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ค�ำน�ำ
		 คูม่ อื การโฆษณาเครือ่ งส�ำอางฉบับนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จัดท�ำขึ้นเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้อ้างอิง
ในการตรวจสอบและจัดท�ำโฆษณาเครือ่ งส�ำอางทางสือ่ ต่างๆ เนือ่ งจากพระราชบัญญัติ
เครื่องส�ำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ มิได้ก�ำหนดให้ผู้ท�ำการโฆษณาต้องขออนุญาตจาก
หน่วยงานภาครัฐก่อนการโฆษณา แต่ให้ภาครัฐท�ำหน้าที่ในลักษณะการก�ำกับ
ดูแลและด�ำเนินการทางกฎหมายเมื่อพบการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยคู่มือ
ฉบับนีเ้ ป็นการรวบรวมข้อมูลจากพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงและประกาศต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบัญญัติตามที่ก�ำหนดไว้ใน ASEAN Cosmetic Directive
พร้อมตัวอย่างข้อความโฆษณาเครื่องส�ำอางที่ตรวจพบจากสื่อต่างๆ ที่ผ่าน
การพิจารณาแล้วว่า เป็นข้อความที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหวังว่า คูม่ อื ฉบับนีจ้ ะสามารถใช้เป็น
แนวทางให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการโฆษณาเครื่องส�ำอาง
และเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำโฆษณา
เครื่องส�ำอางได้ถูกต้อง
กันยายน ๒๕๕๙
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สารบัญ
ค�ำน�ำ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเครื่องส�ำอาง
พระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
		 หมวด ๖ การโฆษณา
		 หมวด ๙ บทก�ำหนดโทษ
ระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�ำอาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙
แนวทางการตรวจสอบโฆษณาเครื่องส�ำอาง
ตัวอย่างลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ตัวอย่างข้อความการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ภาคผนวก
๑. 		 กลุ่มเครื่องส�ำอางบ�ำรุงผิวที่มีสารไวท์เทนนิ่ง (Whitening products)
๒.		 กลุ่มเครื่องส�ำอางลดริ้วรอย (Anti-aging, Anti-wrinkle)
๓.		 กลุ่มเครื่องส�ำอางส�ำหรับสิว (Anti-acne, Anti-comedones)
๔.		 กลุม่ เครือ่ งส�ำอางกระชับผิว (Contour cream, Anti-cellulite, Firming product)
๕.		 กลุ่มเครื่องส�ำอางขัดผิว (Skin exfoliation)
๖.		 กลุ่มเครื่องส�ำอางป้องกันแสงแดด/ผสมสารป้องกันแสงแดด (Sunscreen/
			 Sunscreen-containing products)
๗.		 กลุ่มเครื่องส�ำอางท�ำความสะอาดผสมสารแอนตี้แบคทีเรีย (Antibacterial in
			 cleansing products)
๘.		 กลุ่มเครื่องส�ำอางขจัดรังแค (Anti-dandruff)
๙.		 กลุม่ เครือ่ งส�ำอางบ�ำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ (Anti-hair fall due to breakage hair)
๑๐. กลุม่ เครือ่ งส�ำอาง ยืด ดัด ย้อมสีผม (Hair perming, strengthening and colorants)
๑๑. กลุ่มเครื่องส�ำอางลดเหงื่อและกลิ่นกาย (Anti-perspirant, deodorant)
๑๒. กลุ่มเครื่องส�ำอางน�้ำหอม (Perfumes/Fragrances/Colognes)
๑๓. กลุ่มเครื่องส�ำอางส�ำหรับเล็บ (Nail products)
๑๔. กลุ่มเครื่องส�ำอางส�ำหรับช่องปาก (Oral care products)
๑๕. กลุ่มเครื่องส�ำอางฟอกสีฟัน (ฺTeeth bleaching products)
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเครื่องส�ำอาง
พระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
นิยามที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๔)
		 “เครื่องส�ำอาง” หมายความว่า วัตถุที่มุ่งหมายส�ำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระท�ำ
ด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปาก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย
หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่างๆ ส�ำหรับผิวด้วย
แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย
		 “ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระท�ำให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง
เครื่องหมายหรือการกระท�ำอย่างใดๆ ที่ท�ำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
		 “โฆษณา” หมายความว่า การกระท�ำไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
		 “สือ่ โฆษณา” หมายความว่า สิง่ ทีใ่ ช้เป็นสือ่ ในการโฆษณา เช่น หนังสือพิมพ์ สิง่ พิมพ์ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือป้าย

หมวด ๖ การโฆษณา
		 มาตรา ๔๑ การโฆษณาเครือ่ งส�ำอางต้องไม่ใช้ขอ้ ความทีไ่ ม่เป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภคหรือใช้ขอ้ ความทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก�ำเนิด
สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือลักษณะของเครื่องส�ำอาง
		 ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความทีไ่ ม่เป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภคหรือเป็นข้อความทีอ่ าจก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อสังคมเป็นส่วนรวม
		 (๑)		 ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
		 (๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับเครื่องส�ำอาง ไม่ว่าจะกระท�ำโดยใช้
หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
		 (๓)		 ข้อความที่แสดงสรรพคุณที่เป็นการรักษาโรคหรือที่มิใช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องส�ำอาง
		 (๔) ข้อความที่ท�ำให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบ�ำรุงกาม
		 (๕) ข้อความทีเ่ ป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มกี ารกระท�ำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือน�ำ
ไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
		 (๖) ข้อความที่จะท�ำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
		 (๗) ข้อความอย่างอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
		 ข้อความทีใ่ ช้ในการโฆษณาทีบ่ คุ คลทัว่ ไปสามารถรูไ้ ด้วา่ เป็นข้อความทีไ่ ม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้
ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตามวรรคสอง (๑)
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		 มาตรา ๔๒ การโฆษณาจะต้องไม่กระท�ำด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ
หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรืออันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้บริโภค
		 มาตรา ๔๓ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าเครื่องส�ำอางใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ให้เลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ให้ผจู้ ดแจ้งหรือผูท้ ำ� การโฆษณาด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
		 (๑)		 ก�ำหนดให้การโฆษณานัน้ ต้องกระท�ำไปพร้อมกับค�ำแนะน�ำหรือค�ำเตือนเกีย่ วกับวิธใี ช้หรืออันตราย
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการจะก�ำหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกัน ส�ำหรับ
การโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้
		 (๒) จ�ำกัดการใช้สื่อโฆษณาส�ำหรับเครื่องส�ำอางนั้น
		 (๓) ห้ามการโฆษณาเครื่องส�ำอางนั้น
		 ความใน (๒) และ (๓) ให้นำ� มาใช้บงั คับแก่การโฆษณาทีเ่ ลขาธิการเห็นว่าขัดต่อศีลธรรม หรือวัฒนธรรม
ของชาติด้วย
		 มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ ให้เลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ให้ผจู้ ดแจ้งหรือผูท้ ำ� การโฆษณาด�ำเนินการดังต่อไปนี้
		 (๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
		 (๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
		 (๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
		 (๔) ให้ โ ฆษณาเพื่ อ แก้ ไขความเข้ า ใจผิ ด ของผู ้ บ ริ โ ภคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการก�ำหนด
		 ในการออกค�ำสั่งตาม (๔) ให้เลขาธิการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�ำหนด
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตในการกระท�ำของผู้จดแจ้งหรือผู้ท�ำการโฆษณา
		 มาตรา ๔๕ ในกรณีที่เลขาธิการมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกิน
ความจริงตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง (๑) ให้เลขาธิการมีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ให้ผจู้ ดแจ้งหรือผูท้ ำ� การโฆษณาพิสจู น์
เพื่อแสดงความจริงได้
		 ในกรณีทผ่ี จู้ ดแจ้งหรือผูท้ ำ� การโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจยั สถิติ การรับรองของสถาบัน
หรือบุคคลอืน่ ใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึง่ ในการโฆษณา ถ้าผูจ้ ดแจ้งหรือผูท้ ำ� การโฆษณาไม่สามารถ
พิสจู น์ได้วา่ ข้อความทีใ่ ช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามทีก่ ล่าวอ้าง ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งตามมาตรา ๔๔ ได้
		 มาตรา ๔๖ ผูจ้ ดแจ้งหรือผูท้ ำ� การโฆษณาเครือ่ งส�ำอางซึง่ สงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็น การฝ่าฝืน
หรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ อาจขอให้คณะกรรมการให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนท�ำการโฆษณาได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาได้รบั ค�ำขอ ถ้าไม่แจ้งภายในก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่าคณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบแล้ว
		 การยืน่ ค�ำขอและการให้ความเห็นตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรี
ประกาศก�ำหนด

คู่มือการโฆษณาเครื่องสำ�อาง

7

		 การให้ความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการตัดอ�ำนาจของคณะกรรมการที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร
		 การใดที่ได้กระท�ำไปตามความเห็นของคณะกรรมการ หรือที่ให้ถือว่าคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
แล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิให้ถือว่าการกระท�ำนั้นเป็นความผิดทางอาญา

หมวด ๙ บทก�ำหนดโทษ
		 มาตรา ๘๔ ผู้ใดโฆษณาโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 มาตรา ๘๘ ถ้าการกระท�ำความผิดตามมาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๕ เป็นความผิดต่อเนื่อง ผูก้ ระท�ำต้อง
ระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาทตลอดระยะเวลาทีย่ งั ฝ่าฝืนหรือยังไม่ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง

ระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�ำอาง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
		 บัญชีก�ำหนดอัตราค่าปรับ ส�ำหรับการเปรียบเทียบ แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการเครื่องส�ำอางว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติคณะ
กรรมการเครื่องส�ำอาง ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ความผิด ก�ำหนดโทษ
ล�ำดับที่
(มาตรา) (มาตรา)
๔๕

๔๑

๘๔

๔๖

๔๒

๘๔

๔๗

๔๓

๘๕

๔๘

๔๔

๘๕

อัตราค่าปรับที่ก�ำหนดให้เปรียบเทียบ
อัตราโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ
ไม่ เ กิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
จ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ
ไม่ เ กิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
จ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ
ไม่ เ กิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
จ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ
ไม่ เ กิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๓

๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ครั้งที่ ๔
และครั้งต่อไป
ส่งพนักงาน
สอบสวน
ด�ำเนินคดี
ส่งพนักงาน
สอบสวน
ด�ำเนินคดี
ส่งพนักงาน
สอบสวน
ด�ำเนินคดี
ส่งพนักงาน
สอบสวน
ด�ำเนินคดี
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แนวทางการโฆษณาเครื่องส�ำอาง
ล�ำดับ

สาระส�ำคัญ

๑.

ชื่อเครื่องส�ำอาง/ชื่อทาง
การค้า/ตรา/เครื่องหมาย
การค้า
รูปภาพ

๒.
๓.

๔.

ข้อก�ำหนด

ชื่อเครื่องส�ำอาง/ชื่อทางการค้า/ตรา/เครื่องหมายการค้าต้องตรงตามที่แจ้ง
รายละเอี ย ดต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาหรื อ ส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่
(๑) ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับเครื่องส�ำอาง
(๒) ต้องไม่ขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
การกล่ า วอ้ า งชื่ อ สารว่ า (๑) ต้องมีสารดังกล่าวเป็นส่วนผสมในเครือ่ งส�ำอางนัน้ จริง (ในเบือ้ งต้นให้ตรวจ
เป็ น ส่ ว นผสมในเครื่ อ ง สอบจากเอกสารสูตร)
ส�ำอาง๑
(๒) หากมีการกล่าวอ้างสรรพคุณของสารด้วยจะต้องเป็นสรรพคุณที่อยู่
ในขอบข่ายของความเป็นเครื่องส�ำอางและต้องมีสารดังกล่าวเป็นส่วนผสม
ในปริมาณที่เพียงพอแก่การกล่าวอ้างสรรพคุณและจะต้องพิสูจน์ได้ โดยตรวจ
สอบจากเอกสารหลักฐานตามแนวทางในการแสดงหลักฐาน เพือ่ พิสจู น์หรือ
สนับสนุนข้อความทีใ่ ช้ในการโฆษณาเครือ่ งส�ำอาง ดังนี้
(๒.๑) เอกสารทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและเชื่อถือได้ เช่น
ต�ำรา หรือวารสารทางวิชาการที่ใช้ในการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับวิชา
เครื่องส�ำอางทางการแพทย์ หรือทางเภสัชศาสตร์ หรือ
(๒.๒) หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันเอกชนทีเ่ ชือ่ ถือได้
ที่ รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งที่ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ จะต้ อ งน� ำ พิ สู จ น์ ทั้ ง ของไทยหรื อ
ต่างประเทศ หรือ
(๒.๓) ผลการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งส�ำอางของทางสถาบัน
ทางราชการทัง้ ไทย หรือต่างประเทศหรือสถาบันการศึกษาอันมีความเชีย่ วชาญ
ในแขนงวิชาการอันต้องพิสูจน์หรือ
(๒.๔) ผลการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพเครื่องส�ำอางของสถาบัน
เอกชนทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศซึ่งสถาบันเหล่านี้จะต้องได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง
น�ำพิสูจน์
สรรพคุณ
(๑) ต้องเป็นข้อความที่สื่อความหมายในขอบข่ายของวัตถุประสงค์ในการใช้
เพือ่ ความสะอาด ความสวยงามหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม โดยไม่มีผล
มุ่งหมายส�ำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระท�ำหน้าที่ใดๆ
ของร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเป็นสรรพคุณทางยา อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับเครื่องส�ำอาง

คู่มือการโฆษณาเครื่องสำ�อาง

ล�ำดับ

สาระส�ำคัญ

ข้อก�ำหนด

๕.

การโฆษณาเปรียบเทียบ

๖.

การโฆษณาที่มีการยืนยัน
ข้อเท็จจริงว่าได้รบั รางวัล
หรือเครือ่ งหมายต่างๆ

๗.

การโฆษณาโดยอ้างรายงาน
ทางวิชาการ ผลการวิจัย
สถิติ การรับรองของสถาบัน
หรื อ ยื น ยั น ข้ อ เท็ จ จริ ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง
การโฆษณาเครื่องส�ำอาง
ทีใ่ ช้หรืออ้างอิงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหา
กษัตริย์ หรือการโฆษณา
เครือ่ งส�ำอาง ซึง่ รวมอยูก่ บั
ข้อความที่ถวายพระพร๒

(๒) ต้องแสดงสรรพคุณตรงตามประเภทเครื่องส�ำอางที่ปรากฏในใบรับแจ้ง
ผลิต/น�ำเข้าเครื่องส�ำอาง หรือตรงตามการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้
ฉลากเครื่องส�ำอางจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือตรงตาม
การพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับข้อความส�ำหรับโฆษณาเครื่องส�ำอาง
จากคณะกรรมการเครื่องส�ำอางแล้ว หรือตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
ในภาคผนวก
(๓) ต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
ต้องเป็นการโฆษณาที่เป็นจริงและมีหลักฐานพิสูจน์ได้แต่ต้องไม่ท�ำให้เกิด
ความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(๑) ต้องเป็นรางวัลหรือเครือ่ งหมายทีไ่ ด้รบั จากหน่วยงานราชการ สมาคมหรือ
สถาบันทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ งส�ำอาง ซึง่ ข้อความนัน้ เป็นจริงและมีหลักฐานพิสจู น์ได้
(๒) ต้องแสดงแหล่งประกวด ปีทไี่ ด้รบั รางวัลไว้ให้ชดั แจ้งตรงตามทีไ่ ด้รบั รางวัล
ในข้อความโฆษณา
ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้เป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง

๘.

(๑) ต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาที่อ้างอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
พระราชินี รัชทายาท หรือผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ ซึง่ ได้กระท�ำไป โดยไม่ได้รบั
พระบรมราชานุญาต พระราชานุญาต หรืออนุญาตแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่
(๑.๑) ข้อความโฆษณาว่าได้รับเหรียญ ใบส�ำคัญคู่มือ ประกาศนียบัตร
หรือเครือ่ งหมายอืน่ ใดทีเ่ ป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าหรือ บริการ
ที่ได้รับจากพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส�ำเร็จราชการแทน
พระองค์
(๑.๒) ข้อความโฆษณาว่าได้รบั พระบรมราชานุญาตในการประกอบ ธุรกิจ
ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราแผ่นดิน หรือได้รับพระราชทานตราตั้ง
(๒) ข้อความโฆษณาซึง่ รวมอยูก่ บั ข้อความทีถ่ วายพระพร หรือข้อความอย่างอืน่
ที่อ้างอิงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส�ำเร็จราชการ
แทนพระองค์ โดยมิได้แสดงให้เห็นว่าข้อความส่วนที่เป็นการโฆษณานั้น
แยกออกต่างหากจากข้อความที่ถวายพระพรหรือ ข้อความอย่างอื่นดังกล่าว
ข้างต้น
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ล�ำดับ

๙.

สาระส�ำคัญ

ข้อก�ำหนด

การโฆษณาเครื่องส�ำอาง (๑) ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนันก่อน
ทีจ่ ดั ให้มกี ารแถมพก หรือ (๒) ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
รางวัลโดยการเสี่ยงโชค๒
(๒.๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อก�ำหนดในการเสี่ยงโชค
(๒.๒) วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดของการจัดให้มีการเสี่ยงโชค
(๒.๓) ประเภทและลักษณะของของแถมพกหรือรางวัล จ�ำนวนและมูลค่า
ของของแถมพกหรือรางวัลแต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท
(๒.๔) เขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการเสี่ยงโชค
(๒.๕) วัน เดือน ปี เวลาและสถานทีซ่ งึ่ ก�ำหนดไว้สำ� หรับการท�ำการเสีย่ งโชค
๑๐. การโฆษณาที่จัดให้มีการ ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประกวดชิ ง รางวั ล หรื อ (๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อก�ำหนดในการประกวดชิงรางวัล
จั ด ให้ มี ก ารให้ ข องแถม หรือการให้ของแถม ให้สิทธิหรือประโยชน์
ให้ สิ ท ธิ์ หรื อ ประโยชน์ (๒) วัน เดือน ปีทเี่ ริม่ และสิน้ สุดของการจัดให้มกี ารประกวดชิงรางวัล หรือการ
โดยให้เปล่า๒
ให้ของแถม ให้สิทธิหรือประโยชน์
(๓) ประเภท ลักษณะและมูลค่าของรางวัล ของแถม สิทธิหรือประโยชน์
แต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท
(๔) เขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการประกวดชิงรางวัล หรือการให้ของแถม
ให้สิทธิหรือประโยชน์
(๕) วัน เดือน ปี เวลาและสถานที่ซึ่งก�ำหนดไว้ส�ำหรับการตัดสิน การประกวด
ชิงรางวัล
๑๑. การอ้างอิงบุคคลากรทาง (๑) กรณีการอ้างอิงบุคลากรทางการแพทย์ในการโฆษณาเครือ่ งส�ำอางให้ปฏิบตั ิ
การแพทย์ ห รื อ องค์ ก ร ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมในส่วน
วิชาชีพ ๓,๔
ที่เกี่ยวข้องเช่น
(Professionals-related
ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่แสดงตนเป็นผู้แสดงการโฆษณา
claims)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจโดยรับค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ จากการแสดงนั้น
ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดเมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะ
โดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพใด ต้องแสดงโดยเปิดเผยในขณะเดียวกันนัน้ ด้วยว่าตนมีสว่ น
เกีย่ วข้องทางผลประโยชน์กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจนัน้ ในสถานะใด เช่น เป็นทีป่ รึกษา
เป็นผูร้ ว่ มทุน เป็นผูไ้ ด้รบั ทุนไปดูงาน ไปประชุมหรือบรรยายจากผูป้ ระกอบธุรกิจ
นัน้ ๆ หรือข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพอื่นๆ
(๒) กรณีอ้างอิงองค์กรวิชาชีพต่างๆ เช่น สถาบันการวิจัยฯ ในการโฆษณา
เครื่องส�ำอางให้แสดงหลักฐานและการรับรองจากหน่วยงานที่กล่าวอ้างนั้น
มาประกอบ

คู่มือการโฆษณาเครื่องสำ�อาง

ล�ำดับ

สาระส�ำคัญ

๑๒. การอ้างอิงความคิดเห็น
โดยบุคคล ผูม้ ชี อื่ เสียงเป็น
ผู้แสดง (celebrity testimonial)๓,๕
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ข้อก�ำหนด

การใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียง (celebrities) เป็นผู้แสดงในการโฆษณาเครื่องส�ำอาง
อาจกระท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้แสดงที่ได้รับจากประสบการณ์ ในการใช้
เครือ่ งส�ำอางทีอ่ ยูใ่ นขอบข่ายของความเป็นเครือ่ งส�ำอางตามกฎหมายจริงๆ มิใช่
เป็นการแสดงที่กระท�ำไปตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายแต่เพียงอย่างเดียว
(๒) ให้ระบุชื่อ นามสกุลของผู้แสดงบนสื่อโฆษณาฯ ทุกครั้งที่โฆษณา
(๓) ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่รับรองโดยผู้แสดง (Testimonial
statement) ว่า สาระส�ำคัญที่น�ำเสนอในการโฆษณานั้นเป็นความจริงไว้
อ้างอิงด้วย

ที่มา ๑. ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อความที่ใช้ในการโฆษณา
เครื่องส�ำอาง และแนวทางในการแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์หรือสนับสนุนข้อความที่ใช้ในการโฆษณา
เครื่องส�ำอาง ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
		 ๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
		 ๓. มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองการโฆษณาเครือ่ งส�ำอางทีฝ่ าฝืนกฎหมาย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๓ เมือ่ วันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
		 ๔. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕
		 ๕. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรือ่ งแนวทางการพิสจู น์เพือ่ แสดงความจริงเกีย่ วกับข้อความโฆษณา
ฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
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ตัวอย่างลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑(๑)
		 - การโฆษณาโดยสื่อความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และ/หรือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
		 - การเปรียบเทียบกับการท�ำหัตถการทางการแพทย์ เช่น การเลเซอร์ การฉีดโบท็อกซ์ การศัลยกรรม
ซึ่งมีการเปรียบเทียบว่าผลที่ได้จากการใช้เครื่องส�ำอางนั้นเทียบเท่าหรือดีกว่าการท�ำหัตถการ
		 - ไร้สารพิษ		
		 - ไร้สารเคมี ไม่มีสารเคมีเจือปน
		 - ท�ำจากธรรมชาติ ๑๐๐ %
ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑(๒)
มีผลตอสุขภาพ




โครงสรางของรางกาย

ฟนฟูผิวหนังใหแข็งแรง
ดูดซับของเสียตกคาง
ใตผิว
สรางสมดุลใหผิว
ลางสารพิษ







เสริมหนาอก
สลายไขมัน
ยกกระชับ
ปรับรูปหนาเรียว
กระชับสัดสวน
อกฟู รูฟต

การกระทำหนาที่ใดๆ ของรางกาย





กระตุนการสรางคอลลาเจน
และอิลาสติน
ตอตานอนุมูลอิสระ
ลดการสรางเม็ดสีผิว
ลดผมหงอก เรงการสราง
เสนผมใหมใหดกดำ

ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑(๓)






สรรพคุณรักษาโรค
ป้องกันหรือลดอาการอักเสบของสิว
ป้องกันหรือรักษาฝ้า
แก้ผดผื่นคัน
ระงับหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราที่ผิวหนัง
รักษาแผลหรือลดอาการอักเสบในช่องปาก






มิใช่จุดมุ่งหมายเครื่องส�ำอาง
ทาผิวกายเพื่อไล่ยุง แมลง
ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย
ชโลมเส้นผมเพื่อก�ำจัดเหา
ช�ำระล้างอวิชาต่างๆ และเปิดดวงชะตาชีวิต
เพื่อรับพลังด้านดีให้แก่ผู้ใช้

ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑(๔)
กระชับภายในคืนความสาว

เพิ่มสมรรถภาพทานชาย

บรรเทาชองคลอดแหง

เพิ่มพลังชางสาร

รีแพร ชองคลอดฟต

แกปญหาไมแข็งตัว

คู่มือการโฆษณาเครื่องสำ�อาง
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ตัวอย่างข้อความการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
		 - “…ให้ผลทีน่ า่ ทึง่ มากกว่าการท�ำโบท็อกซ์...ป้องกันการเกิดริว้ รอยใหม่และริว้ รอยจากความเครียดและ
มลพิษ…กระตุน้ การเกิดใหม่ของเซลล์ผวิ ...ช่วยท�ำให้กระบวนการเกิดริว้ รอยช้าลง...ช่วยล้างพิษทีต่ กค้างอยูบ่ นผิว
หน้า...ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากผิว...ช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเซลล์
ผิวหนัง...”		
		 - “ลบริว้ รอย เสริมสร้างคอลลาเจนขึน้ ใหม่ เพิม่ การไหลเวียนเลือด”
		 - “…ค้นพบวิธปี อ้ งกันการท�ำลายดีเอ็นเอ และซ่อมแซมดีเอ็นเอทีถ่ กู ท�ำลายไป โดยพัฒนามาเป็น Super
DNA Defense Serum For Night …ช่วยฟืน้ ฟูผวิ ทีถ่ กู ท�ำลายจากสาเหตุตา่ งๆ ทีผ่ วิ ต้องเผชิญระหว่างวันให้
กลับสูส่ ภาพเดิม และป้องกันผิวจากสัญญาณแห่งวัย…กระตุน้ การสร้างคอลลาเจน…สารบ�ำรุงในผลิตภัณฑ์จะ
ซึมซาบสูส่ ว่ นลึกของเซลล์ผวิ เข้ากระตุน้ ความสามารถในการฟืน้ ฟูผวิ ตามธรรมชาติจากการท�ำลายของสภาพ
แวดล้อม…ซ่อมแซม ฟืน้ ฟูผวิ ทีถ่ กู ท�ำลายให้กลับสูส่ ภาพเดิม…๒. สารสกัดจากส่วนรากของลิโคริช (Licorice Root
Extract) สารต้านอนุมลู อิสระ ช่วยต่อต้านอนุมลู อิสระปกป้องผิวจากการถูกท�ำลายของอนุมลู อิสระทีเ่ กิดจาก
การท�ำลายของสภาพแวดล้อม ๓. สารสกัดจากอิคนิ าเซีย (Echinacea Extract) ช่วยยับยัง้ กระบวนการทีท่ ำ� ให้
ผิวอักเสบ…ช่วยกระตุน้ การสร้างคอลลาเจนให้เซลล์ผวิ …ให้ซมึ ซาบสูส่ ว่ นลึกของเซลล์ผวิ …”
		 - “ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการท�ำงานของเซลล์ เซรั่มเนื้อนุ่มดุจแพรไหมที่ช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูถึงระดับ
เซลล์ผิว ด้วยสัดส่วนที่เข้มข้นสูงสุดที่จะปฏิบัติการผลิตเซลล์ผิวใหม่ได้อย่างทรงประสิทธิภาพ ฟื้นบ�ำรุงเซลล์
ผิวล�้ำลึกถึงระดับโมเลกุล”
		 - “เซรัม่ ต้านการเกิดริว้ รอย รอยบวมช�ำ้ ...ช่วยชะลอการท�ำงานของเอนไซม์ MMP และชะลอการเกิด
อนุมลู อิสระ ช่วยเพิม่ ความแข็งแรงและรักษาความสมดุลของเนือ้ เยือ่ ใต้ผวิ หนัง เพิม่ ประสิทธิภาพในการต่อต้าน
มลภาวะ ริว้ รอย...และรอยบวมช�ำ้ ...”
		 - “...ช่วยต่อต้านอนุมลู อิสระ กระตุน้ สารคอลลาเจน เร่งซ่อมแซมเซลล์ผวิ ทีถ่ กู ท�ำลาย ชะลอการเสือ่ ม
สภาพของผิว...”
		 - “...เป็นทีส่ ดุ แห่งการฟืน้ ฟูสภาพผิว ด้วยส่วนผสมของนมผึง้ ช่วยต่อต้านอนุมลู อิสระ คงความอ่อนเยาว์
ชะลอวัย ปกป้องฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย กระตุ้นคอลลาเจน สามารถชะลอการร่วงโรยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับความยืดหยุน่ ให้ผวิ และช่วยรักษาบาดแผล…สารสกัดจากดอกคาร์โมมายล์ โดยจะบ�ำรุงตัง้ แต่ผวิ หนังชัน้ นอก
ถึงผิวหนังชัน้ ใน...ช่วยลดการระคายเคือง การอักเสบของผิว และช่วยลดปัญหาสิว สิวอักเสบ รวมถึงผืน่ แดง
ผืน่ คันบนผิว และลดริว้ รอย…คอลลาเจนบริสทุ ธิจ์ ากประเทศสเปนมีความสามารถในการดูดซึมเข้าสูผ่ วิ ภายใน
ได้มากกว่าคอลลาเจนทัว่ ไป...เสริมการท�ำงานของกระบวนการฟืน้ ฟูสภาพผิวตามธรรมชาติ…จะท�ำให้ใบหน้า
ขาวใสเพียงครัง้ แรกทีใ่ ช้”
		 - “...ช่วยแก้ปญ
ั หาทุกๆ ปัญหา ส�ำหรับคนเป็นสิว เป็นฝ้า ใบหน้าทีห่ ย่อนคล้อย...ผ่านการรับรองจาก
องค์การอาหารและยา...”
		 - “ครีมทาชีพจรส่งตรงจากประเทศอเมริกา...ผ่านการตรวจสอบจาก อย. เรียบร้อยแล้ว...ผ่านมาตรฐาน
ระดับโลก และมาตรฐาน อย. ปลอดภัย มัน่ ใจได้...ส่วนประกอบจากธรรมชาติ ๑๐๐%...ช่วยลดฝ้า กระ จุดด่างด�ำ...
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จะเข้าไปกระตุน้ ให้เกิดการสร้างโกรทฮอร์โมน Growth Hormone ทีต่ อ่ มใต้สมอง เมือ่ ฮอร์โมน HGH ถูกส่งไป
ทีต่ บั และรวมกับอินซูลนิ จึงได้สารตัง้ ต้นแห่งการก�ำเนิดเซลล์ คือ IGF-๑ IGF-๑ ซึง่ จะถูกส่งออกจากตับ ไปตาม
อวัยวะและเซลล์ทวั่ ร่างกายเพือ่ ไปรักษาเซลล์ทบี่ าดเจ็บ และซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอ...ช่วยให้หน้าเรียว V Shape
ลดสภาวะร่วงโรย กล้ามเนือ้ หย่อนคล้อย...ช่วยระบบการท�ำงานของตับดีขนึ้ ...ช่วยท�ำให้ระบบเผาผลาญอาหาร
ดีขนึ้ ...ช่วยดูแลสุขภาพ ลดสภาวะความแก่ชรา...ซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอ และริว้ รอยทีเ่ กิดจากอายุและกาลเวลา...”
		 - “...มุง่ เน้นความสัมพันธ์ของอ�ำนาจความอ่อนเยาว์ทซี่ อ่ นเร้นภายในผูห้ ญิงทุกคน ด้วยคุณค่า Botanical
Extract และ Rose Essential Oil ทีจ่ ะช่วยปรับสมดุลของ Female Hormone ทีม่ สี ว่ นในการคืนความกระชับ
ยืดหยุน่ ให้กบั ผิว เพือ่ ผลลัพธ์ความอ่อนเยาว์ของผิวทีย่ าวนาน และยัง่ ยืนสมบูรณ์แบบ...”
		 - “…Set กระชับรูปหน้าเล็กเรียว…มหัศจรรย์ทองค�ำ ก่อก�ำเนิดความงามอันพิศทุ ธิ์ ดุจการร้อยไหมทองค�ำ
๔ เส้น ภายใน ๒๘ วัน ขึงตึง บล็อคผิว ล็อคอายุกระชับรูปหน้าเล็กเรียว พิสจู น์ได้ บอกลาปัญหารูปหน้าอวบอูม
แก้มป่อง ผิวหน้าหย่อนคล้อย ถ่ายรูปทีไรหน้าอ้วนกลมทุกที ยิง่ ซูมเข้าใกล้กเ็ ห็นริว้ รอยร่องลึก รอยตีนกา ชัดเจน
จนไม่อยากถ่ายรูป เพราะไม่มั่นใจในผิวหน้า เชิญพิสูจน์นวัตกรรมแห่งการกระชับรูปหน้าและผิวพรรณ
กับ…รหัสลับที่จะปรับหน้าคุณให้เล็กเรียวยกกระชับแบบดารา…” พร้อมแสดงภาพก่อน-หลังและข้อความ
บรรยายภาพ ภายหลังการใช้อย่างต่อเนือ่ งผิวอ่อนล้าและหย่อนคล้อยก็ได้รบั การฟืน้ ฟูจนสมบูรณ์แบบ
		 - “ชุดกระชับผิวหน้าโดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม ขนาดแก้มลดลง ๐.๓-๑.๕ ซม. วัดความกระชับของผิวคุณได้
ด้วยไม้บรรทัดนีใ้ น ๑๐ นาที”
		 - “...กระชับรูปหน้าเป็นตัว V คืนสามเหลีย่ มแห่งความงามให้กบั ใบหน้า ภายใต้หลักการเดียวกันกับ
การท�ำเลเซอร์กระชับรูปหน้า ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตสิ ามารถเติมเซลล์ และฟืน้ เซลล์กระชับผิวได้ลกึ ถึงผิวในชัน้ ลึก...ท�ำให้
เซลล์ผวิ ทีเ่ ริม่ ฝ่อตัวกลับมาฟูและเต็มขึน้ จากภายใน...ท�ำให้ใบหน้าทีห่ ย่อนคล้อยจนเสียรูปกลับเรียวกระชับได้รปู
เป็นตัว V อีกครัง้ ..สามารถเข้าเพิม่ ปริมาณเซลล์กระชับผิวในชัน้ ไขมัน (volume-giving Cells) ในชัน้ ผิวหนังที่
ลึกที่สุด...นอกจากนี้ยังผสานด้วยสารโอลิโกเปปไทน์ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผิวหน้าชั้นนอกและกระตุ้น
การสร้างคอลลาเจน และกรดไฮยาลูรอนิค...”
		 - “ลดของเหลวสะสมทีก่ อ่ ให้เกิดถุงใต้ตา ให้ถงุ ใต้ตาดูเล็กลง ขจัดการสะสมของธาตุเหล็กทีก่ อ่ ให้เกิด
รอยคล�ำ้ ยับยัง้ เอนไซม์ทเี่ พิม่ ความเข้มข้นของเมลานิน”
		 - “สวยเพรียว กระชับไว เพียงคุณมีเวลา ๑๐-๑๕ นาที เหมาะกับผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับเซลลูไลท์ ไขมัน
ส่วนเกินตามร่างกาย ผิวหนังห้อยหย่อนคล้อย หลังคลอดบุตร หลังลดน�ำ้ หนัก ช่วยผิวแตกลาย หรือรักษารูปร่าง
ให้คงเดิม”
		 - “ออกแบบรูปร่างสวยตรงจุดกับผลิตภัณฑ์กระชับสัดส่วนและกระตุน้ การท�ำงานของระบบเผาผลาญ”
		 - “ผลิตภัณฑ์เพือ่ การกระชับสัดส่วนพร้อมระบบป้องกัน พบว่ามีประสิทธิภาพสูงมากในการช่วยสลาย
ไขมันใต้ชนั้ ผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว”
		 - “โชว์หนุ่ ฟิต กระชับทุกสัดส่วน หมดปัญหา ผิวหย่อนคล้อย ผิวแตกลาย รอยด�ำ ผิวเปลือกส้ม...ก�ำจัด
เซลล์ลไู ลท์...ปราศจากสารเคมี ปลอดภัย...เพือ่ ผิวทีม่ เี ซลลูไลท์ ริว้ รอยแตกลาย ผิวเปลือกส้ม ผิวหย่อนคล้อย
ให้กลับมาตึงกระชับอีกครัง้ ...สินค้ามี อย. รับประกันความปลอดภัย...ทาบริเวณทีต่ อ้ งการลดเซลล์ลไู ลท์ เช่น
บริเวณต้นแขน ต้นขา ให้กระชับหรือทีต่ อ้ งการลดเซลล์ลไู ลท์งา่ ยๆ...”
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		 - “ลดกระชับ สัมผัสได้ เหมือนได้ซาวน่า เฉพาะจุด...เจลร้อน ให้ความร้อนใต้ผวิ หนัง...เจลเย็น เหมือนใส่
สเตย์กระชับผิว ปลอดภัย เห็นผลจริง เมือ่ ใช้อย่างต่อเนือ่ ง ๗-๑๔ วัน”
		 - “…ลดปัญหาผมบาง ผมร่วง…เมื่อก่อนเวลาลูบหนังศีรษะแล้ว มีผมร่วงติดมือมามากจนรู้สึกตกใจ
รากผมก็ดลู บี เล็ก แต่พอได้ใช้ ๒ สัปดาห์ รากผมและผมแข็งแรงขึน้ …ผมร่วงน้อยลง สังเกตดูรสู้ กึ ว่า ความมันบน
หนังศีรษะก็ลดลงด้วย และคนรอบข้างก็ทกั ว่าผมหนาขึน้ …ลดไขมันอุดตันทีท่ ำ� ให้รากผมตีบ ลดการสร้างน�ำ้ มัน
สาเหตุหลักของผมร่วง เพิม่ การไหลเวียนโลหิตเพือ่ น�ำสารอาหารไปเลีย้ งเส้นผมมากขึน้ บ�ำรุงรากผมและเส้นผม
ให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่าย…มีจำ� หน่ายทีร่ า้ นขายยาชัน้ น�ำทัว่ ไป...”
		 - “...รับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยาเรียบร้อย...ใช้แล้วปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง...”
		 - “...การใช้ serum อย่างต่อเนือ่ ง จะช่วยฟืน้ ฟูเซลล์ผมและช่วยกระตุน้ กระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน...
การใช้เซรัม่ เป็นการแก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุผมดกด�ำอย่างเป็นธรรมชาติและจะไม่กลับมาหงอกอีก...HAIR SERUM
เร่งสร้างเมลานินสาเหตุหลักของผมขาว...การใช้ serum ช่วยบ�ำรุงหนังศีรษะ และเสริมสร้างความถีใ่ นการขึน้ ของ
เส้นผม รวมถึงความแข็งแรงของผมทีข่ นึ้ ใหม่...กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตให้รากผมแข็งแรง ให้อาหารสมอง...
กระตุน้ รากผมใหม่ให้แข็งแรง ผมทีข่ าวจะด�ำขึน้ ...”
		 - “ปกป้องผิวจากโรคผิวหนัง ผด ผืน่ คัน ช่วยฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ รา กลาก เกลือ้ น ช่วยลดการอักเสบ
ของผิวหนัง”
		 - “ยับยัง้ การท�ำงานของ Tyrosinase ซึง่ เป็นตัวสร้างเม็ดสีเมลานิน”
		 - “เพือ่ ช่วยยับยัง้ กระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินทีเ่ ป็นสาเหตุของผิวหมองคล�ำ้ ”
		 - “เปลีย่ นจากคนด�ำ เป็นคนขาว”
		 - “ผิวคล�ำ้ ด�ำแค่ไหนก็ขาวได้”
		 - “ฉีกกฎกรรมพันธุ์ ลืมไปเลยว่าเคยด�ำ”
		 - “เมือ่ หยุดใช้หน้าก็ไม่กลับมาด�ำอีก ฝ้าจางลง ผิวขาวขึน้ ”
		 - “จากทีเ่ คยมีสวิ ก็หายไปไม่กลับมาอีก ท�ำให้สวิ ยุบ สิวแห้ง”
		 - “ยับยัง้ /ก�ำจัด/ต่อต้าน/ฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย ทีท่ ำ� ให้เกิดสิว”
		 - “ต่อสูแ้ ละควบคุมการเกิดสิว”
		 - “สิวหัวหนอง สิวหัวด�ำฝังใน สิวหัวช้าง สิวอักเสบ สิวหนอง สิวหัวแดง หายไป ปราบสิวแบบถอนราก
ถอนโคน”
		 - “รักษาสิว ลดการเกิดสิวอักเสบทีเ่ กิดจากเชือ้ โรค เกิดจากฮอร์โมนไม่สมดุล”
		 - “ช่วยปรับสภาพทรวงอกคุณให้เต่งตึงขึน้ และยังช่วยเพิม่ ขนาดอกให้ใหญ่ขนึ้ สังเกตได้ภายใน ๒-๓
สัปดาห์ จะเพิม่ ขึน้ ๑-๒ นิว้ และจะอยูอ่ ย่างถาวร โดยไม่ยบุ ”
		 - “อกอึม๋ ขัน้ เทพจาก CUP เล็กสู่ CUP ใหญ่ อกอึม๋ สัง่ ได้ไม่ตอ้ งศัลยกรรมขยายอกอึม๋ เต่งตึง แน่นเฟิรม์
ยกกระชับอกทีห่ ย่อนคล้อย เพิม่ ขนาดทรวงอกและปรับผิวให้ขาวใสเต่งตึงไปพร้อมๆ กัน”
		 - “อกสวยแน่! เพียงแค่ใช้ ๒-๓ ครั้ง ก็รู้สึกได้ทันทีถึงการเปลี่ยนแปลง ๑. อกแฟบหย่อนยานหลัง
คลอดบุตร ๒. อายุเริม่ เป็นสาวเต็มตัวแต่อกยังเล็กอยู่ ปัญหาอกไม่สมบูรณ์หลังคลอดบุตรนัน้ ช่วยฟืน้ ฟูพลังผิว
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“ดันทรงเข้ารูป” ให้ความอิม่ เอิบกับเนินทรวงอกเหมาะส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการมีหน้าอกทีส่ วยงามเปล่งปลัง่ มีนำ�้ มีนวล
บุคคลทีไ่ ม่พอใจกับอกตัวเอง”
		 - “อกสวยมัน่ ใจ ไม่ตอ้ งศัลยกรรม...ท�ำมาจากธรรมชาติ ๑๐๐%...ใส่กวาวเครือขาวแท้ เกรดพรีเมีย่ ม
น�ำเข้าจากประเทศญีป่ นุ่ และใส่แบบ ๑๐๐%...๗ วันแรก จะรูส้ กึ คัดหน้าอก...๑ เดือนผ่านไป มีเนินขึน้ มีเนือ้ ขึน้
หน้าอกชิดขึน้ ...หลังจากใช้อย่างต่อเนือ่ ง คัพไซต์เปลีย่ นแปลงไปจาก A ๖๕ เป็น C ๗๐…จะไปกระตุน้ หน้าอก
ของสาวประเภท ๒ ให้มคี วามกระชับเต่งตึง ท�ำให้มขี นาดใหญ่ขนึ้ ได้...หน้าอกเล็กก็ชว่ ยได้ ปัญหาอกไม่กระชับ
เต่งตึงเป็นทรงก็ชว่ ยได้...”
		 - “ฆ่าเชื้อโรค กระตุ้นสารต้านอนุมูลอิสระ...ทุกปัญหารอบเดือนของสตรี เรามีค�ำตอบ...๑. ปวด
ประจ�ำเดือน...๒. มีตกขาวผิดปกติ...๓. ช่องคลอดมีกลิน่ ...๔. มีอาการคัน...๕. ช่องคลอดไม่สะอาด...”
		 - “...ข่าวดี ผ้าอนามัยสมุนไพร...ส�ำหรับท่านทีม่ ปี ญ
ั หาในเรือ่ งของ การตกขาว มีกลิน่ คาว กลิน่ อับชืน้
มีอาการคันหลังการใช้ผา้ อนามัย ปวดประจ�ำเดือน ประจ�ำเดือนมาไม่ปกติ มดลูกอักเสบ รอบเดือนมาไม่ปกติ
ติดเชือ้ ทางเดินปัสสาวะ แพ้ผา้ อนามัย มีปญ
ั หาในเรือ่ งของมีกลิน่ เหม็นมากและริดสีดวงทวาร...สมุนไพร ๕ ชนิด
ทีเ่ ป็นองค์ประกอบหลัก หินไหมฟาง (Mai Fang Stone) เป็นหินภูเขาไฟ คุณสมบัตชิ ว่ ยดับกลิน่ ก�ำจัดเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ในล�ำไส้ใหญ่ ทีอ่ าจปนเปือ้ นจากการช�ำระล้าง ป้องกันการติดเชือ้ หมิงฟาง (ming fang) ช่วยให้ชอ่ งคลอดกระชับ
สลายลิม่ เลือด ขับและฟอกโลหิต ล้างโลหิต ระดูทตี่ กค้าง ท�ำให้มดลูกเข้าอู่ ช่วยสมานแผลและห้ามเลือดแผล
เล็กน้อย บินเพียน (Bin Pian) บรรเทาความร้อน ป้องกันการอักเสบอาการปวดท้อง แก้โรคผิวหนัง แก้พพุ อง
กลิน่ หอมช่วยผ่อนคลาย เปเปอร์มนิ้ ต์ (Peppermint) ใช้เป็นยาขับลม ลดอาการปวดเมือ่ ย ช่วยฆ่าเชือ้ ให้ความ
รูส้ กึ เย็นสบาย สดชืน่ อารมณ์ดี ไคว่ มู่ หยู (Chinese Cypress Oie) กลิน่ อโรมาเทอราปี ช่วยให้ระบบประสาท
ผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวดเมือ่ ย ปวดหลัง ช่วยดูแล ระบบการไหลเวียนเลือดดีขนึ้
		 - “สบู.่ ..โซฟ...ท�ำให้เส้นขนตามแขนขามีขนาดเล็กลง...ลดการระคายเคืองและการอักเสบของปัญหาสิว
และผิวพรรณ...ลดรอยแผลเป็น...หลักการท�ำงานคล้ายเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิง...ลดรอยแผลเป็น...ยับยัง้
เชือ้ แบคทีเรีย...ช่วยป้องกันผิวอักเสบ...คุณสมบัตเิ ดียวกับฮอร์โมนเพศหญิง คือจะช่วยความเต่งตึง อวบอิม่ มีนำ�้
มีนวลของผิว...ป้องกันผิวอักเสบ...ช่วยก�ำจัดของเสียทีส่ ะสมอยูใ่ นผิวหนัง...มีฤทธิย์ บั ยัง้ เอนไซม์ tyrosinase จึง
อาจช่วยให้มนุษย์มผี วิ ขาวขึน้ ได้...ต่อต้านอนุมลู อิสระ ฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย...ช่วยให้เซลล์ผวิ หนังทีเ่ กิดอาการอักเสบ
คืนสภาพเร็วขึน้ ทัง้ ยังช่วยก�ำจัดจุลนิ ทรียบ์ างชนิดทีเ่ ป็นสาเหตุสำ� คัญของโรคผิวหนัง สารต้านอนุมลู อิสระป้องกัน
ผลกระทบจากแสงแดด ผิวหนังอักเสบและเซลล์ผวิ แข็งแรงด้วย...”
		 - “...สบูม่ งคลทีช่ ว่ ยปรับฐานดวงชะตาชีวติ ช�ำระล้างสิง่ ไม่ดี คุณไสย อวิชาต่างๆ...ให้มพี ลังในการช�ำระล้า
งอวิชาด้านมืด และคุณไสยต่างๆ อย่างสูงสุด...สบูน่ จี้ ะช่วยช�ำระล้างอวิชาต่างๆ และเปิดดวงชะตาชีวติ เพือ่ รับพลัง
ด้านดีให้แก่ผใู้ ช้...”
		 - “สบูบ่ ำ� รุงกระชับผิวทรวงอก…ช่วยปรับระดับฮอร์โมนเพศหญิง...และต่อต้านอนุมลู อิสระ...Allantoin:
สารทีป่ อ้ งกันการระคายเคือง ลดอาการแพ้...สารสกัดกวาวเครือขาว ช่วยเพิม่ ฮอร์โมนเพศหญิง...”
		 - “สบู.่ ..ลอกผิวด�ำ เผยผิวใหม่ ให้ขาวใส สะใจ สะกดสายตาคน ด้วยสารสกัดจากอสุจปิ ลาแซลม่อนเข้ม
ข้น แค่ ถู ฟอก ล้าง ก็ขาวได้งา่ ยๆ ภายใน ๕ นาที...สบู.่ ..จากสแกนดิเนเวีย ผ่านกระบวนการสกัดทีส่ ะอาดและ
ปลอดภัย เข้มข้นกว่าการใช้ไวท์เทนนิง่ ทัว่ ไปถึง ๕๐ เท่า เห็นผลไวกว่า ปลอดภัยกว่า ไร้สารเคมี จากการวิจยั พบ
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ว่า อสุจใิ นแซลม่อน เป็นแหล่งรวมของโปรตีนหลากหลายชนิดและยังมีวติ ามินซี คอลลาเจน เข้มข้นกว่าสาร อืน่ ๆ
๕๐-๑๐๐ เท่า จึงท�ำให้ขาวไว ผิวพรรณเต่งตึง เห็นผลภายในครัง้ แรกทีอ่ าบ...ขาวเห็นผลเพียงอาบครัง้ แรก...”
		 - “เสน่หเ์ ฉพาะจุด ฟิตและอ่อนเยาว์ ช่วยฟืน้ ฟูจดุ ซ่อนเร้นให้เยาว์วยั อ่อนใส กระชับขึน้ ”
		 - “น�ำ้ หอมเพิม่ ความสนุกสนานบนเตียงของคูร่ กั ของคุณ น�ำ้ หอมฟีโรโมน มัดใจผัว”
		 - “...แต่ความโดดเด่นจะอยู่ที่การผสมผสานฟีโรโมนเข้าไปซึ่งเป็นสารพิเศษที่ช่วยดึงดูดเพศตรงข้าม
ต้องยอมรับว่าช่วงนี้กระแสน�้ำหอมแบรนด์ก�ำลังกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียล โดยลูกค้าที่น�ำไปใช้
ส่วนใหญ่บอกว่า เป็นน�ำ้ หอมปลุกเร้าอารมณ์ หรือทีเ่ รียกกันติดปากทัว่ บ้านทัว่ เมืองว่าน�ำ้ หอมมัดใจสามี บ้างก็
บอกว่ามันคือน�ำ้ มันพรายยุคไฮเทค...”
		 - “คุณประโยชน์ ๑. ช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวมีชวี ติ ชีวา ๒. เพิม่ ระยะเวลาในการแข็งตัวช่วยให้สามารถ
มีเพศสัมพันธ์ได้นานขึน้ ในแต่ละครัง้ ๓. สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้บอ่ ยครัง้ ๔. ช่วยให้กระฉับกระเฉงมีชวี ติ ชีวา”
		 - “SERUM...เพิม่ พลังความเป็นชาย...เพิม่ ขนาดน้องชายโดยตรง...๑ สัปดาห์ ผลลัพธ์ภายในการแข็งตัว
ดีขนึ้ แข็งตัวได้เต็มที่ ความรูส้ กึ ระหว่างมีกจิ กรรมดีขนึ้ แข็งตัวได้เต็มที่ ความรูส้ กึ ระหว่างมีกจิ กรรมดีขนึ้ ...ผลลัพธ์
ภายนอกผิวหนังชุม่ ชืน่ ไม่แห้งตึง...๒ สัปดาห์ ผลลัพธ์ภายในสามารถแข็งตัวได้นานมากขึน้ ผ่านมาตรฐานจาก
องค์การอาหารและยาเลขที.่ ..”
		 - “...เซรัม่ นวดน้องชาย เพือ่ สุขภาพเพศทีด่ กี ว่า... มีสว่ นช่วยท�ำให้หลอดเลือดขยาย ท�ำให้นอ้ งชายได้ขนาด
ตามทีเ่ ราพึงพอใจ ใหญ่ อึด ทน นาน...เพือ่ ความแข็งแรง ขยายและเพิม่ ขนาด ตลอดจนเพิม่ พลังทางเพศ…ป้องกัน
การติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ เช่น เชือ้ HIV…รักษาโรคเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศ...ช่วยบ�ำรุงรักษาและท�ำให้อวัยวะ
เพศชายแข็งตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ...ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา...ช่วยรักษาโรคเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)...สามารถท�ำให้อวัยวะเพศขยายใหญ่ขนึ้ และยาวขึน้ ได้...ช่วยให้
หลอดเลือด เส้นประสาทและกล้ามเนือ้ แข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขนึ้ ...
ช่วยให้อวัยวะเพศขาวขึน้ และเรียบเนียน...ช่วยให้เพิม่ จ�ำนวนอสุจใิ นการหลัง่ แต่ละครัง้ ...”
		 - “ปัญหาในช่องปาก ปวดฟัน เหงือกบวม เลือดออกตามไรฟัน ร�ำมะนาด ใช้เป็นประจ�ำ จะไม่มแี ผลใน
ช่องปากอีกเลย ใช้แล้วเหงือกไม่บวม”
		 - “ฟืน้ ฟูและเสริมสร้างกระดูกใหม่ เสริมสร้างผิวฟัน”		
		 - “ช่วยแผลร้อนใน ช่วยให้รากฟันแข็งแรง”
		 - “ป้องกันการขยายตัวผิดปกติของชัน้ เนือ้ เยือ่ บางๆ รอบรากฟัน”
		 - “ยับยัง้ เชือ้ ทีท่ ำ� ให้เกิดฟันผุได้ด”ี
		 - “บรรเทาอาการปวดบวม บรรเทาอาการเหงือกอักเสบ”
		 - “ระวัง…ข้อเจ็บ…ข้อติด…ข้อมีเสียงดัง…นั่งนานไม่ได้…โรคข้อเสื่อม…ประสิทธิภาพสูงกว่า ๕ เท่า…
สร้างเสริมไขข้อใหม่…”
		 - “...น�ำ้ มัน...สกัด...บรรเทาอาการเมือ่ ยล้า ปวดข้อ ปวดกล้ามเนือ้ ...”
		 - “ครีมนมผึง้ ...บ�ำรุงข้อนิว้ และนิว้ ป้องกันโรคนิว้ ล็อค…”
		 - “ผมยาวถึง ๑.๓ ซ.ม. ต่อเดือน...นวัตกรรมเพือ่ ผมยาวสวย ๑.๓ ซ.ม. ต่อเดือน”
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ภาคผนวก
ผลิตภัณฑ์

แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�ำอาง

เอกสารอ้างอิง/มติ

๑. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง
ส�ำอางบ�ำรุงผิวที่มี
สารไวท์เทนนิ่ง
(Whitening
products)

๑. ห้ า มใช้ ข ้ อ ความหรื อ ภาพโฆษณาที่ สื่ อ ความหมายถึ ง
ประสิทธิภาพของเครือ่ งส�ำอางว่า สามารถเปลีย่ นแปลงหรือท�ำให้
สีผิวขาวขึ้นมากกว่าหรือแตกต่างจากสีผิวเดิมตามธรรมชาติ
หรือใช้ข้อความอื่นที่มีความหมายในท�ำนองเดียวกัน
๒. การโฆษณาที่ท�ำให้เข้าใจว่าเครื่องส�ำอางมีสรรพคุณช่วยให้
ผิวพรรณแลดูกระจ่างใส ต้องแสดงข้อความที่มีความหมายท�ำให้
เข้าใจว่า เครื่องส�ำอางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีผิวตามธรรมชาติ
ของแต่ละบุคคลได้
๓. การโฆษณาที่ มี ก ารอ้ า งอิ ง ผลการศึ ก ษา/ผลการทดสอบ
หรือทดลองจากห้องปฏิบตั กิ ารขององค์กรใดๆ ต้องแสดงข้อความ
ที่มีความหมายท�ำให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่
กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วย
หมายเหตุ: ดังนัน้ การใช้คำ� ว่า “ขาว” จึงใช้ได้ภายใต้คำ� จ�ำกัดความ
ของเครื่องส�ำอางและแนวทางข้างต้น เท่านั้น
๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน ชะลอ หรือการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงโครงสร้างและ
กระบวนการเสื่อมสภาพอันเนื่องจากอายุที่มากขึ้น
๒. การโฆษณาที่ท�ำให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณ ช่วยลด ชะลอ หรือ
ปกป้องผิวจากริ้วรอย ต้องแสดงข้อความที่ท�ำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ว่า
ผูบ้ ริโภคจะได้รบั ผลในการใช้ในช่วงเวลาเมือ่ ใช้เครือ่ งส�ำอางเท่านัน้
และผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วย
ส�ำหรับสรรพคุณในการปกปิดริ้วรอย เช่น กลุ่ม foundation
หรือ concealer ต้องแสดงข้อความที่ท�ำให้เข้าใจได้ว่าสามารถ
ปกปิดริ้วรอยได้ในขณะใช้เท่านั้น
หมายเหตุ: ภายใต้คำ� จ�ำกัดความของเครือ่ งส�ำอางไม่สามารถใช้ ค�ำว่า
“ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ” เนื่องจากไม่ใช่สรรพคุณของเครื่อง
ส�ำอาง แต่อาจให้ใช้ค�ำทับศัพท์ผสมสารแอนตี้ออกซิแดนท์ (ถ้ามี)
ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อถึงความหมายถึงประสิทธิภาพใน
การรักษาสิว หรือลดการอักเสบของสิว

๑) ค� ำ สั่ ง คณะกรรมการ
เครื่ อ งส� ำ อางที่ ๑/๒๕๔๙
เรื่ อ ง ข้ อ ความที่ ห ้ า มใช้ ใ น
การโฆษณาเครื่ อ งส� ำ อาง
ประกาศ วันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๔๙
๒) ป ร ะ ก า ศ ส� ำ นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา
เรื่ อ ง แนวทางการโฆษณา
เครื่ อ งส� ำ อางตามพระราช
บั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งส� ำ อาง พ.ศ.
๒๕๓๕ ประกาศวันที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๕๑

๒. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง
ส� ำ อางลดริ้ ว รอย
(Anti-aging,
Anti-wrinkle)

๓. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง
ส� ำ อางส� ำ หรั บ สิ ว
(Anti-acne, Anticomedones)

Unacceptable claims of
ASEAN Cosmetic Claims
Guidelines : “Prevents,
reduces or reverses the
physiological changes
and degeneration conditions brought about by
aging”

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

คู่มือการโฆษณาเครื่องสำ�อาง

ผลิตภัณฑ์

๔. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง
ส� ำ อางกระชั บ ผิ ว
(Contour cream,
Anti-cellulite,
Firming product )

แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�ำอาง

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ
ในการเปลี่ยนแปลงระบบการท�ำงาน หรือโครงสร้างของร่างกาย
เช่น เพิม่ การเผาผลาญ/ ลดการสะสมของไขมัน เพิม่ การไหลเวียน
ของระบบเลือด ลดขนาดของเอว เพิ่ม/ลดขนาดของทรวงอก
เป็นต้น
๒. การโฆษณาต้องสื่อถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ที่มีจุดมุ่งหมาย
ส�ำหรับช่วยปรับสภาพผิวให้ดูดี เช่น ช่วยให้ผิวหน้าหรือ ผิวกายดู
กระชับอย่างเป็นธรรมชาติตามโครงร่างธรรมชาติของแต่ละบุคคล
เป็นต้น
๕. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง ๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ
ส�ำอางขัดผิว
ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผิว
(Skin exfoliation) ๒. ข้อความโฆษณาต้องสือ่ ความหมายท�ำให้เข้าใจว่าเครือ่ งส�ำอาง
มี ส รรพคุ ณ เกี่ ย วกั บ การปรั บ สภาพผิ ว ให้ ดู ดี ขึ้ น จากการใช้
ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นผสมของสารทีเ่ สริมการผลัดเซลล์ผวิ (chemical
exfoliation เช่น AHA เป็นต้น) และ/หรือสารขัดผิว (physical
exfoliation เช่น scrub beads เป็นต้น)
๓. ต้องแสดงค�ำแนะน�ำให้หลีกเลี่ยงแสงแดดบริเวณที่ทาหรือใช้
สารป้องกันแสงแดดควบคู่ไปด้วย ในกรณีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม
ของสารเสริมการผลัดเซลล์ผิวอย่างเดียว เช่น AHA ในปริมาณ
ตั้งแต่ ๒.๕% ขึ้นไปเป็นต้น

19

เอกสารอ้างอิง/มติ

Unacceptable claims of
ASEAN Cosmetic Claims
Guidelines : “Treatment
of cellulite”, “Lose centimeters”, “Removes/
burns fat”

๑) ๑๒th ACC Meeting,
๒๔-๒๕ June ๒๐๐๙,
Malaysia. The following
wording was agreed to
define where mandatory
sunburn alert labeling is
required for products
containing AHAs. “Labeling
mandatory for products
containing Glycolic and/
or Lactic acids at a
concentration ≥ ๒.๕% and
do not contain a sunscreen.
๒) Not required for
products that are
intended to be applied
to non sun exposed
areas of the body, contain
a sunscreen or a lower
concentration of AHA”
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คู่มือการโฆษณาเครื่องสำ�อาง

ผลิตภัณฑ์

แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�ำอาง

เอกสารอ้างอิง/มติ

๖. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง
ส� ำ อ า ง ป ้ อ ง กั น
แสงแดด/ผสมสาร
ป้องกันแสงแดด
(Sunscreen/
Sunscreencontaining
products)

กรณี เ ป็ น เครื่ อ งส� ำ อางที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการป้ อ งกั น
แสงแดด (Primary Sunscreen)
๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ
ในการป้องกันแสงแดดว่า
๑.๑ ป้องกันรังสีอนื่ ได้ นอกจากรังสีอลั ตราไวโอเลต หรือรังสียวู ี
๑.๒ ป้องกันแสงแดดได้ยาวนาน โดยไม่ต้องทาซ�้ำ
๑.๓ ป้องกันอันตรายจากรังสียูวีได้ ๑๐๐%
๑.๔ ป้องกันการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อของผิวหนัง ที่ไม่ใช่
สาเหตุเกิดจากแสงแดด
๑.๕ เมื่อทาผิวแล้วผลิตภัณฑ์ทนต่อการเช็ดถูหรือไม่ละลาย
ออกมากับเหงื่อ
๒. ข้อความโฆษณาต้องสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงข้อควรปฏิบัติ
ในการใช้เครือ่ งส�ำอางกลุม่ ป้องกันแสงแดดอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้
ได้รับผลในการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยข้อความที่ท�ำให้
เข้าใจว่า ทาในปริมาณ ๒ มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่ง
ประมาณเท่ากับ ๑ ช้อนชา หรือสองข้อนิว้ มือ ส�ำหรับทาหน้าและ
คอ ซึง่ อาจแบ่งทา ๒ รอบ โดยทารอบละประมาณครึง่ ช้อนชาหรือ
หนึ่งข้อนิ้วมือและทาอย่างทั่วถึงสม�่ำเสมอ ก่อนออกสู่แสงแดด
อย่างน้อย ๑๕-๓๐ นาที เพื่อให้เครื่องส�ำอางยึดติดกับผิวหนัง
หากออกสู่แสงแดดหรือมีกิจกรรมกลางแสงแดดเป็นเวลานาน
ให้ทาซ�ำ้ ทุก ๑-๒ ชัว่ โมง เพือ่ การป้องกันแสงแดดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง
๓. การแสดงค่าประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวี เช่น SPF (Sun
Protection Factor หรือ Sunburn Protection Factor) และ/
หรื อ PA (UVA Protection Factor) ต้ อ งระบุ เ ฉพาะค่ า
ประสิทธิภาพการป้องกันฯ ที่ได้จากการทดสอบเครื่องส�ำอาง
ส�ำเร็จรูป
กรณีเป็นเครื่องส�ำอางที่มิใช่มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
แสงแดด (Secondary sunscreen)
ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องส�ำอางที่มี
วัตถุประสงค์หลักในการป้องกันแสงแดด หากมีวตั ถุประสงค์เสริม
ร่วมกับการป้องกันแสงแดด เช่น ป้องกันแสงแดดพร้อมบ�ำรุงผิว
ให้ชุ่มชื้นให้ปฏิบัติตามกรณีที่มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
แสงแดด

๑) ประกาศส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา เรือ่ ง
แนวทางการโฆษณาเครื่อง
ส�ำอาง ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องส�ำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ วันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๕๒
๒) The Commission
Recommendation of ๒๒
September ๒๐๐๖ on the
efficacy of sunscreen
products and the claims
made relating thereto

คู่มือการโฆษณาเครื่องสำ�อาง
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ผลิตภัณฑ์

แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�ำอาง

เอกสารอ้างอิง/มติ

๗. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง
ส� ำ อางท� ำ ความ
สะอาดผสมสาร
แอนตี้ แ บคที เ รี ย
(Antibacterial in
cleansing
products)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อถึงความหมายถึงประสิทธิภาพ
ในการก�ำจัด/ยับยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึง่ เป็นสรรพคุณ
ทางยา
๒. ข้อความโฆษณาต้องสือ่ ความหมายท�ำให้เข้าใจว่าเครือ่ งส�ำอาง
มีสรรพคุณหลักในการท�ำความสะอาดเพือ่ สุขอนามัยทีด่ ขี องบุคคล
และมีจดุ ประสงค์รองในการช�ำระล้าง/ลดการสะสมของแบคทีเรีย
ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นกายได้ด้วย โดยอาจใช้ข้อความที่สื่อ
ความหมายดังนี้
๒.๑ ใช้ท�ำความสะอาด ช�ำระล้างสิ่งสกปรก และแบคทีเรีย
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นกาย
๒.๒ ใช้ท�ำความสะอาด ช�ำระล้าง สิ่งสกปรก และแบคทีเรีย
๒.๓ ใช้ท�ำความสะอาด และช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย
๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อถึงความหมายถึงประสิทธิภาพ
ในการก�ำจัด/ยับยั้งอาการคันศีรษะ อันเนื่องมาจากเชื้อราหรือ
การรักษาโรคหนังศีรษะอักเสบ หรือขจัดรังแคแบบถาวร
๒. การใช้ข้อความหรือภาพโฆษณาต้องสื่อความหมายภายใต้
ขอบข่ายของเครื่องส�ำอางในลักษณะของการท�ำความสะอาด
เส้นผม หนังศีรษะ และสะเก็ดรังแค รวมทั้งลดการคันศีรษะที่เกิด
จากรังแคในช่วงระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์
๑. ห้ า มใช้ ข ้ อ ความหรื อ ภาพโฆษณาที่ สื่ อ ความหมายถึ ง
ประสิทธิภาพว่าช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงอันเนื่องจากปัจจัย
ภายในร่างกาย หรือมีผลต่อการปรับวงจรการเจริญเติบโตของ
เส้นผมหรือหนังศีรษะ หรือลักษณะทางพันธุกรรม
๒. การโฆษณาต้องสือ่ ความหมายถึงสรรพคุณในการดูแลเส้นผม
ว่าเคลือบเส้นผมให้ลื่นหวีง่าย

มติคณะอนุกรรมการว่าด้วย
ฉลากและโฆษณา ตามที่
ปรากฏในหนั ง สื อ ที่ สธ
๐๘๐๕/ว ๔๒๑ ลงวันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๔๔

๘. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง
ส� ำ อางขจั ด รั ง แค
(Anti-dandruff)

๙. ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง
ส�ำอางบ�ำรุงเส้นผม
และหนังศีรษะ
(Anti-hair fall
due to breakage
hair)

Unacceptable claims of
ASEAN Cosmetic Claims
Guidelines : “Eliminates
dandruff permanently”

Unacceptable ckaims of
ASEAN Cosmetic Claims
Guidelines: “Restores
hair cell”, “Hair loss can
be arrested or reversed”,
“Stimulates hair growth”
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คู่มือการโฆษณาเครื่องสำ�อาง

ผลิตภัณฑ์

แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�ำอาง

๑. ห้ า มใช้ ข ้ อ ความหรื อ ภาพโฆษณาที่ สื่ อ ความหมายถึ ง
ประสิทธิภาพว่าช่วยท�ำให้เส้นผมอยูใ่ นสภาพทีด่ ขี นึ้ หรือไม่ทำ� ลาย
เส้นผม ยกเว้น หากมีส่วนผสม (active ingredient) ที่ช่วยในการ
ปกป้องเส้นผม หรือบ�ำรุงเส้นผม ซึง่ ต้องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพ
สนับสนุน
๒. การโฆษณาต้องสื่อให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ให้ผลลัพธ์ไม่เป็น
การถาวรและควรแสดงข้อความให้ทดสอบการแพ้ของผลิตภัณฑ์
ก่อนใช้ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าสารเคมีในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้
ส่งผลกระทบต่อสภาพของเส้นผม หรืออาจมีการแพ้จากการสัมผัสได้
หมายเหตุ: ข้อความสรรพคุณดังกล่าวไม่เกีย่ วข้องกับชือ่ ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมชนิดถาวร ชนิดกึ่งถาวร ชนิด
ชั่วคราว
๑๑. กลุ ่ ม เครื่ อ ง ๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพว่า
ส�ำอางลดเหงือ่ และ ช่วยระงับการเกิดเหงื่อ หรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
กลิ่นกาย
ของต่อมเหงื่อ เช่น ลดจ�ำนวนต่อมเหงื่อ มีผลต่อกระบวนการ
(Anti-perspirant, เกิดเหงื่อ เป็นต้น
deodorant)
๒. การโฆษณาต้ อ งสื่ อ ความหมายเกี่ ย วกั บ การลดกลิ่ น กาย
อันเนือ่ งมาจากการหมักหมมทีเ่ กิดจากความชืน้ ของเหงือ่ ใต้วงแขน
เมือ่ ลดความเปียกชืน้ ใต้วงแขนได้ ปัญหากลิน่ กายอันไม่พงึ ประสงค์
ส่วนหนึ่งจึงลดลงได้
๓. ควรระบุข้อความโฆษณาที่ท�ำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า ผลลัพธ์
ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละบุคคล
หมายเหตุ: เครื่องส�ำอางลดเหงื่อเมื่อสัมผัสกับผิว คุณสมบัตทิ มี่ ี
ลักษณะคล้ายไข (wax, gel) จะเคลือบผิว เพื่อปิดรูขมุ ขน จึงมีส่วน
ช่วยลดเหงือ่ ทีจ่ ะหลัง่ ออกมาได้สว่ นหนึง่ ในขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์ยงั คง
อยูบ่ นผิว ซึง่ ผูใ้ ช้จะรูส้ กึ ได้วา่ ความเปียกชืน้ ใต้วงแขนลดลง จึงรูส้ กึ
แห้งสบายกว่าที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ และได้ความหอมเพิ่มจากกลิ่น
ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสารที่เคลือบผิวนี้จะหลุดลอกออกได้เมื่อมีการ
ช�ำระล้างตามปกติ โดยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ต่อมเหงื่อ และด้วยส่วนประกอบอื่นๆ เช่น สาร anti-bacteria
และน�ำ้ หอม จึงช่วยลดปัญหากลิน่ กายอันไม่พงึ ประสงค์ ในขณะที่
ใช้ผลิตภัณฑ์

เอกสารอ้างอิง/มติ

๑๐. กลุ ่ ม เครื่ อ ง
ส�ำอาง ยืด ดัด ย้อม
สีผม (Hair perming,
strengthening
and colorants)

Unacceptable claims of
ASEAN Cosmetic Claims
Guidelines : “Completely
prevents sweating/
perspiration”

คู่มือการโฆษณาเครื่องสำ�อาง
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ผลิตภัณฑ์

แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�ำอาง

เอกสารอ้างอิง/มติ

๑๒. กลุ ่ ม เครื่ อ ง
ส� ำ อ า ง น�้ ำ ห อ ม
(Perfumes/
Fragrances/
Colognes)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพว่า
ช่วยดึงดูดทางเพศ หรือกระตุ้นฮอร์โมนทางเพศ หรือมีผลต่อจิต
และประสาท เช่น ช่วยระงับความเครียด, ท�ำให้นอนหลับ, ช่วยไม่ให้
รู้สึกอ่อนล้า/อ่อนเพลีย เป็นต้น
๒. การโฆษณาต้องสื่อความหมายในลักษณะการให้กลิ่นหอม
แก่ร่างกายตามกลิ่นของเครื่องส�ำอางนั้นๆ
๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพ
ว่ามีผลต่อระบบการท�ำงานของร่างกาย เช่น ช่วยเร่งให้เล็บงอก
ยาวเร็วขึ้น หรือใช้รักษาเชื้อราที่เล็บ เป็นต้น
๒. การโฆษณาต้ อ งสื่ อ ความหมายในลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ท�ำความสะอาด เปลี่ยนแปลงหรือตกแต่งรูปลักษณะของเล็บ
เพือ่ ดูแลให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ี เช่น ล้างสีเล็บ, แต่งสีเล็บ, เคลือบและ
บ�ำรุงเล็บ เป็นต้น
๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึงประสิทธิภาพว่า
มีผลในการรักษา/ป้องกันโรคปริทนต์ เช่น แผลในช่องปาก เชื้อรา
ในช่องปาก เหงือกอักเสบ เลือดออกตามไรฟัน เป็นต้น
๒. การโฆษณาต้องสื่อถึงสรรพคุณหลักในการท�ำความสะอาด
และส่งเสริมสุขอนามัยในช่องปาก และฟัน เช่น ป้องกันฟันผุ (กรณี
มีส่วนผสมของสารป้องกันฟันผุ ได้แก่ ฟลูออไรด์ หรือสารอื่นที่มี
ข้อมูลทางวิชาการ และมีผลทดสอบประสิทธิภาพอ้างอิง) ลดการ
สะสมคราบแบคทีเรีย หรือคราบพลัค (กรณีมีส่วนผสมของสาร
แอนตี้แบคทีเรียในปริมาณที่ไม่เข้าข่ายเป็นยา ซึ่งต้องตรวจสอบ
จากต�ำรายาเป็นการเฉพาะแต่ละสาร) ลดการเสียวฟัน (กรณี
ที่มีส่วนผสมของสารลดการเสียวฟัน) ลดกลิ่นปาก และช่วยให้
ลมหายใจสะอาดสดชื่น จึงส่งผลให้สุขภาพเหงือกและฟันดี
หมายเหตุ: ในกรณีน�้ำยาบ้วนปาก ไม่ใช้ข้อความ หรือภาพแสดง
ให้เข้าใจว่าสามารถทดแทนการแปรงฟันได้
๓. กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในช่องปากที่มีส่วนผสม
ของ Hydrogen peroxide ที่เป็นส่วนผสม หรือที่ถูกปลดปล่อย
จากผลิตภัณฑ์ไม่เกิน ๐.๑% ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ผู้ขาย สามารถขาย
ให้แก่ผู้บริโภคน�ำไปใช้ได้โดยทั่วไปนั้น ห้ามแสดงประสิทธิภาพใน
การฟอกสีฟัน

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

๑๓. กลุ ่ ม เครื่ อ ง
ส�ำอางส�ำหรับเล็บ
(Nail products)

๑๔. กลุ ่ ม เครื่ อ ง
ส� ำ อ า ง ส� ำ ห รั บ
ช่องปาก
(Oral care
products)

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

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

ผลิตภัณฑ์

แนวทางการพิจารณาโฆษณาเครื่องส�ำอาง

เอกสารอ้างอิง/มติ

๑๕. กลุ ่ ม เครื่ อ ง
ส� ำ อางฟอกสี ฟ ั น
(ฺTeeth bleaching
products)

๑. ห้ามใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อความหมายถึง ประสิทธิใน
การฟอกสีฟันให้ขาวขึ้นได้อันเนื่องจากผลอันไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา กลุ่ม Tetracycline หรือกลุ่มที่เกิดจากโรคฟัน เช่น
Fluorosis ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้จากการใช้เครื่องส�ำอางกลุ่ม
ฟอกสีฟัน
๒. การโฆษณาในส่วนของการแสดงภาพที่สื่อผลลัพธ์หลังการ
ฟอกสีฟัน ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง หรือเพิ่มข้อความที่
ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคเข้ า ใจว่ า “ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ ขึ้ น อยู ่ กั บ สี ข องผิ ว ฟั น
แต่ละบุคคล”
หมายเหตุ:

๑) ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข เรื่อง ก�ำหนดชื่อ
และปริมาณของวัตถุทอี่ าจใช้
เป็ น ส่ ว นผสมในการผลิ ต
เครื่องส�ำอาง ประกาศ ณ
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑
๒) Unacceptable claims
of ASEAN Cosmetic
Claims Guidelines :
“Whitens tetracyclineinduced stains”

% Hydrogen
ข้อก�ำหนดพิเศษ
peroxide ที่ถูกปลด
ปล่อยจากผลิตภัณฑ์
ไม่เกิน ๖%
- ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ผู้ขายต้อง ขายให้
เฉพาะกับทันตแพทย์เท่านัน้ ห้ามขาย
ให้ผู้บริโภคน�ำไปใช้เอง

