํดบั  การดาํเนินคด ี181 คดเีกีย่วขอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกจิเครื่องสาํอาง 179 รายและผูป้ระกอบกจิการโฆษณา 172 ราย  

จาํนวนชิน้โฆษณาเครื่องสาํอางทีถู่กดาํเนินคดเีป็นการโฆษณาทางนิตยสาร อนิเทอรเ์น็ต และโทรทศัน์รอ้ยละ 57.46   22.81  

10.09 ตามลาํดบั  ผูก้ระทาํความผดิถูกเปรยีบเทยีบปรบัรวม 351 ราย ในช่วง 5 ปีทีศ่กึษา พบวา่มผีูไ้มม่าชาํระค่าปรบัซึง่ตอ้ง

ดําเนินคดทีางศาลรอ้ยละ 53.57 ของผู้กระทําความผดิ เมื่อจําแนกความผดิตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัเิครื่องสําอาง 

พ.ศ. 2558 พบวา่ ฝา่ฝืนมาตรา 41(2) โดยแสดงขอ้ความทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในสาระสาํคญัเกี่ยวกบัเครื่องสาํอางรอ้ย

ละ 46.06  ขอ้ความโฆษณาทีฝ่า่ฝืนกฎหมายสามารถแบ่งได ้ 4 กลุ่ม ดงัน้ี 1. ขอ้ความที่ทําใหเ้ขา้ใจไดว้่าผลติภณัฑม์ผีลต่อ

โครงสรา้งหรอืการทํางานของระบบภายในร่างกาย ซึง่เป็นสรรพคุณทางยา  2. ขอ้ความทีม่วีตัถุประสงคใ์นการใชท้ีไ่มจ่ดัเป็น

เครือ่งสาํอาง 3. การโฆษณาทีย่งัไมส่ามารถพสิจูน์ความจรงิตามขอ้ความโฆษณา และ 4. ขอ้ความทีไ่มเ่หมาะสม เกนิจรงิ หรอื

เป็นเทจ็   สรปุ: ผลจากการศกึษาในครัง้น้ีสามารถนําไปจดัทาํคู่มอืแนวการพจิารณาโฆษณาเครื่องสาํอาง ตามพระราชบญัญตัิ

เครือ่งสาํอาง  พ.ศ. 2558 เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นโฆษณาต่อไป 
  คาํสาํคญั: โฆษณาผดิกฎหมาย  เครือ่งสาํอาง  การคุม้ครองผูบ้รโิภค  นิตเิภสชักรรม 
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บทนํา 
 เครื่องสําอางมีบทบาทในชีวิตประจําวันของ

ผูบ้รโิภคมากขึน้และมแีนวโน้มในการอุปโภคเครื่องสาํอาง

เพิ่มสูงขึ้น  ส่งผลให้อุตสาหกรรมเครื่องสําอางมีมูลค่า

ตลาดเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง ตลาดเครื่องสาํอางในช่วง 5 ปีที่

ผ่านมามกีารเตบิโตแบบกา้วกระโดดเฉลีย่รอ้ยละ 18 ต่อปี 

โดยมมีลูค่าตลาดรวม 2.1 แสนลา้นบาท แบ่งเป็นตลาดใน

ประเทศรอ้ยละ 60 หรอื 1.2 แสนลา้นบาท และตลาด

สง่ออกรอ้ยละ 40  มลูคา่ 9 หมืน่ลา้นบาท (1) หลงัจากการ

เปิดประชาคมอาเซยีนในปี 2558 นัน้ ธุรกจิเครื่องสาํอางจะ

แขง่ขนักนัรุนแรงและคาดวา่ในปี 2563 มลูค่าตลาดรวมจะ

เตบิโตกว่าเท่าตวั โดยเฉพาะภาคการส่งออก ซึ่งมโีอกาส

ขยายตวัไปกว่า 2 แสนล้านบาท  ตลาดอุตสาหกรรม

เครื่องสาํอางในประเทศไทยกลุ่มดูแลผวิพรรณ มมีูลค่าสงู

ถงึ 40,000 ลา้นบาท เป็นผลติภณัฑบ์ํารุงเพื่อผวิขาว ถงึ

รอ้ยละ 48 และผลติภณัฑบ์าํรงุผวิแบบทัว่ไปรอ้ยละ 43 (2)  

การโฆษณาเป็นกลยุทธส์าํคญัทีผู่ป้ระกอบการใช้

ในการแข่งขันทางการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์   สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) 

เปิดเผยว่าในปี 2557-2558 งบโฆษณาผ่านสื่อดจิทิลัมี

อตัราการเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ดว้ยมูลค่ารวมกว่า 6,115 

ลา้นบาท  โดยมอีตัราการเตบิโตขึน้จากปี 2556 ถงึรอ้ยละ 

44 หรอื 4,248 ลา้นบาท และคาดวา่จะเตบิโตต่อเน่ืองไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 33 ในปี 2558 โดยเฉพาะในสว่นของสื่อ

วดีโีอและเฟสบุ๊ค มแีนวโน้มไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้แทนที่

ดสิเพลย ์ ทัง้น้ีในปี 2557 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสาํอาง

ใช้งบโฆษณากับสื่อดิจิทลัสูงเป็นอันดับสาม มีมูลค่าถึง 

655 ลา้นบาท (3) 

ในการโฆษณาเครื่องสําอาง กฎหมายมิได้

กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมาขออนุญาตก่อนการ

โฆษณา แต่ต้องอยู่ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมายซึ่งมี

ความแตกต่างกนัใน 2 ช่วงเวลา คอื ก่อนวนัที ่9 กนัยายน 

2558 ต้องเป็นไปตามพระราชบญัญตัิเครื่องสําอาง พ.ศ. 

2535 (4) และนับจากวนัที่ 9 กนัยายน 2558 เป็นตน้ไป 

ตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญตัเิครื่องสาํอาง พ.ศ.2558 (5)   

ด้วยเหตุที่ไม่ต้องขออนุญาตก่อนโฆษณา ทําให้มีการ

โฆษณาเครื่องสําอางไดอ้ย่างเสรใีนทุกสื่อโฆษณา ขณะที่

การเฝ้าระวงัการโฆษณาไม่สามารถทําได้ทัว่ถึง ทําให้

ปญัหาการโฆษณาเครื่องสาํอางผดิกฎหมายมมีากขึน้และ

จดัการยากขึน้ตามไปดว้ย   

รอ้ยละ 42.9 ของจาํนวนชิน้โฆษณาเครื่องสาํอาง

ทางวทิยุในจงัหวดัลพบุรเีป็นไปอยา่งผดิกฎหมาย (6) และ

การศกึษาในจงัหวดัสงขลากพ็บว่า รอ้ยละ 30.86 ของ

จํานวนชิ้นโฆษณาเครื่องสําอางทางวทิยุ มลีกัษณะที่ผิด

กฎหมาย (7)  อน่ึงเมื่อมกีารโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง กว่าที่

ภาครฐัจะเขา้ไปดาํเนินการกบัผูก้ระทาํผดิ ผูบ้รโิภคกไ็ดร้บั

โฆษณาไม่ถูกต้องไประยะเวลาหน่ึงแล้ว จึงดูเสมือนว่า

ภาครฐัไมส่ามารถคุม้ครองผูบ้รโิภคเกีย่วกบัการโฆษณาได้

อย่ า งมีประสิทธิภาพ ทั ้ง น้ี อ าจ เ ป็น เพราะ ในอดีต 

พระราชบญัญตัเิครื่องสาํอาง พ.ศ.2535 ไม่มบีทกําหนด

โทษเกี่ยวกบัการโฆษณาไว้เป็นการเฉพาะ (4) การ

ดําเนินการกบัผู้ฝ่าฝืนต้องใช้อํานาจตามบทบญัญัติตาม

พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ.2522 (8-11)  จงึทาํ

ใหก้ารดาํเนินการล่าชา้ ไม่ทนัต่อเหตุการณ์  นอกจากน้ียงั

พบผู้ประกอบการบางรายมีการกระทําผิดซํ้ าซาก 

เน่ืองจากผลประโยชน์ที่ได้นั ้นสูงกว่าบทลงโทษตาม

กฎหมายมาก  

ดังนั ้นผู้วิจ ัยในฐานะที่ เ ป็นผู้ร ับผิดชอบงาน

ควบคุม เครื่ องสําอางและวัต ถุอันตราย สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งมหีน้าทีจ่ดัทําแผน

ยุทธศาสตรใ์นการจดัการปญัหาโฆษณาทีผ่ดิกฎหมายของ

ยา อาหาร และผลติภณัฑส์ขุภาพ พ.ศ.2557-2561 รว่มกบั

หน่วยงานอื่น อนัได้แก่ สาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค สํานักงานอัยการสูงสุด และกองบังคับการ

ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผูบ้รโิภค (12) จงึสนใจทีจ่ะศกึษาขอ้ความโฆษณาทีฝ่า่ฝืน

พระราชบญัญตัเิครื่องสาํอางในปีงบประมาณ 2554–2558 

ทีผ่า่นมา เพือ่นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวางแผนการแกไ้ขปญัหาและ

อุปสรรคในการเฝ้าระวังและควบคุมโฆษณาที่ฝ่าฝืน

กฎหมายให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

และรวมทัง้นําขอ้มูลที่ได้มาสรุปเป็นแนวทางในการจดัทํา

คู่มือหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อความโฆษณาด้าน

เครื่องสาํอางตามพระราชบญัญตัเิครื่องสาํอาง พ.ศ. 2558  

ซึ่งมีผลใช้บังคับตัง้แต่ว ันที่ 9 กันยายน 2558 เพื่อเป็น

เอกสารอ้างอิงในการพจิารณาข้อความโฆษณาสําหรบัผู้

ประกอบธุรกิจภาคเอกชน และเป็นฐานข้อมูลในการ
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ควบคุม กํากับ และดูแลการโฆษณาเครื่องสําอางตาม

กฎหมายของเจา้หน้าทีใ่หท้นัต่อเหตุการณ์ 

 

วิธีการวิจยั 

ในการศกึษาครัง้น้ี แบง่เป็น 2 ขัน้ตอน คอื การ

วจิยัเอกสารและการระดมสมอง ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

 

  การวิจยัเอกสาร 

 การวิจัยเอกสารเป็นการรวบรวมข้อพิจารณา 

แนวคดิ ปญัหาการโฆษณาและขอ้มลูต่าง ๆ จากเอกสารที่

เกีย่วกบัการโฆษณาดา้นเครื่องสาํอาง  ผูว้จิยัไดท้าํหนงัสอื

ขออนุญาตจากเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อ

ขอศกึษาขอ้มลูการดาํเนินคดดีา้นโฆษณาเครื่องสาํอางของ 

อย. ซึ่งเลขาธิการฯ มคีําสัง่เปรียบเทียบปรบั และศึกษา

เอกสารที่สืบค้นจากห้องสมุดของ อย. และจากสื่อ

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารที่ศกึษาได้แก่  1) สรุปผลการ

ประชุมพิจารณาทางคดีของคณะกรรมการกลัน่กรอง

โฆษณาเครื่องสาํอาง ของ อย. ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2554–

2558 2) สรุปผลการประชุมคณะทํางานตรวจสอบการ

โฆษณาเครื่องสําอาง สาํนักควบคุมเครื่องสาํอางและวตัถุ

อนัตราย 3) กฎกระทรวง ระเบียบคณะกรรมการ

เครื่องสําอาง คําสัง่คณะกรรมการเครื่องสําอาง ประกาศ

สํานัก ง านคณะกรรมการอาหารและยา  ประกาศ

คณะกรรมการ เครื่ อ ง สํ า อ า ง  ป ระกาศสํ านั ก ง าน

คณะกรรมการคุม้ครองผู้บรโิภค พระราชบญัญตัคิุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง  

พ.ศ. 2535 และ 2558  4) หนงัสอืราชการตอบขอ้ซกัถาม

หรอืขอ้หารอืระหวา่ง อย. กบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

เช่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 5)  บนัทกึรายงานการ

ประชุมดําเนินคดีด้านโฆษณา ที่วเิคราะห์ความเห็นของ

คณะกรรมการ   พนัก ง าน เจ้ าห น้ าที่ ด้ าน โฆษณา

เครื่องสําอางที่เข้าร่วมประชุม  รวมทัง้ผู้เชี่ยวชาญใน

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ทีใ่หค้วามเหน็ในการประชุม  6) 

งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ  เกี่ยวกับการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณากฎหมาย   ซึ่งผู้วิจยั

คน้ควา้จากฐานขอ้มูลสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา และจากสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 7) เอกสารเผยแพร่ เช่น 

คู่มอืการตรวจสอบโฆษณาเครื่องสาํอาง  Appendix III - 

ASEAN Cosmetic Claim Guideline คู่มอืการขอ

ความเห็นเกี่ยวกบัข้อความสําหรบัโฆษณาเครื่องสําอาง 

และแผ่นพับความรู้การพิจารณาแนวทางและข้อความ

โฆษณา (15-18) และ 8) เอกสารการดาํเนินการเฝ้าระวงั

การโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งดําเนินการเองโดย อย. และ

การว่าจ้างบรษิัทเอกชนในระยะแรกให้เฝ้าระวงัโฆษณา

เฉพาะทางโทรทศัน์และวทิยุ  แต่ต่อมาด้วยขอ้จํากดัด้าน

งบประมาณ จึงมีการตัง้หน่วยงานใน อย. ทําหน้าที่

ตรวจสอบแทน  

 ผู้วิจ ัยศึกษารายละเอียดของคดีเพื่อวิเคราะห์

ประเด็น ปริมาณโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย สื่อที่ฝ่าฝืน

กฎหมาย  การพจิารณาคดีโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมาย การ

ดําเนินการเปรยีบเทยีบปรบั  ลกัษณะขอ้ความโฆษณาที่

ฝ่า ฝืนกฎหมายและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติ

เครื่องสาํอาง  พ.ศ. 2535 ประกอบกบัพระราชบญัญตัิ

คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 (13) และพระราชบญัญตัิ

เครือ่งสาํอาง  พ.ศ. 2558 

   การประชมุระดมสมอง 

ผู้วิจ ัยจัดการประชุมระดมสมองเจ้าหน้าที่ที่

รบัผดิชอบงานโฆษณาเครือ่งสาํอาง จาํนวน 8 ท่าน ในช่วง

เดือนธันวาคม 2558 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อสรุปจากการศึกษาเอกสาร และวิเคราะห์หาข้อสรุป

เกี่ยวกบัการโฆษณาเครื่องสําอางที่ฝ่าฝืนกฎหมายในมติิ

ต่ า ง  ๆ  ผู้ เ ข้าประชุมระดมสมองประกอบด้วย 1) 

ผูเ้ชี่ยวชาญด้านความปลอดภยัของเครื่องสาํอางและวตัถุ

อนัตราย 2) หวัหน้างานกํากบัดูแลเครื่องสาํอางหลงัออกสู่

ต ล า ด  3)  พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ ร ับ ผิ ด ช อ บ ต า ม

พระราชบญัญตัเิครื่องสาํอาง พ.ศ. 2558 จํานวน 3 ท่าน  

4) นิติกรกลุ่มกฎหมายอาหารและยา จํานวน 1 ท่าน        

5) เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานโฆษณาเครื่องสาํอาง จํานวน 

2 ท่าน ผู้วจิยันําเสนอผลจากการวจิยัเอกสารให้ที่ประชุม

พิจารณาให้ความเห็นและให้ผู้ เข้าร่วมประชุมเสนอ

ความเหน็เพิม่เตมิในประเดน็ทีไ่มค่รบถว้น โดยการประชุม

ระดมสมองใชเ้วลาทัง้สิน้ 5 ชัว่โมง 

การวิเคราะหข้์อมลู  

ผู้วจิยัใช้สถิติเชิงพรรณนาในรูปความถี่ ร้อยละ 

เพื่อสรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณ การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ  

ใช้การวเิคราะห์เน้ือหาเพื่อสรุปใจความสําคญั รวมทัง้จดั

หมวดหมูค่วามเหน็และขอ้สรปุทีไ่ด ้
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ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

ปริมาณโฆษณาท่ีผิดกฎหมายโดยรวม 

การตรวจสอบโฆษณาเครื่องสาํอางของสาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาในทุกสื่อโฆษณา (วิทย ุ

โทรทศัน์ อนิเทอรเ์น็ต นิตยสาร หนงัสอืพมิพ ์และแผ่นพบั/

ฉลาก) ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2553 จนถงึเดอืน

กนัยายน พ.ศ. 2558 จาํนวนทัง้หมด 63,266 รายการ พบ

การโฆษณาทีถ่กูตอ้งรอ้ยละ 99.46  ไมถ่กูตอ้งรอ้ยละ 0.54 

(ตารางที ่1)   

การนับจํานวนชิ้นงานหรือจํานวนรายการ

โฆษณาที่ตรวจสอบ ทําโดยนับจํานวนสินค้าที่อยู่ใน

โฆษณาแต่ละชิ้น เช่น หากโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 1 

กรอบมีการโฆษณาสินค้า 3 รายการ ซึ่งอาจเป็นสินค้า

ชนิดเดยีวกนัแต่ต่างส ีต่างกลิน่ ก็จะนับผลจํานวนเป็น 3 

ชิ้นงานโฆษณา การบันทึกข้อมูลในลักษณะน้ี  เกิด

เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวมกีารกําหนดตวัชี้วดัว่า การ

ตรวจพบโฆษณาที่ฝ่า ฝืนกฎหมายจะต้องไม่เกินค่า

เป้าหมายที่ตัง้ไวใ้นแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งเป้าหมายที่ตัง้

ไว ้(รอ้ยละของโฆษณาทีฝ่า่ฝืนกฎหมายทีพ่บ) มคี่าตํ่ากวา่

ปรมิาณปญัหาที่แทจ้รงิอย่างมาก จงึเกดิขอ้ตกลงระหว่าง

กองที่ควบคุมผลติภณัฑ์สุขภาพต่าง ๆ ใน อย. ร่วมกนัว่า

จะใช้วธิกีารดงักล่าวในการนับจํานวนชิ้นงานที่ตรวจสอบ 

อตัราการโฆษณาทีผ่ดิกฎหมายซึง่พบในการวจิยัน้ี จะเหน็

ว่ามีค่าตํ่ามากเมื่อเทียบกับงานวิจยัในอดีต ทัง้น้ีเพราะ

การศกึษาเหล่านัน้ศกึษาเฉพาะโฆษณาในวทิยุทอ้งถิน่ (6-

7) แต่ตวัเลขในตารางที่ 1 เป็นการสรุปมาจากการ

ตรวจสอบโฆษณาในทุกสือ่ของ อย. ซึ่งรอ้ยละ 83.7 ของ

รายการโฆษณาที่ตรวจสอบเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ (นิตยสาร 

หนงัสอืพมิพ ์ และแผ่นพบั/ฉลาก) ซึง่สือ่เหล่าน้ีมอีตัราการ

โฆษณาผดิทีต่ํ่ากวา่สือ่อื่น ๆ  

 

การโฆษณาผิดกฎหมายจาํแนกตามส่ือ 

ตารางที ่2 แสดงผลการตรวจสอบชิน้งานโฆษณา  

จําแนกตามสื่อประจําปีงบประมาณ 2554-2558  สื่อ

นิตยสารไดร้บัการตรวจสอบมากเป็นอนัดบัแรก  (22,541 

รายการหรอืรอ้ยละ 35.52 ของชิน้งานทีต่รวจสอบทัง้หมด) 

ตามดว้ยแผน่พบั/ฉลาก และหนงัสอืพมิพ ์ในขณะทีส่ ือ่วทิยุ

ไดร้บัการตรวจสอบน้อยทีส่ดุ คอื 105 รายการ คดิเป็นรอ้ย

ละ 0.17   โฆษณาทีเ่ป็นสือ่สิง่พมิพร์วมถงึสือ่อนิเทอรเ์น็ต

เป็นสื่อลายลักษณ์อักษร ที่ตรวจสอบง่าย ทําได้ทุก

ช่วงเวลา และเก็บรวบรวมหลกัฐานได้ง่าย จึงพบว่า สื่อ

เหล่าน้ีถูกตรวจสอบจํานวนมาก สื่อสิง่พมิพด์งักล่าวมกีาร

โฆษณาสนิคา้ตัง้แต่ 1 รายการจนถงึหลายสบิรายการใน

แต่ละครัง้  แต่จากการตรวจสอบพบว่า การโฆษณา

เครื่องสาํอางที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ส่วนใหญ่มกัโฆษณาสนิค้า

เพียง 1 รายการ ต่างจากโฆษณาที่ถูกกฎหมายซึ่งมัก

โฆษณาสนิคา้ครัง้ละหลายรายการ ดงันัน้ในภาพรวมจงึพบ

อตัราการโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายน้อย (ตัวหารของการ

คาํนวณอตัราคอืจาํนวนรายการสนิคา้) 

สว่นสือ่โทรทศัน์และวทิยุนัน้ เจา้หน้าทีต่รวจสอบ

ไดน้้อยกว่าสื่อทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เน่ืองจากสื่อทัง้สอง

เป็นสื่อเคลื่อนไหวที่ต้องเฝ้าตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ต้อง

ใชเ้วลานาน และตอ้งใชค้วามชาํนาญเฉพาะเพื่อบนัทกึเทป

ในช่วงที่มกีารโฆษณาให้ทนัแล้วรวบรวมเป็นหลกัฐานใน

การดําเนินคด ีเพราะการโฆษณาเกดิขึน้ในช่วงสัน้ ๆ ของ

รายการโทรทศัน์และวทิยเุทา่นัน้ อกีทัง้การตรวจสอบสือ่  

 

                                 ตารางท่ี 1. ผลการตรวจสอบการโฆษณาเครือ่งสาํอางประจาํปีงบประมาณ 2554-2558 

ปีงบประมาณ 
จาํนวนชิน้งานที่

ตรวจสอบ (รายการ) 

ผลการตรวจสอบ (รอ้ยละ) 

ถกูกฎหมาย ไมถ่กูกฎหมาย 

2554 12,757 12,672 (99.33) 85 (0.67) 

2555 15,462 15,386 (99.51) 76 (0.49) 

2556 10,541 10,485 (99.47) 56 (0.53) 

2557 13,282 13,221 (99.54) 61 (0.46) 

2558 11,224 11,160 (99.43) 64 (0.57) 

รวม 63,266 62,924 (99.46) 342 (0.54) 
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ตารางท่ี 2. ผลการตรวจสอบชิน้งานโฆษณาจาํแนกตามสือ่ประจาํปีงบประมาณ 2554-2558 

สือ่ต่างๆ จาํนวนชิน้ 

งานทีต่รวจสอบ 

ผลการตรวจสอบชิน้งานโฆษณา (รอ้ยละ) 

ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง 

วทิย ุ 105 101 (96.19) 4 (3.81) 

โทรทศัน์ 3,071 3,032 (98.73) 39 (1.27) 

อนิเทอรเ์น็ต 7,284 7,218 (99.09) 66 (0.91) 

นิตยสาร 22,541 22,339 (99.10) 202 (0.90) 

หนงัสอืพมิพ ์ 14,941 14,921 (99.87) 20 (0.13) 

แผน่พบั/ฉลาก 15,524 15,513 (99.93) 11 (0.07) 

 

ทัง้สองชนิดน้ีตอ้งใชเ้ครื่องมอืทีท่นัสมยัในการเกบ็หลกัฐาน 

เดมิ อย. วา่จา้งบรษิทัเอกชนใหเ้ฝ้าระวงัโฆษณาทางสือ่ทัง้

สองน้ี แต่ด้วยขอ้จํากดัด้านงบประมาณจงึเปลี่ยนรูปแบบ 

ใหต้ัง้หน่วยงานใน อย. ใหท้ําหน้าที่ตรวจสอบแทน ดงันัน้

การดําเนินการจึงเป็นการตรวจสอบสื่อทางวิทยุและ 

โทรทศัน์ตามเรื่องรอ้งเรยีนมากกวา่การเฝ้าระวงั เน่ืองจาก

การเฝ้าระวงัตอ้งใชเ้วลาและบุคลากรมาก จนอาจทาํใหก้าร 

ตรวจสอบสือ่ประเภทอื่นทาํไมไ่ดต้ามเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้ 

ซึง่ถอืเป็นขอ้จาํกดัของการดาํเนินการ  

ส่วนสื่อวทิยุนัน้พบว่ามปีญัหาในการเฝ้าระวงัใน

กรุงเทพมหานครมาก เน่ืองจากมีคลื่นวิทยุจํานวนมาก 

และมปีญัหาการรบกวนคลื่นสญัญาณวทิยุด้วย ทําให้การ

เฝ้าระวงัของเจ้าหน้าที่ทําได้ยากเช่นกนั สื่อที่พบการ

โฆษณาไม่ถูกต้องสูงที่สุด คอื สื่อวทิยุ จากการตรวจสอบ

โฆษณา 105 รายการ พบว่าไม่ถูกตอ้ง 4 รายการ คดิเป็น

รอ้ยละ 3.81 อตัราการโฆษณาทีผ่ดิกฎหมายซึง่พบในการ

วจิยัน้ีมคี่าตํ่ามากเมื่อเทยีบกบังานวจิยัในอดตีทีพ่บอตัราที่

ผดิถงึรอ้ยละ 30-40 ของจาํนวนชิน้โฆษณา (6-7) ทัง้น้ีอาจ

เกิดจากหน่วยที่ใช้เป็นตัวหารในการคํานวณมีความ

แตกต่างกนั โดยตวัเลขของ อย. ใชจ้าํนวนผลติภณัฑท์ีพ่บ

ทัง้หมดเป็นตัวหาร ส่วนงานวิจัยในอดีตใช้จํานวนชิ้น

โฆษณาเป็นตวัหาร ส่วนสื่อที่พบการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง

ตํ่ าที่สุด คือ สื่อแผ่นพับ จากการตรวจสอบ 15,524 

รายการ พบการโฆษณาไม่ถูกต้อง 11 รายการ คิดเป็น

รอ้ยละ 0.07   

ชิน้งานโฆษณาทีไ่ม่ถูกกฎหมายสว่นใหญ่เป็นสื่อ

วิทยุ  โทรทัศน์ และนิตยสาร เ น่ืองจากสื่อวิทยุ และ

โทรทศัน์ มกัถูกตรวจสอบตามเรื่องรอ้งเรยีนจากผูบ้รโิภค 

จงึมโีอกาสพบการกระทําผดิไดม้ากกว่าการเฝ้าระวงักรณี

ปกต ิ ในขณะที่สื่อนิตยสารนัน้เป็นสื่อสิง่พมิพ ์จงึสามารถ

ตรวจสอบไดง้่ายกว่าสื่อเคลื่อนไหว อกีทัง้สื่อนิตยสารจะมี

ระยะเวลาการโฆษณานานกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดอื่ น 

สว่นมากจะเป็นนิตยสารรายปกัษ์หรอืรายเดอืน ทําใหก้าร

ตรวจเฝ้าระวงัสามารถกระทําได้ง่ายกว่า จงึมจีํานวนการ

ตรวจสอบสงูกวา่และการเกบ็รวบรวมหลกัฐานทาํไดง้า่ยทาํ 

ให้มโีอกาสพบการกระทําความผดิได้มากกว่าสื่อสิง่พมิพ์

ชนิดอื่น ๆ    

สื่อวิทยุและโทรทัศน์นั ้นมีลักษณะการว่าจ้าง

โฆษณาในหลาย ๆ  สถานี ในคราวเดยีวกนั จงึทําใหก้าร

ตรวจสอบว่า ผู้ประกอบการในแต่ละสถานีแก้ไขการ

โฆษณาตามทีเ่จา้หน้าทีแ่จง้ทาํไดย้าก อกีทัง้การดาํเนินคดี

กบัสื่อทัง้สองประเภทมหีลายขัน้ตอนและใช้เวลานาน ซึ่ง

ไมท่นัต่อสถานการณ์ ผูป้ระกอบการอาจจะผลติโฆษณาชิน้

ใหม่และยกเลกิโฆษณาชิน้เก่าไปแลว้ การดําเนินคดใีนสื่อ

ดงักลา่วจงึเป็นลกัษณะการวิง่ตามปญัหา   

ส่วนสื่อนิตยสารนัน้ต้องทําสญัญาว่าจ้างโฆษณา

กนัล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานและมรีะยะเวลาในสญัญา

โฆษณาต่อเน่ือง เน่ืองจากตอ้งมกีารทาํตน้ฉบบัและตพีมิพ์

ล่วงหน้า การปรบัเปลีย่นใหถู้กตอ้ง หรอืการระงบัโฆษณา

ไม่สามารถกระทําได้ทนัทีหลงัจากพบการกระทําผิด ซึ่ง

สง่ผลใหก้ารแกไ้ขทาํไดย้าก   

 

การพิจารณาคดีกบัโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย 

เมือ่พบการโฆษณาเครือ่งสาํอางทีฝ่า่ฝืนกฎหมาย 

พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ จ ะ ร ว บ ร ว ม ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล ะ

พยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องทัง้หมด เพื่อ นําเสนอให้

คณะทาํงานตรวจสอบการโฆษณาเครื่องสาํอางพจิารณาให้

ความเหน็/ขอ้สรปุ แมว้า่คณะทาํงานฯ จะมคีวามเหน็วา่ 
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ตารางท่ี 3. ผลการพจิารณาคดกีารโฆษณาเครื่องสาํอางทีฝ่า่ฝืนกฎหมายแยกตามประเภทผูก้ระทาํความผดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย แต่หากชิ้นงานโฆษณา

นัน้มขีอ้มูลผู้ประกอบการไม่ชดัเจน และเมื่อสบืค้นขอ้มูล

หรือหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ไม่พบข้อมูลหรือมีข้อมูลไม่

ชดัเจน เช่น การโฆษณาทางสือ่ออนไลน์หรอืเฟสบุ๊คทีไ่ม่มี

การแจง้ชื่อ ทีอ่ยูผู่โ้ฆษณา รวมทัง้การโฆษณาขายสนิคา้ที่

ไม่มแีหล่งผลติทีช่ดัเจน ไม่มกีารจดแจง้การผลติ หรอืไม่มี

การแสดงฉลาก ปญัหาเหลา่น้ีทาํใหไ้มม่ขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะ

ติดตามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายมาดําเนินคดีได้ อย่างไรก็ตาม

ยงัคงตอ้งมกีารตรวจสอบเฝ้าระวงัและขยายผลต่อไป สว่น

ชิ้นงานโฆษณาที่ปรากฏข้อมูลผู้ประกอบการชดัเจน ให้

เสนอคณะกรรมการกลัน่กรองโฆษณาเครื่องสาํอางทีฝ่า่ฝืน

กฎหมายพจิารณาและให้ความเห็นชอบในการดําเนินคด ี 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการกลัน่กรองฯ มคีวามเหน็/ขอ้สรุปว่า

เป็นการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว จึงให้นําเสนอ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อดําเนินการ

เปรยีบเทยีบความผดิตามกฎหมายต่อไป 

ตารางที ่3 แสดงผลการพจิารณาคดกีารโฆษณา

เครื่องสาํอางที่ฝา่ฝืนกฎหมาย 181 คด ีในปีงบประมาณ 

2554-2558 ผูป้ระกอบธุรกจิถูกเปรยีบเทยีบความผดิ 179 

ราย ส่วนผู้ประกอบกิจการโฆษณาถูกเปรียบเทียบ

ความผดิ 172 ราย จาํนวนคด ี(181 คด)ี มมีากกวา่จาํนวน

ผูป้ระกอบธุรกจิเครื่องสาํอางทีท่าํผดิ (179 ราย) เพราะไม่

มหีลกัฐานเชื่อมโยงไปถงึผู้ประกอบธุรกจิเครื่องสาํอางได ้

จํานวน  2 ราย จึงถือว่าผู้ประกอบการโฆษณา

เครื่องสําอางกระทําผิดเพียงลําพัง ผู้ประกอบธุรกิจ

เครือ่งสาํอางทีก่ระทาํผดิเป็นบุคคลธรรมดา 31 ราย (รอ้ย 

ละ 17.32) และเป็นนิตบุิคคล 148 ราย (รอ้ยละ 82.68)  

ในปีงบประมาณ 2554-2556  ผูป้ระกอบกจิการ

โฆษณาหรอืเจ้าของสื่อโฆษณามสีดัส่วนการกระทําผดิสูง

กว่าผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสําอาง เน่ืองจากช่วงเวลา

ดงักล่าวมีการตรวจสอบการโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารสูง

กว่าสื่ออื่น ๆ และเป็นการโฆษณาผ่านนิตยสารจํานวน

หลายฉบบัในคราวเดียวกัน ทําให้แต่ละคดีมีผู้ประกอบ

กจิการโฆษณาเป็นผูก้ระทาํผดิมากกวา่ 1 รายโดยพบมาก

สุดถึง 10 รายในคดีเดียวกนั  ส่วนปีงบประมาณ 2557-

2558 นัน้  ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสําอางมสีดัส่วนการ

กระทําผดิสงูกว่าผูป้ระกอบกจิการโฆษณาหรอืเจา้ของสื่อ

โฆษณา เน่ืองจาก อย. มีการตรวจสอบโฆษณาผ่านสื่อ

อินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งการโฆษณาในสื่อประเภทน้ีเป็น

การโฆษณาโดยผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสําอางเองโดยไม่

ผ่านผู้ประกอบกจิการโฆษณา บางครัง้กพ็บว่าผูป้ระกอบ

ธุรกจิเครื่องสาํอางทําการโฆษณาในหลาย ๆ เวบ็ไซต์ แต่

ทัง้น้ีเจา้หน้าทีจ่ะดาํเนินคดกีบัผูป้ระกอบธุรกจิรวมเพยีงคดี

เดยีวเทา่นัน้ 

           ตา รา งที่  4  แสด งจํ าน วนชิ้ น ง าน โฆษณา

เครื่องสําอางที่ถูกดําเนินการเปรียบเทียบความผิด 228 

เรื่อง จําแนกตามสือ่ ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2554-2558 สื่อที่

ถูกเปรียบเทียบความผิดเป็นอันดับ 1 คือสื่อนิตยสาร 

จํานวน 131 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.46 ของชิ้นงาน

ทัง้หมด 228 ชิ้นที่ถูกดําเนินคดี รองลงมาคือชิ้นงาน

โฆษณาผ่านสือ่อนิเทอรเ์น็ต จาํนวน 52 เรื่อง  คดิเป็นรอ้ย

ละ 22.81 ชิ้นงานโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ จํานวน 23 

เรือ่ง (รอ้ยละ 10.09)  สว่นสือ่ทีถ่กูเปรยีบเทยีบความผดิตํ่า

ทีส่ดุ คอื สือ่วทิย ุ(1 เรือ่งหรอืรอ้ยละ 0.44) ใน 5 ปี  

ปีงบประมาณ 

 

จาํนวนคด ี

(คด)ี 

ประเภทผูก้ระทาํความผดิ จาํนวนผูม้าชาํระ

คา่ปรบั (ราย) ผูป้ระกอบธุรกจิ

เครือ่งสาํอาง (ราย) 

ผูป้ระกอบกจิการ

โฆษณา (ราย) 

2554 37 36 (46.15) 42 (53.85) 2 

2555 27 27 (36.49) 47 (63.51) 31 

2556 14 14 (45.16) 17 (54.84) 22 

2557 51 51 (60.00) 34 (40.00) 48 

2558 52 51 (61.45) 32 (38.55) 60 

รวม 181 179 (51.00) 172 (49.00) 163 (46.43) 
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ตารางท่ี 4. จาํนวนชิน้งานโฆษณาเครือ่งสาํอางทีถ่กูดาํเนินคดแีละจาํนวนชิน้งานทีฝ่า่ฝืนกฎหมายจาํแนกตามประเภทสือ่

โฆษณา 

สือ่โฆษณา 
จาํนวนชิน้งานทีฝ่า่ฝืน

กฎหมาย (รอ้ยละ1) 

จาํนวนชิน้งานโฆษณาทีถ่กูดาํเนินคด ี

2554 2555 2556 2557 2558 รวม (รอ้ยละ2) 

นิตยสาร 202 (64.85) 39 40 15 21 16 131 (57.46) 

อนิเทอรเ์น็ต 66 (78.79) 4 2 2 20 24 52 (22.81) 

โทรทศัน์ 39 (58.97) - 1 - 11 11 23 (10.09) 

หนงัสอืพมิพ ์ 20 (65.00) 2 6 1 2 2 13 (5.70) 

แผน่พบั 11 (72.73) - 3 3 - 2 8 (3.51) 

วทิยุ 4 (25.00) - - - - 1 1 (0.44) 

รวม  45 52 21 54 56 228 (100) 

1: รอ้ยละของชิน้งานโฆษณาทีถ่กูดาํเนินคดจีากสือ่นัน้ ๆ เมือ่เทยีบกบัชิน้งานทัง้หมดทีฝ่า่ฝืนกฎหมายในสือ่นัน้ ๆ 

2: รอ้ยละของชิน้งานโฆษณาทีถ่กูดาํเนินคดจีากสือ่นัน้ ๆ เมือ่เทยีบกบัชิน้งานโฆษณาทัง้หมด 228 ชิน้ทีถ่กูดาํเนินคด ี

 

แต่เมื่อเปรยีบเทยีบจํานวนชิ้นงานโฆษณาที่ถูก

ดําเนินคดีกับจํานวนชิ้นงานที่ตรวจสอบพบว่าฝ่าฝืน

กฎหมาย พบว่า สื่ออนิเทอรเ์น็ตถูกดําเนินคดสีงูที่สุด คอื 

รอ้ยละ 78.79 ของจาํนวนชิน้งานในสือ่อนิเทอรเ์น็ตทีพ่บวา่

ฝา่ฝืนกฎหมาย รองลงมาคอืสื่อแผ่นพบัรอ้ยละ 72.73 สื่อ

หนังสอืพมิพ์รอ้ยละ 65.00  สื่อนิตยสาร รอ้ยละ 64.85 

และสือ่โทรทศัน์รอ้ยละ 58.97  สื่อทีถู่กดําเนินคดตีํ่าทีสุ่ด

เทยีบกบัจํานวนชิ้นงานโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คอื สื่อ

วทิยุ คดิเป็นร้อยละ 25.00 ทัง้น้ีเน่ืองจากสื่ออนิเทอร์เน็ต

และแผ่นพบัแสดงชื่อผลติภณัฑแ์ละเลขทีใ่บรบัแจง้ชดัเจน

เพื่อให้ผู้บรโิภคเกดิความเชื่อมัน่ในผลติภณัฑ์ ดงันัน้การ

สืบสวนหาผู้กระทําความผิดจึงทําได้ง่าย สําหรับการ

โฆษณาในหนังสอืพมิพ์ก็สามารถสบืหาผู้กระทําความผดิ

จากชื่อของหนังสอืพมิพ์และสญัญาว่าจ้างการโฆษณาได้

ง่ายเช่นกัน ส่วนสื่อโทรทัศน์และวิทยุนัน้ การรวบรวม

ประมวลหลกัฐานทําได้ยากกว่า จึงทําให้การดําเนินคดี

เทียบกบัจํานวนชิ้นงานโฆษณาที่ตรวจสอบพบว่าฝ่าฝืน

กฎหมายมอีตัราทีต่ํ่ากวา่ (21) 

 

ผลการดาํเนินการเปรียบเทียบปรบั 

ในการเปรียบเทียบปรับ อย. ถือปฏิบัติตาม

ระเบยีบคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภควา่ดว้ยเงือ่นไขและ

หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ

คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 ขอ้ 5 ของระเบยีบดงักล่าว

ระบุว่า ให้ผู้มอีํานาจเปรยีบเทยีบกําหนดเงนิค่าปรบัตาม

บญัชีอตัราค่าปรบัตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้บรโิภค 

พ.ศ. 2522 การประชุมคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคครัง้

ที ่6/2542 วนัศุกรท์ี ่3 ธนัวาคม 2542 ไดม้มีตกิาํหนดบญัชี

อัตราค่าปรับ โดยให้ผู้ที่ ร ับมอบอํานาจดํา เ นินการ

เปรียบเทียบผู้กระทําความผิดในอัตราสูงสุดตามที่

กฎหมายกําหนดในทุกกรณี และในกรณีที่มีการกระทํา

ความผดิเป็นครัง้ที ่2 และครัง้ต่อๆ ไป ใหด้ําเนินคดทีาง

ศาล (4, 8-11, 13, 18) 

 

ผ ล ก า ร ชํ า ร ะ ค่ า ป รับ ก า ร ฝ่ า ฝื น ก า ร โ ฆ ษ ณ า

เคร่ืองสาํอาง 

ในปีงบประมาณ 2554-2558 มกีารดําเนินคดี

เกีย่วกบัโฆษณาเครื่องสาํอาง 181 คด ีมผีูถู้กเปรยีบเทยีบ

ปรบั จาํนวน 351 ราย (ตารางที ่3) แต่มาชาํระค่าปรบัแลว้ 

163 ราย คดิเป็นร้อยละ 46.43 และยงัไม่มาชําระค่าปรบั 

188 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.56 (ตารางที่ 3) ผู้กระทํา

ความผดิมจีํานวนมากกว่าจํานวนคดนีัน้  เน่ืองมาจากแต่

ละคดอีาจประกอบดว้ยผูก้ระทําความผดิมากกว่า 1 ราย 

ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสําอางหรือผู้กระทําการ

โฆษณาทีอ่าจมจีาํนวนหลายรายกไ็ด ้ซึง่มกัพบในกรณีทีม่ ี

การวา่จา้งโฆษณาในหลาย ๆ สือ่ในคราวเดยีวกนั  
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จาํนวนผูม้าชาํระค่าปรบัมจีาํนวนน้อยกวา่จาํนวน

ผู้กระทําความผิด เพราะกระบวนการจดัทําหนังสอืทาง

ราชการที่เกี่ยวข้องและขัน้ตอนดําเนินคดีมีมาก จึงใช้

ระยะเวลาพอสมควรกว่าที่ผู้กระทําผดิจะรบัทราบและมา

ชําระค่าปรบั การเปรียบเทียบปรบัเกิดขึ้นหลงัจากการ

พจิารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองโฆษณาเครื่องสาํอาง

ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จากนัน้มีข ัน้ตอนในการเสนอผลการ

พจิารณาใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาลงนาม 

แลว้จงึทาํบนัทกึแจง้กลุม่กฎหมายอาหารและยาดาํเนินการ

ต่อ กลุ่มกฎหมายอาหารและยาจะจ่ายคดีให้นิติกรแต่ละ

ท่านเป็นเจ้าของสํานวน เมื่อนิติกรได้รบัสํานวนมาแล้ว

จะตอ้งทาํหนงัสอืแจง้ผูก้ระทาํความผดิมาเปรยีบเทยีบปรบั  

ซึง่พบวา่จาํนวนคดใีนความรบัผดิชอบของนิตกิรแต่ละท่าน

มีเป็นจํานวนมาก ทัง้สํานวนในแต่ละคดีนัน้มีเอกสารที่

เกี่ยวขอ้งมาก และแต่ละท่านต้องรบัผดิชอบงานในหลาย

พระราชบัญญัติ จึงเกิดความล่าช้าในการดําเนินการ 

นอกจากน้ี ผู้ถูกเปรยีบเทยีบปรบับางรายมทีี่พกัอาศยัไม่

ตรงตามที่แจ้งต่อ อย. และไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน 

พนักงานเจ้าหน้าที่จงึไม่สามารถตดิต่อให้มาชําระค่าปรบั

ได ้ 

หากผูก้ระทาํผดิไมม่าชาํระค่าปรบั กลุ่มกฎหมาย

อาหารและยาจะทําหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่

เจ้าของคดีไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

จากนัน้พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกผู้กระทํา

ความผิดมารับทราบข้อกล่าวหา และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป กระบวนการน้ีม ี2 แนวทาง (21) ไดแ้ก่ 1. 

หากผู้กระทําความผิดยินยอมที่จะเสยีค่าปรบั พนักงาน

สอบสวนจะส่งผู้กระทําผิดมาเปรยีบเทียบปรบัที่ อย. ใน

อตัราสูงสุดตามที่กฎหมายกําหนด 2. หากผู้กระทํา

ความผดิไม่ยนิยอมเสยีค่าปรบั ก็จะเขา้สู่กระบวนการส่ง

ฟ้องต่อศาลเพื่อพจิารณาคด ีซึ่งการเปรยีบเทยีบความผดิ

นัน้จะเป็นไปตามอํานาจศาล โดยอาจมกีารเปรยีบเทียบ

ปรบัในอตัราตํ่ากวา่อตัราสงูสดุกไ็ด ้ผูป้ระกอบการบางราย

จึงไม่มาชําระค่าปรับเพราะหากมาชําระค่าปรับจะถูก

เปรียบเทียบปรบัในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกําหนด 

ทัง้น้ีกลุ่มกฎหมายอาหารและยาจะติดตามคดี โดยทํา

หนังสอืทวงถามคดีจากพนักงานสอบสวนเป็นระยะ แต่

พบว่าสว่นใหญ่การตดิตามคดทีําไดย้าก เน่ืองจากเจา้ของ

สาํนวนนัน้มกีารโยกยา้ย เลื่อนตําแหน่ง คดดีงักล่าวจะถูก

โอนกลบัไปยงัผูก้ํากบัการสถานีตํารวจ เพื่อมอบหมายแก่

เจา้ของสาํนวนรายใหม่ทีม่ารบัหน้าที่แทนต่อไป พนักงาน

สอบสวนรายใหม่ก็ต้องเริ่มต้นศึกษารายละเอียดทางคดี

ใหม ่ทาํใหก้ารดาํเนินคดหียดุชะงกัลง 

ความถ่ีในการกระทาํความผิด 

 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคมีมติให้ผู้รบัมอบหมายดําเนินการเปรียบเทียบ

ความผดิในอตัราสูงสุดตามที่กฎหมายกําหนดในทุกกรณี 

และในกรณีทีม่กีารกระทาํความผดิซํ้าเป็นครัง้ที ่2 และครัง้

ต่อ ๆ ไป ให้ดําเนินคดทีางศาลนัน้ กรณีจะถอืว่าเป็นการ

กระทาํความผดิซํ้าเป็นครัง้ที ่2 ได ้จะตอ้งเป็นการกระทาํที่

มลีกัษณะเดียวกนัทุกประการกบัการกระทําความผิดใน

ครัง้แรก เช่น การกระทําผดิในขอ้หาเดมิและใช้ขอ้ความ

เหมอืนเดมิในสื่อเดมิ  การเริม่นับความผดิซํ้าเป็นครัง้ที่ 2 

นัน้จะเริม่นบัหลงัจากทีม่กีารเปรยีบเทยีบความผดิครัง้ก่อน

หน้าเสรจ็สิน้แลว้ดว้ย   

ปจัจุบนัพระราชบญัญตัเิครื่องสาํอาง พ.ศ. 2558  

มผีลบงัคบัใชแ้ละมบีทบญัญตัเิรื่องการควบคุมการโฆษณา

แล้ว จงึมแีนวทางปฏบิตัเิทยีบเคยีงกบัการนับการกระทํา

ความผดิซํ้าตามพระราชบญัญตัผิลติภณัฑส์ุขภาพอื่นทีอ่ยู่

ในความดูแลของ อย. โดยกําหนดให้การนับว่าเป็นการ

กระทําความผิดซํ้าเป็นครัง้ที่ 2 เมื่อมีการกระทําการ

โฆษณาฝ่าฝืนตามข้อหาเดิมไม่ว่าจะเป็นในสื่อใดหรือ

กระทําผดิดว้ยขอ้ความโฆษณาใดกต็าม แต่ทัง้น้ีจะเริม่นับ

ความผิดซํ้าเป็นครัง้ที่ 2 หลังจากที่มีการเปรียบเทียบ

ความผดิครัง้ก่อนหน้าเสรจ็สิน้แลว้เชน่กนั (18)  

ในปีงบประมาณ 2554-2558 ผูป้ระกอบธุรกจิ

เครื่องสาํอาง 179 รายที่กระทําความผดิเกี่ยวกบัการ

โฆษณา เป็นผูท้ีก่ระทาํความผดิครัง้แรก จาํนวน 175 ราย 

(รอ้ยละ  97.76)  และเป็นผูก้ระทาํความผดิซํ้า จาํนวน 4 

ราย (รอ้ยละ 2.23) ผูป้ระกอบกจิการโฆษณาจาํนวน 138 

ราย (รอ้ยละ 80.23) ถูกเปรยีบเทยีบความผดิเป็นครัง้แรก 

และอกี 34 ราย (รอ้ยละ 19.76) ถูกเปรยีบเทยีบความผดิ

ซํ้า มผีูป้ระกอบกจิการโฆษณาทีถู่กเปรยีบเทยีบความผดิ

ซํ้าสงูสดุถงึ 7 ครัง้ จาํนวน 1 ราย  

ลกัษณะความผิดตามพระราชบญัญติัเคร่ืองสําอาง 

พ.ศ.2558   

เ มื่ อ นํ า ข้ อ ค ว า ม โ ฆ ษ ณ า ที่ พ บ ว่ า ฝ่ า ฝื น

พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ในช่วง
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ตารางท่ี 5. การเทยีบเคยีงความผดิตามลกัษณะความผดิในมาตรา 41 แหง่พระราชบญัญตัเิครื่องสาํอาง พ.ศ. 2558 

มาตราที ่

ฝา่ฝืน 

จาํนวนครัง้ทีฝ่า่ฝืนในปีงบประมาณต่าง ๆ (ครัง้)  ตวัอยา่งขอ้ความทีฝ่า่ฝืน 

2554 2555 2556 2557 2558 รวม (%) 

41(1) 6 6 3 8 10 33 (18.23) -สวยเหมอืนสาวเกาหล ีภายใน 7 วนั 

41(2) 22 12 6 27 20 87 (48.06) -ยบัยัง้การสรา้งเมด็สเีมลานิน 

-กระตุน้การสรา้งคอลลาเจน 

41(3) 7 9 4 15 12 47 (25.97) -รกัษาสวิอกัเสบทีม่กีารตดิเชือ้ ผดผื่นคนั 

อาการน้ําเหลอืงเสยี 

-รกัษาอาการขอ้เขา่เสือ่ม 

41(4) 1 0 1 1 5 8 (4.42) -อวยัวะเพศแขง็ตวัไดเ้รว็ขึน้ อดึ ทน นาน 

41(5) 0 0 0 0 0 0 (0.00) - 

41(6) 0 0 0 0 0 0 (0.00) - 

41(7) 1 0 0 0 5 6 (3.31) -ครมีทีผ่ลติโดยเภสชักร ผูเ้ชีย่วชาญ เจา้หน้าที่

ใน โรงพยาบาลใชค้รมีน้ีกนัทุกคน 

-สง่วเิคราะหแ์ลว้ อย.รบัรองวา่ปลอดภยั 100% 

         

ปีงบประมาณ 2554-2558 มาเทยีบเคยีงกบัขอ้บญัญตัติาม

พระราชบญัญตัเิครือ่งสาํอาง พ.ศ.2558  พบวา่มกีารฝา่ฝืน

ตามมาตรา 41(1)-(4) และ 41(7) ดงัแสดงในตารางที ่5  

จากตารางที ่5 พบวา่ โฆษณาเครื่องสาํอางทีผ่ดิกฎหมาย

เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมากที่สุดในมาตรา 41(2) (รอ้ยละ 

48.06)  โดยแสดงขอ้ความทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิใน

สาระสําคญัเกี่ยวกบัเครื่องสําอาง ไม่ว่าจะกระทําโดยใช้

หรอือา้งองิรายงานทางวชิาการ สถติ ิหรอืสิง่ใดสิง่หน่ึงอนั

ไมเ่ป็นความจรงิหรอืเกนิความจรงิหรอืไมก่ต็าม  รองลงมา

ได้แก่ การฝ่าฝืนมาตรา 41(3) (รอ้ยละ 25.97) โดยแสดง

ข้อความที่แสดงสรรพคุณที่เป็นการรกัษาโรคหรือที่มิใช่

จุดมุง่หมายเป็นเครือ่งสาํอาง การฝา่ฝืนมาตรา 41(1) (รอ้ย

ละ 18.23) โดยแสดงขอ้ความที่เป็นเทจ็หรอืเกนิความจรงิ 

การฝ่าฝืนมาตรา 41(4) (รอ้ยละ 4.42) โดยแสดงขอ้ความ

ทีท่าํใหเ้ขา้ใจว่ามสีรรพคุณบาํรุงกาม และการฝา่ฝืนมาตรา 

41(7) (ร้อยละ 3.31) โดยแสดงข้อความอย่างอื่นตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง (อ้างอิงตามบทเฉพาะกาลใน

มาตรา 94) ส่วนข้อความที่เป็นการสนับสนุนให้มีการ

กระทาํผดิกฎหมายหรอืศลีธรรมหรอืนําไปสูค่วามเสือ่มเสยี

ในวฒันธรรมของชาติและข้อความที่จะทําให้เกิดความ

แตกแยกหรอืเสื่อมเสยีความสามคัคีในหมู่ประชาชนนัน้ 

(มาตรา 41(5) และ (6)) ไมพ่บการฝา่ฝืนแต่อยา่งใด 

ลกัษณะข้อความท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 

การตรวจสอบโฆษณาที่ผดิกฎหมายพบลกัษณะ

ข้อความโฆษณาที่ฝ่า ฝืนกฎหมาย 4 ประเภทหลัก 

ดงัต่อไปน้ี  

  1. ขอ้ความทีท่ําใหเ้ขา้ใจไดว้่าผลติภณัฑ์มผีลต่อ

โครงสรา้งหรอืการทาํงานของระบบภายในรา่งกาย ซึ่งเป็น

สรรพคุณทางยา จงึทําให้เขา้ใจผดิในสาระสาํคญัเกี่ยวกบั

เครื่องสาํอาง เช่น ผลติภณัฑบ์าํรุงผวิทีม่สีารไวทเ์ทนน่ิงใช้

ข้อความว่า สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทําให้สผีิวขาวขึ้น

มากกว่าหรอืแตกต่างจากสผีวิเดมิตามธรรมชาติ หรอืใช้

ขอ้ความอื่นทีม่คีวามหมายในทาํนองเดยีวกนั ทาํลายเซลล์

สรา้งเมด็ส ียบัยัง้กระบวนการสรา้งเมด็ส ี 

2. ขอ้ความที่มวีตัถุประสงค์ในการใชท้ีไ่ม่จดัเป็น

เครื่องสําอาง เช่น ข้อความที่กล่าวอ้างในการบําบดั 

บรรเทา รกัษาแผลเป็น สมานรอยแผลเป็นทุกชนิด (แผล

นูนครีอยด ์แผลหลงัการผ่าตดั แผลจากอุบตัเิหตุ แผลจาก

ไฟไหม ้หรอื แผลจากการแกะสวิ) เพิม่จํานวนเซลลอ์ยา่ง

เหน็ไดช้ดั 

 3. การโฆษณาเครือ่งสาํอางทีย่งัไมส่ามารถพสิจูน์

ความจรงิตามขอ้ความโฆษณา เช่น การระบุระยะเวลาที่

ได้รบัผลในการใช้ผลิตภัณฑ์ การอ้างถึงการรบัรองจาก

สถาบนัต่าง ๆ และอา้งถงึลขิสทิธิ ์ 
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 4. ขอ้ความทีไ่มเ่หมาะสม หรอืเกนิจรงิ หรอืเป็น

เทจ็ เชน่ การใชข้อ้ความโฆษณาทีม่ลีกัษณะเป็นการยนืยนั

ขอ้เทจ็จรงิอนัยากแก่การพสิจูน์ ไดแ้ก่ ครัง้แรก สดุยอด 

สมบรูณ์แบบ มหศัจรรย ์

 

ข้อเสนอแนะจากการระดมสมอง 

 ผลการศกึษาเอกสารและการระดมสมองในกลุ่ม

ผูเ้ชีย่วชาญสรปุไดว้า่ สือ่โฆษณาทีห่น่วยงานซึง่รบัผดิชอบ

ควรเพิม่ระดบัการควบคุมกํากบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ สื่อ

วิทยุ โทรทศัน์ นิตยสาร  สื่อหนังสอืพิมพ์ และแผ่นพบั/

ฉลาก ตามลําดบั เน่ืองจากสื่อวทิยุและโทรทศัน์เป็นสื่อที่

กระจายโฆษณาไปในวงกวา้ง สามารถเขา้ถงึได้ง่าย และ

เป็นการเปิดโฆษณาซํ้า ๆ หลายรอบต่อวนั การจดัการสื่อ

เหล่าน้ีทีฝ่า่ฝืนกฎหมายทําไดย้าก พนักงานเจา้หน้าที่ตอ้ง

รวบรวมพยานหลกัฐานหลายกระบวนการ การโฆษณามกั

กระทําในช่วงสัน้ ๆ เพื่อให้เกิดความสนใจแล้วเปลี่ยน

รูปแบบไป ส่วนสื่อนิตยสารและหนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่

กระจายไดก้วา้งเชน่กนั  แต่ผูบ้รโิภคเขา้ถงึไดย้ากกวา่วทิยุ

และโทรทศัน์ โฆษณาในนิตยสารและหนังสอืพมิพ์คงอยู่

นาน การจดัการเมื่อฝ่าฝืนกฎหมายทําได้ไม่ยาก แต่การ

แก้ไขโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเผยแพร่ไปแล้วนัน้ทํา

ได้ยากเพราะการว่าจ้างโฆษณาทางสื่อนิตยสารนัน้ มกัมี

ว่าจา้งล่วงหน้าก่อนทําการตพีมิพน์าน และมสีญัญาว่าจา้ง

ลงโฆษณาต่อเน่ืองหลายฉบบัตดิต่อกนั จงึมคีวามซบัซอ้น

ในการแกไ้ขโฆษณาใหถู้กตอ้ง สว่นสื่อแผ่นพบั/ฉลาก เป็น

การโฆษณาที่กระจายไปเฉพาะในกลุ่มผู้บรโิภค สามารถ

จัดการได้ง่ายกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ เน่ืองจากมักระบุ

บริษัทผู้ผลิต ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อผู้ทําการ

โฆษณาไดง้า่ยกวา่  

นอกจากนัน้ เครื่องสําอางที่โฆษณาทําให้เขา้ใจ

ได้ว่า ผลิตภัณฑ์มีผลต่อโครงสร้างหรือการทํางานของ

ระบบภายในร่างกาย ซึ่งเป็นสรรพคุณทางยา ไดแ้ก่ ครมี

หน้าขาว หน้าเด้ง ครีมแก้ฝ้า กระ จุดด่างดํา มีโอกาส

ลกัลอบใส่สารห้ามใช้  เช่น ส่วนประกอบของสารปรอทที่

อาจทําให้ทางเดินปสัสาวะอักเสบและไตอักเสบ หรือ

ผลติภณัฑท์ีอ่า้งสรรพคุณปลูกผม ลดการหลุดร่วงของเสน้

ผม อาจมสีว่นผสมของตวัยา minoxidil หรอื finasteride ที่

อาจเกิดอนัตรายต่อผู้ที่ใช้ได้ ผลติภณัฑ์กลุ่มน้ีมกีาร

โฆษณาสูงที่สุดและอาจมีผลต่อความปลอดภัยของ

ผู้บรโิภค ผู้วจิยัจงึขอเสนอแนวทางการพฒันาทัง้ในระยะ

สัน้และระยะยาวเพื่อแกไ้ขปญัหาการโฆษณาเครื่องสาํอาง

ทีผ่ดิกฎหมายดงัต่อไปน้ี 

 

แนวทางการพฒันาระยะสัน้ 

 1. จาํนวนบุคลากรทีค่วบคุมกํากบัการโฆษณามี

ไมเ่พยีงพอต่อปรมิาณงาน อกีทัง้การรอ้งทุกขก์ล่าวโทษซึง่

มีข้อกฎหมายซับซ้อน เป็นภาระของเภสัชกรที่ เ ป็น

พนกังานเจา้หน้าที ่ซึง่มคีวามรูด้า้นกฎหมายเพยีงเบือ้งตน้

เท่านัน้ จงึควรกําหนดใหก้ารรอ้งทุกขก์ล่าวโทษตอ้งมผีูท้ีม่ ี

ความชํานาญในขอ้กฎหมายร่วมด้วย เช่น นิตกิร โดยจดั

จ้างนิติกรประจําหน่วยงานระดบักองที่ทําหน้าที่ควบคุม

กํากบัผลิตภณัฑ์สุขภาพ เพื่อให้เป็นผู้ประมวลหลกัฐาน

ทางคดแีละร่วมรอ้งทุกขก์ล่าวโทษ และกําหนดใหก้ารรอ้ง

ทุกขก์ลา่วโทษทีเ่ดมิใหด้าํเนินการทีท่อ้งทีเ่กดิเหตุ เป็นการ

รอ้งทุกข์กล่าวโทษทุกคดสีามารถดําเนินการที่กองบงัคบั

การปราบปรามการกระทําความผดิเกี่ยวกบัการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ซึ่งมีที่ตัง้อยู่ที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวฒันะ ซึ่ง

สะดวกในการเดินทาง และพนักงานสอบสวนมีความ

เชี่ยวชาญในการทําคดีคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง การ

ปรบัเปลี่ยนเช่นน้ีจะทําให้สามารถลดระยะเวลาในการ

ดาํเนินการลงไดม้าก 

 2. อย. ควรปรบัปรุงขัน้ตอนการดําเนินการกบั

การโฆษณาเครื่องสําอางที่ฝ่า ฝืนกฎหมาย ปจัจุบัน 

หน่วยงานยงัถอืปฏบิตัติามขัน้ตอนของประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ณ วนัที่ 29 ตุลาคม 2553 

ถงึแมว้่าพระราชบญัญตัเิครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 จะมผีล

บงัคบัใชแ้ลว้กต็าม เพราะตอ้งรอจนกวา่จะกําหนดระเบยีบ

ในเรื่องขัน้ตอนใหมใ่หเ้สรจ็สิน้ ในปจัจุบนัองคป์ระกอบของ

คณะทํางานตรวจสอบการโฆษณาเครื่องสาํอาง (8 คน) 

และคณะกรรมการกลัน่กรองโฆษณาเครื่องสาํอางที่ฝ่าฝืน

กฎหมาย (13 คน) มกีรรมการซํ้าซ้อนกนั  จากการที่

พระราชบญัญตัเิครื่องสาํอาง พ.ศ.2558 มผีลบงัคบัใชแ้ลว้

ประกอบกบัไดม้มีตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่4 พ.ศ.

2554 ในเรื่องน้ี   จงึเป็นโอกาสดทีี่ อย. จะปรบัเปลี่ยน

ขัน้ตอนการดําเนินงานให้กระชบัและรวดเร็วขึ้นได้ โดย

ยกเลิกคณะทํางานตรวจสอบฯ ทัง้น้ีการโฆษณาที่ผิด

กฎหมายชัดเจนโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ใด ๆ หรือการ

พิสูจน์นั ้นไม่ทําให้สาระสําคัญของการโฆษณาฝ่าฝืน
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กฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่

เจ้าของคดีพิจารณาสัง่คดีได้โดยไม่ต้องนําเรื่องเสนอ

คณะกรรมการกลัน่กรอง ฯ พจิารณาอีก   ส่วนในกรณีที่

โฆษณามีลกัษณะคลุมเครือจําเป็นต้องมีการพิสูจน์หรือ

หากผลการพิสูจน์นัน้ทําให้สาระสําคัญของการฝ่าฝืน

กฎหมายเปลี่ยนแปลงไปได้ ควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่

สบืสวนประมวลหลกัฐานแล้วแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ฝ่าฝืน

กฎหมาย จากนัน้ให้โอกาสผู้กระทําความผิดส่งเอกสาร

หรอืชี้แจงขอ้เท็จจรงิเพิม่เติม (หน้าที่พสิูจน์ทราบและแก้

ต่างทางคดเีป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการต้องพสิูจน์)แล้ว

นําเสนอคณะกรรมการกลัน่กรอง ฯ เพื่อพจิารณาและมมีติ

ทางคดีต่อไป  การปรับเช่นน้ีเป็นการลดขัน้ตอนการ

ดําเนินการ ลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสามารถจัดการ

ปญัหาการโฆษณาไดท้นัทว่งท ีอนัจะสง่ผลดตี่อผูบ้รโิภค 

 3. อย. ควรกําหนดรูปแบบการขยายผลการ

ดาํเนินการทางกฎหมายกบัผูผ้ลติเครื่องสาํอางหรอืเจา้ของ

ผลิตภัณฑ์ หากพบหลักฐานเชื่อมโยงได้ว่า ผู้ทําการ

โฆษณาได้รบัข้อมูลจากผู้ผลิตเครื่องสําอางหรือเจ้าของ

ผลติภณัฑ์ซึ่งจะมหีรอืไม่มสี่วนรูเ้หน็เกี่ยวกบัการโฆษณา

นัน้กต็าม เน่ืองจากพบวา่ ผูผ้ลติเครื่องสาํอางหรอืเจา้ของ

ผลติภณัฑ์นัน้ได้รบัประโยชน์กบัการโฆษณาร่วมด้วย จงึ

ถือได้ว่าเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนให้มีการกระทําการ

โฆษณาเครือ่งสาํอางทีฝ่า่ฝืนกฎหมาย 

 4. กรณีพบการโฆษณาเครื่องสาํอางที่เขา้ข่าย

เป็นการโฆษณาที่ทําให้ผู้บรโิภคเขา้ใจผดิว่าเป็นยาอย่าง

ชดัเจน ตวัอยา่งเช่น ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางรายการหน่ึงที่

ลกัลอบนําเข้ามาจากประเทศมาเลเซียโดยมกีารจดแจ้ง

ก่อนนําเขา้ แต่มกีารโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณว่าเป็นครมี

มหัศจรรย์ใช้ทาตรงจุดชีพจรเพื่อรกัษาโรคต่าง ๆ เช่น 

ไซนัสอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

กระบวนการโฆษณาใชส้ื่อแผ่นพบัโฆษณาผ่านระบบขาย

ตรง อาศยัการจดัประชุมสมาชกิตามศนูยก์ระจายสนิคา้ใน

จงัหวดัต่าง ๆ โดยให้สมาชิกจ่ายค่าอบรมและมกีารแจก

ผลติภณัฑด์งักล่าวพรอ้มบรรยายรปูแบบการตลาด รวมทัง้

การอบรมวธิกีารโฆษณาขายสนิค้า และมกีารนําบุคคลที่

เป็นผูป้่วยมาอา้งองิ การกระทําดงักล่าวเป็นการโฆษณาที่

อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผูบ้รโิภคในวงกวา้งและอาจทํา

ใหผู้บ้รโิภคเสยีโอกาสจากการรกัษาที่เหมาะสม จงึควรใช้

มาตรการการเพกิถอนใบรบัแจง้ฯ ซึง่ผูร้บัจดแจง้โดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการเครื่องสาํอางสามารถใชอ้ํานาจ

ตามมาตรา 37(1) ประกอบมาตรา 14 วรรคสาม และ

มาตรา 6(8) แห่งพระราชบญัญตัเิครื่องสาํอาง พ.ศ. 2558 

ดําเนินการเพิกถอนใบรับจดแจ้งเพื่อเป็นการคุ้มครอง

ผูบ้รโิภคต่อไป และใหด้าํเนินคดกีบัผูป้ระกอบการในขอ้หา

แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งเป็นโทษทางอาญา

เพิม่เตมิดว้ย  

 5. การกําหนดแนวทางปฏบิตัใิหช้ดัเจนในเรื่อง

ของการใชอ้ํานาจออกคาํสัง่ตามมาตรา 43 และ มาตรา 44 

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ของ

เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการ เครื่ อ งสําอางนั ้น  อาจ เสนอให้

คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการไว้เป็น

แนวทาง เพื่อใหเ้ลขาธกิารสามารถใช้อํานาจออกคําสัง่ได้

รวดเรว็ยิง่ขึ้น เน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้

ความเห็นชอบในการออกคําสัง่ทุกครัง้จะใช้เวลาในการ

เตรียมการประชุมมาก เน่ืองจากมีระเบียบขัน้ตอนทาง

ราชการหลายขัน้ตอน ทาํใหไ้มส่ามารถจดัการกบัปญัหาได้

ทนัต่อเหตุการณ์  

 6. อย. ควรปรับปรุงคู่มือการโฆษณา

เครื่องสําอาง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้เป็นคู่มือในการ

จัดทําโฆษณาให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเพิ่มเติม

ข้อความที่มีการพิจารณาแล้วว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย  

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบนัเพิ่มเติม โดยมี

ประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี ขอ้ความที่เป็นเทจ็หรอืเกนิความจรงิ 

ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ

เกี่ยวกบัเครื่องสาํอาง ขอ้ความที่แสดงสรรพคุณทีเ่ป็นการ

รกัษาโรคหรอืทีม่ใิชจุ่ดมุง่หมายเป็นเครือ่งสาํอาง  ขอ้ความ

ที่ทําให้เขา้ใจว่ามสีรรพคุณบํารุงกาม ขอ้ความที่เป็นการ

สนบัสนุนโดยตรงหรอืโดยออ้มใหม้กีารกระทําผดิกฎหมาย

หรอืศลีธรรมหรอืนําไปสู่ความเสื่อมเสยีในวฒันธรรมของ

ชาต ิ  และขอ้ความทีจ่ะทาํใหเ้กดิความแตกแยกหรอืเสือ่ม

เสยีความสามคัคใีนหมูป่ระชาชน   

 7. อย. ควรประชาสมัพนัธ์กฎระเบยีบและแนว

ทางการโฆษณาทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายดงัน้ี 

 7.1 ประชาสมัพนัธ์บทกําหนดโทษของการ

โฆษณาทีฝ่า่ฝืนกฎหมายใหม้ากขึน้ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิ

รับทราบและปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

นอกจากน้ีควรประชาสมัพันธ์เว็บไซต์ของ อย. สํานัก
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ควบคุมเครื่องสําอางและวตัถุอนัตรายที่มีข้อมูลดงักล่าว  

และประชาสมัพนัธใ์หท้ราบวา่สามารถตดิต่อทีง่านโฆษณา 

กลุ่มกํากับ ดูแลเครื่องสําอางหลังออกสู่ตลาด  สํานัก

ควบคุมเครื่องสําอางและวตัถุอนัตราย อาคาร 4 ชัน้ 4  

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขอรายละเอยีด

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.2 ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูก้บัผูบ้รโิภค ทัง้ใน

ดา้นความรูเ้กีย่วกบัเครื่องสาํอาง และขอ้ชีแ้จงเกีย่วกบัการ

ที่ผู้ประกอบธุรกจิไม่ต้องขออนุญาตโฆษณาเครื่องสําอาง

ก่อนทําการโฆษณานัน้ ผู้บริโภคจะได้ระมดัระวงัและมี

วจิารณญาณก่อนเชื่อคาํโฆษณานัน้ ๆ 

 7.3 ประชาสมัพนัธ์การยื่นขอความเห็นในการ

โฆษณาเครื่องสาํอางเน่ืองจากผูป้ระกอบธุรกจิสว่นใหญ่ไม่

ทราบว่าการโฆษณาเครื่องสาํอางสามารถใชข้อ้ความหรอื

บรรยายสรรพคุณอย่างไรได้บ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่พบ

ปญัหาว่า ผู้ประกอบธุรกจิที่ทําโฆษณาเอง มกัค้นควา้หา

ขอ้มลูของผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางทีม่กีารโฆษณาอยูแ่ลว้ใน

สือ่ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร อนิเทอรเ์น็ต วทิยุโทรทศัน์ เคเบิล้

ทีวี  เป็นต้น โดยนําข้อความที่พบมาประยุกต์ ดดัแปลง 

หรอืเป็นแนวทางในการทําชิ้นงานโฆษณาของตนเอง แต่

ผูจ้ดัทาํโฆษณาจะไมท่ราบเลยวา่ ชิน้งานโฆษณาทีป่รากฏ

ในสื่อนัน้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ แต่ถ้าผู้ประกอบ

ธุรกิจไม่มัน่ใจหรือสงสยัว่าข้อความโฆษณาของตนเอง

ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ สามารถยื่นขอความเห็น

เกี่ยวกบัการโฆษณาเครื่องสาํอาง โดยปฏบิตัติามระเบยีบ

คณะกรรมการเครือ่งสาํอางในเรือ่งน้ี เมื่อเจา้หน้าทีข่อง อย. 

พิจารณาแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ

ภายใน 60 วันนับแต่ว ันที่คณะกรรมการว่าด้วยการ

โฆษณาไดร้บัคาํขอ ถา้ไมแ่จง้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้

ถอืวา่คณะกรรมการฯ ใหค้วามเหน็ชอบแลว้ตามมาตรา 46 

วรรคหน่ึง ที่ผ่านมามีผู้ยื่นคําขอน้อยมาก เมื่อเทียบกับ

จํานวนชิ้นงานที่ผู้ประกอบธุรกิจมาขอคําแนะนําการ

โฆษณาเครือ่งสาํอาง  

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้อธิบายกฎระเบียบ รวมทัง้

หลกัเกณฑแ์นวทางการโฆษณาแก่ผูป้ระกอบธุรกจิโฆษณา 

และช่วยปรบัข้อความโฆษณาให้สอดคล้องกับประเภท

ผลติภณัฑ์และกฎหมาย พบว่า จํานวนชิ้นงานที่เขา้มาขอ

คําปรกึษามเีพิม่มากขึน้  แต่จํานวนผูท้ีม่ายื่นขอความเหน็

เกี่ยวกบัการโฆษณาเครื่องสาํอางที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

นัน้ กลบัพบวา่มจีาํนวนลดลง อาจเป็นเพราะระยะเวลาทีใ่ช้

ในการพจิารณานาน ไม่ทนัต่อการโฆษณาในปจัจุบนัที่มี

การแข่งขนัสูง ประกอบกับข้อความโฆษณาที่ผ่านการ

พจิารณาอาจถูกตดัขอ้ความส่วนที่ผู้ประกอบการต้องการ

สื่อให้ผู้บรโิภคตีความจนเขา้ใจผดิในสาระสําคญัเกี่ยวกบั

เครือ่งสาํอาง  

 8. ปจัจุบัน อย. เผยแพร่ข้อมูลการดําเนินคดี

เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป รั บ ร า ย เ ดื อ น ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต ์

www.fda.moph.go.th โดยระบุ ชื่อผู้ประกอบการ ที่ตัง้ 

กฎหมายที่ฝ่า ฝืน มาตรา ข้อหาความผิด และวันที่

เปรยีบเทยีบปรบั การเผยแพรข่อ้มลูลกัษณะน้ีไดป้ระโยชน์

น้อย อย. ควรปรับให้มีการระบุชื่อผลิตภัณฑ์และการ

โฆษณาที่ฝ่าฝืน ซึ่งจะได้ประโยชน์ทัง้การป้องปราม

ผูป้ระกอบการรายอื่นและผูบ้รโิภคไดท้ราบขอ้เทจ็จรงิ อนั

จะทาํใหผู้ป้ระกอบการระมดัระวงัมากขึน้ 

 9. อย. ควรจดัอบรมเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ผ่านระบบวีดิโอทางไกลในเรื่อง

วิธีดําเนินการเมื่อพบการโฆษณาเครื่องสําอางที่ฝ่าฝืน

กฎหมาย ทัง้เรื่องการรวบรวมพยานหลกัฐาน การบนัทกึ

เทป การถอดเทป รวมถึงการตรวจสถานที่ การบนัทึก

คําให้การต่าง ๆ จนสามารถดําเนินคดกีบัผู้กระทําฝ่าฝืน

กฎหมายได้ การขาดทักษะเหล่าน้ีมักเป็นปญัหาของ

เจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาค จนนําไปสู่การไม่สามารถ

ดําเนินคดไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ดงันัน้เพื่อใหเ้จา้หน้าที่

สามารถเขา้ประชุมไดจ้าํนวนมากและประหยดัค่าใชจ้่ายใน

การเดนิทาง อย. จงึควรจดัอบรมผ่านระบบวดีโิอทางไกล 

งานวจิยัน้ียงัเสนอให ้อย. จดัทาํฐานขอ้มลูการโฆษณาทีฝ่า่

ฝืนกฎหมาย โดยอาศยัความร่วมมอืจากศูนย์สารสนเทศ 

ของ อย. เพื่อเปิดเผยให้เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุข

จงัหวดัใช้เป็นขอ้มูล โดยฐานขอ้มูลดงักล่าวต้องมกีารจดั

หมวดหมู่และมีการปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อ

สถานการณ์ปจัจุบนั  

 10. อย. ควรจดัอบรมหรอืใหม้ชี่องทางใหค้วามรู้

แก่ เจ้าของสื่อโฆษณา บรรณาธิการ หรือผู้พิจารณา

ข้อความโฆษณาก่อนตีพิมพ์ โดยอาจเป็นการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาทราบแนว

ทางการโฆษณาเครื่องสาํอางทีถู่กตอ้งตามกฎหมายและได้

ฝึกปฏบิตัจินเกดิความชาํนาญในการคดักรองเบือ้งตน้ 
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11. อย. ควร จดัอบรมหรอืใหม้ชี่องทางใหค้วามรู้

แก่ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสําอางเกี่ยวกับแนวทางการ

โฆษณา เครื่ อ งสํ า อ า ง  เ น่ื อ งจากผู้ป ร ะกอบธุ รกิจ

เครือ่งสาํอางเป็นผูใ้หข้อ้มลูกบัผูป้ระกอบธุรกจิโฆษณาเพื่อ

ใช้ในการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องหลายด้าน เช่น การอ้าง

สรรพคุณของวตัถุดบิหรอืเครื่องสาํอางในทางยา  การให้

ความรูก้บัผูป้ระกอบธุรกจิเครื่องสาํอางในเรื่องโฆษณาหรอื

การแสดงสรรพคุณของเครื่องสําอางให้ถูกต้องตาม

กฎหมายนั ้น  จ ะ เ ป็ นการช่ วย ให้ผู้ ป ร ะกอบธุ รกิจ

เครื่องสําอางสามารถให้ขอ้มูลที่ถูกต้องแก่สื่อต่าง ๆ เพื่อ

การโฆษณา 

12. การพฒันาความรว่มมอืระหวา่งภาคเีครอืขา่ย

ภาครฐั ภาคเอกชน และตวัแทนผูบ้รโิภคในการร่วมจดัทํา

ร่างแนวทางการแสดงสรรพคุณของเครื่องสําอาง เพื่อให้

เกดิความยอมรบัจากทุกภาคส่วน อาจช่วยลดปญัหาการ

ต่อต้านจากภาคเอกชนที่อาจเกิดขึ้นจากการกําหนด

แนวทางจากภาครฐัเพยีงฝา่ยเดยีว นอกจากน้ียงัควรมกีาร

จดัตัง้องค์กรอิสระขึน้มาเพื่อควบคุมกระบวนการโฆษณา

ซึ่งกนัและกนัเองโดยภาคีดงักล่าว เพื่อเป็นการลดภาระ

ของภาครัฐในการดํา เ นินการภายใต้ข้อจํากัดด้าน

อตัรากาํลงัต่อไป 

13. อย. ควรจดัลาํดบัความสาํคญัของความเสีย่ง

ของทัง้ประเภทผลติภณัฑ์   สื่อ    ผู้ประกอบการ เพื่อให้

สามารถจดัการปญัหาตามระดบัความเสีย่งของปญัหาได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายใตท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดั 

 

แนวทางการพฒันาระยะยาว 

1.   อย. ควรจัดทํากฎหมายระดับรองตาม

พระราชบญัญตัิเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ให้มคีวาม

ละเอยีดและชดัเจน ทัง้น้ีถงึแมว้่าจะมกีารบญัญตัไิวใ้น

มาตรา 41(3) แหง่พระราชบญัญตัเิครื่องสาํอาง พ.ศ. 2558 

ว่าการโฆษณาเครื่องสําอางต้องไม่ใช้ข้อความที่แสดง

สรรพคุณที่เป็นการรกัษาโรคหรือที่มใิช่จุดมุ่งหมายเป็น

เครือ่งสาํอางแลว้กต็าม แต่เน่ืองจากกฎหมายฉบบัดงักล่าว

อยู่ในช่วงเริม่บงัคบัใช ้แนวทางการจดัการจงึยงัไม่มคีวาม

ชดัเจน ทาํใหพ้บขอ้ขดัขอ้งในทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการบงัคบั

ใชบ้ทบญัญตัดิงักลา่ว 

2. อย. ควรขอความรว่มมอืจากสภาวชิาชพีทาง

สาธารณสุข เช่น แพทยสภา ทนัตแพทยสภา สภาเภสชั

กรรม เป็นตน้ เพื่อประสานความร่วมมอืในการดําเนินการ

ทางจริยธรรมวิชาชีพกบับุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้

แนะนําสนิคา้หรอืโฆษณาผลติภณัฑ์เครื่องสาํอางอย่างไม่

ถูกตอ้ง เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวนัน้สามารถทําใหผู้บ้รโิภค

เชื่อถอืในผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางนัน้มากขึน้  

3. อย. ควรพฒันาความร่วมมือระหว่างภาครฐั 

เพื่อประสานการบงัคบัใช้กฎหมายให้เกิดประสทิธิภาพ 

และอุดช่องโหว่ของกฎหมาย ตลอดจนส่งต่อข้อมูลและ

ขยายผลการดําเนินการกบัผู้กระทําการฝ่าฝืนกฎหมาย

อยา่งจรงิจงั ดงัน้ี 

3.1 การโฆษณาเครื่องสําอางที่เข้าข่ายเป็นการ

ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ควรมีการส่ง

ข้อมูลให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ตรวจสอบการขึ้นทะเบยีนประกอบธุรกจิขายตรงและการ

ขออนุญาตการโฆษณาตลาดแบบตรง หากไม่ได้ร ับ

อนุญาตจะต้องดํา เ นินการตามกฎหมายเกี่ยวกับที่

เกีย่วขอ้งต่อไป  

 3.2 ควรร่วมมอืกบั กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่

ร ับผิดชอบหลักในการควบคุมสื่อต่าง ๆ และมีระบบ 

Intensive watch เป็นเครื่องมอืทีท่นัสมยัในการตรวจสอบ

โฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ระยะเวลาน้อย 

ตลอดจนมคีวามแมน่ยาํสงู  สามารถใชก้ํากบัดแูลโฆษณา

ผลติภณัฑส์ขุภาพทางสื่อวทิยุและโทรทศัน์ไดอ้ยา่งเขม้ขน้

ขึน้   

 3 .3  อาจพัฒนาแนวทาง เพื่ อ ใช้ม าตรการ

ตรวจสอบภาษี โดยส่งข้อมูลการโฆษณาให้สรรพากร

ตรวจสอบผลการดาํเนินธุรกจิและจดัเกบ็ภาษอียา่งเขม้งวด  

 3.4  ควรร่วมมือกบัหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ เช่น 

บริษัทไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลการ

กระจายสินค้า รวมทัง้ข้อมูลที่จะสามารถนําสืบไปถึง

ผูก้ระทาํความผดิได ้

 4. อย. ควรพัฒนารูปแบบการตรวจสอบสื่อ

โฆษณาดว้ยผูบ้รโิภค โดยมกีารสรา้งแรงจูงใจ เช่น การหา

แนวทางจัดจ้างผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบโฆษณา และ

รวบรวมหลักฐานเพื่อจัดการกับสื่อที่ โฆษณาฝ่า ฝืน

กฎหมาย หรือการกําหนดสินบนนําจบัเพิ่มขึ้นเพื่อเป็น

แรงจูงใจในการร่วมตรวจสอบ แต่ทัง้น้ีผู้ตรวจสอบต้อง

รวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนทัง้กระบวนการตัง้แต่

บนัทกึภาพ เสยีง และจดัทําเอกสาร ถอดเทปจนสามารถ
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นํามาดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดได้เลย เน่ืองจากหาก

รวบรวมเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้เท่านัน้ กไ็มส่ามารถแกป้ญัหา

กาํลงัคนภาครฐัทีม่ไีมเ่พยีงพอในการจดัการเชน่เดมิ 

 

สรปุผล  

ผลจากการศึกษาในเรื่องความชุกของการ

โฆษณาเครื่องสําอางที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่พบจากการเฝ้า

ระวงัของ อย. ผลการดาํเนินคด ีตลอดจนลกัษณะขอ้ความ

โฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย สามารถนําไปจดัทําคู่มอืแนว

ท า ง ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ฆ ษ ณ า เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง  ต า ม

พระราชบญัญตัเิครื่องสาํอาง  พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ใน

การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นโฆษณาต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การวจิยัครัง้น้ีสาํเรจ็ได้ดว้ยความอนุเคราะห์จาก

บุคคลและหน่วยงานต่อไปน้ี แผนงานพฒันาวชิาการและ

กลไกคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพ (คคส.)   ที่สนับสนุน

งบประมาณในการวิจัยครัง้ น้ี    นายแพทย์ บุญชัย    

สมบูรณ์สุข     เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา   

เ ภ สัช ก ร ป ร ะ พ น ธ์   อ า ง ต ร ะ กู ล  ร อ ง เ ล ข า ธิก า ร

คณะกรรมการอาหารและยา   ดร. เภสชักรหญิงสุมาล ี     

พรกิจประสาน  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมเครื่องสําอาง

และวตัถุอนัตราย ทีใ่หก้ารสง่เสรมิโอกาสและสนบัสนุนการ

ทําวจิยัครัง้น้ี    เภสชักรหญงิพรพรรณ  สุนทรธรรม 

อาจารยท์ีป่รกึษา และรองศาสตราจารย ์ดร.เภสชักรสงวน 

ลอืเกยีรตบิณัฑติ   ดร.อศันี  วนัชยั ทีใ่หค้ําแนะนํา 

ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่  เภสชักรหญงิน้ําหน่ึง  

ศรปีระเสรฐิยิง่  และเภสชักรหญิงกาญจนา  ลิ้มถาวรกิจ

และเจา้หน้าทีก่ลุ่มกํากบัดูแลเครื่องสาํอางหลงัออกสูต่ลาด 

สาํนักควบคุมเครื่องสําอางและวตัถุอนัตรายทุกท่าน ที่ให้

ความอนุเคราะหข์อ้มลู และความรว่มมอืในการวจิยัอยา่งดี

ยิง่ 
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Surveillances and Handlings of Advertisings Violating the Cosmetics Act by 

Food and Drug Administration during the Fiscal Year of 2011-2015  
 

Chatchai   Panichsupphaporn 

 

Cosmetics and Hazardous Substances Control Bureau, Food and Drug Administration 

Abstract 
Objective:  To study the prevalence of advertisings violating the Cosmetics Act identified in the 

surveillances of Food and Drug administration (FDA) during the fiscal year of 2011 to 2015, to examine the results 

on relevant litigations, and characteristics of advertising messages breaching the Law. Methods: This study was a 

documentary research. The first step involved data collection from related documents on cosmetics advertising from 

the Cosmetics and Hazardous Substances Control Bureau in FDA during 5 studied fiscal years, especially those on 

FDA’s surveillances of advertisings and litigation of the cases on cosmetic advertisings to be fined by the order of 

FDA’s Secretary General. The second phase involved brain-storming among experts to examine accuracy of 

information and analyze the data to reach the conclusions on illegal advertisings of cosmetics in various dimensions. 

The researcher employed content analysis to summarize the characteristics of advertising messages violating the 

Law. Results: FDA’s examination of 63,266 cosmetics advertisings during 5 studied fiscal years showed 0.54% of 

unlawful advertisings. Law breaking advertisings on radio, television, and Internet were accounted for 3.81%, 1.27%, 

and 0.91% of total number of examined advertisings in corresponding media, respectively. One hundred eighty one 

litigations involved 179 cosmetics businessmen and 172 advertising businessmen. Around 57.46%, 22.81%, and 

10.09% of the litigated advertisements were those appeared on magazines, internet, and television, respectively.  

Among 351 offenders to be fined during 5 studied fiscal years, 53.57% did not pay the fine and had to be 

prosecuted.  When categorized the offences according to the Cosmetics Act 2015 A.D., 46.06% of messages 

violated the section 41(2) on showing the messages that might lead to misunderstandings of essential details of 

cosmetics. Law violating messages could be categorized into 4 groups, including 1) messages that might lead to the 

understandings that the product affects structures or functions of body systems which is considered by law as the 

effects of drugs; 2) messages showing the purposes of the product use inconsistent to legal definition of cosmetic; 3) 

claims in advertisings that cannot prove their credibility; and 4) inappropriate, over-claimed or falsified messages. 

Conclusions: The results from the study can be applied to the development of a handbook on the guideline for 

evaluation of cosmetics advertisement according to the Cosmetics Act 2015 A.D. 
Keywords: illegal advertisings, cosmetics, consumer protection, pharmacy laws 
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