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1. สถานการณ์ปัญหาโฆษณาผลิตภณัฑส์ขุภาพ

2. มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2554

3. การก ากบัดแูลการโฆษณาผลิตภณัฑส์ขุภาพของ อย.



1.สถานการณ์ปัญหาโฆษณาผลิตภณัฑส์ขุภาพ

มลูค่าของการโฆษณาผลิตภณัฑส์ขุภาพมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้

ปี 56 ปี 39

20,000 ล้านบาทต่อปี
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้

1,300 ลา้นบาท
ต่อปี

1



2.สถานการณ์ปัญหาโฆษณาผลิตภณัฑส์ขุภาพ

สถิติการเฝ้าระวงัโฆษณาผลิตภณัฑส์ขุภาพ

จากข้อมลูของศนูยเ์ฝ้าระวงัและรบัร้องเรียนผลิตภณัฑส์ขุภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2555 - กนัยายน 2556

พบว่ามีโฆษณาผลิตภณัฑส์ขุภาพท่ีผิดกฎหมายจ านวน 9,008 ราย
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1.สถานการณ์ปัญหาโฆษณาผลิตภณัฑส์ขุภาพ

การขยายตวัของส่ือใหม่ เช่น วิทยชุมุชน ทีวีดาวเทียม เคเบ้ิลทีวี ฯลฯ

ขยายตวัของส่ือใหม่ ทัง้วิทยชุมุชนท่ีมีมากกว่า 7,700 สถานี รวมถึง
เคเบิลและทีวีดาวเทียมกว่า 1,000 ช่องท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้
มากกว่า 14 ล้านครวัเรือน ซ่ึงส่วนใหญ่ส่ือเหล่าน้ีเป็นแหล่งโฆษณาสินค้า
ท่ีผิดกฎหมาย
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วิทยชุมชน 
7,700 สถานี

ทีวีดาวเทียม
1,000 ช่อง

เข้าถึง
14 ล้านครวัเรือน



2. มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2554

   ขอให้ อย. /สคบ./ส านักอยัการสงูสดุ/บก.ปคบ. ร่วมกนัด าเนินการ1
1. สนับสนุนการจดัท าฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลการอนุญาตการโฆษณา

ข้อมลูโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย 
2. ปรบัปรุงและบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการปัญหา

โฆษณาท่ีผิดกฎหมาย
3. จดัท ากลไกหรือช่องทางการรบัเร่ืองร้องเรียน
4. เฝ้าระวัง จัดการ ด าเนินคดีกับโฆษณาท่ีผิดกฎหมายอย่าง

เคร่งครดัและมีประสิทธิภาพ
5. พฒันาระบบให้ค าปรึกษาการด าเนินคดีแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี



2. มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2554(ต่อ)

  ขอให้ กสทช. ด าเนินการ  ดงัน้ี 

1. ประกาศและบังคับใช้หลักเกณฑ์การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่เกีย่วข้องกับการโฆษณายา อาหารและ
ผลติภัณฑ์สุขภาพ

2. ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกจิการฯ จัดสรรเวลา แก่หน่วยงานหรือ
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคได้น าเสนอข้อมูลให้เท่าทันการโฆษณายา อาหาร 
และผลติภัณฑ์สุขภาพ

3. สนับสนุนงบประมาณ เพือ่การพฒันาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
4. พฒันามาตรการและกลไกในการเฝ้าระวงัและก ากบัดูแลด้านจริยธรรม
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกจิการฯ
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2. มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2554(ต่อ)

  ขอให้ อย. ด าเนินการ  ดงัน้ี 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณา ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง ส่ือโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออืน่ๆอย่าง
รอบด้าน ด้วยกระบวนการทีมี่ส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกระดับให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี และน าเสนอเพือ่รับรองในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที ่5

2. เร่งด าเนินการส่ือสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับ
กฎหมายการโฆษณา ตระหนักในเร่ืองการใช้สิทธิผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนา
กระบวนการรู้เท่าทนั
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2. มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2554(ต่อ)

  ขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
         บรูณาการการเฝ้าระวงัโฆษณายา อาหารและผลิตภณัฑส์ขุภาพ

4
  ขอให้ อปท. ทุกระดบั
         จดัตัง้กลไกการควบคมุและเฝ้าระวงัการโฆษณาแบบมีส่วนร่วม 
สนับสนุนงบประมาณ และการด าเนินงานขององคก์รภาคีเครือข่ายใน
พืน้ท่ี
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  ขอให้องคก์รวิชาชีพส่ือสารมวลชน โฆษณาและการตลาด
         ก าหนดมาตรการ และแนวทางการก ากบัดแูล จริยธรรม 
จรรยาบรรณในการส่ือสารเรื่องยา อาหาร และผลิตภณัฑส์ขุภาพสู่
ผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั
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2. มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2554(ต่อ)

   ให้มีองคก์ารอิสระเพ่ือคุ้มครองผูบ้ริโภค
         และขอให้รฐัสนับสนุนการท าหน้าท่ีเฝ้าระวงัและตรวจสอบการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการโฆษณายา อาหาร และผลิตภณัฑ์
สขุภาพ
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   ขอให้สมาชิกสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ
         เป็นผูร้่วมในกระบวนการจดัท ายทุธศาสตร ์และเป็นเครือข่าย
ควบคมุ ศึกษา ตรวจสอบ เฝ้าระวงัวิทยกุระจายเสียง ส่ือโทรทศัน์ 
อินเทอรเ์น็ต และส่ืออ่ืนๆ ทุกประเภทในพืน้ท่ี
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   ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ
         รายงานความก้าวหน้าต่อสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี 5

9



การพฒันานโยบาย และโครงสร้างการบริหารจดัการ

การบรูณาการกฎหมายระหว่างหน่วยงาน ปรบัปรงุกฎระเบียบและ
การบงัคบัใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

การพฒันาศกัยภาพวิชาชีพด้านส่ือเก่ียวกบัการโฆษณาผลิตภณัฑ์
สขุภาพ

การสร้างและพฒันาเครือข่าย กลไกการเฝ้าระวงัการโฆษณา
ผลิตภณัฑส์ขุภาพ
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การพฒันาระบบงานสนับสนุน เพ่ือการเฝ้าระวงั แก้ไข และป้องกนั 
ปัญหาการโฆษณาผลิตภณัฑส์ขุภาพท่ีผิดกฎหมาย

กรอบยทุธศาสตรก์ารจดัการปัญหาโฆษณา
ท่ีผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภณัฑส์ขุภาพ 



มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ปี 2554
 “การจดัการปัญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหารและ

ผลิตภณัฑส์ขุภาพ ทางวิทยกุระจายเสียง ส่ือโทรทศัน์ อินเตอรเ์น็ต”

2. การ
ปรับปรุง

กฎหมายและ
การบังคับใช้

3. พัฒนาระบบรับ
และจัดการเรื่อง

ร้องเรียน

1. ระบบ
ฐานข้อมูล

และ
การสือสาร

12

อย.ขบัเคล่ือนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ

4.ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย และ
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

คบส.
ประจ าปี

งบประมาณ  
พ.ศ. 2557
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            เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการพระราชบญัญติั  พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ

ตามประกาศกระทรวง เสนอลงนามโดยรฐัมนตร ีและประกาศบงัคบัใช ้  ตามกฎหมาย

จ านวน ๙ ฉบบั  ไดแ้ก่

(๑)  พระราชบญัญติัอาหาร 

       (๒) พระราชบญัญติัคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

       (๓) พระราชบญัญติัยา 

       (๔) พระราชบญัญติัเครือ่งส าอาง

       (๕) พระราชบญัญติัเครือ่งมือแพทย์

       (๖) พระราชบญัญติัวตัถท่ีุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

       (๗) พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ 

       (๘) พระราชก าหนดป้องการการใชส้ารระเหย 

       (๙) พระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย



ผลติภณัฑท์ีห่า้มโฆษณาเพือ่การคา้
ตอ่ประชาชนท ัว่ไป

• วตัถทุี่ออกฤทธ์ิต่อจติและระบบประสาท

• ยาเสพตดิใหโ้ทษ

• ยาอนัตราย และยาควบคุมพเิศษ

การโฆษณาผลติภณัฑ์



-ยา (ฆท. xxx/255x หรอื ฆศ. xxx/255x): โฆษณายาแผน

โบราณ/ยาแผนปจัจุบนัที่ไม่ใช่ยาอนัตรายหรอืยาควบคมุพเิศษ        

- อาหาร (ฆอ. xxx/255x): โฆษณาคณุประโยชน์/คณุภาพ/

สรรพคณุอาหาร   
- เครื่องมือแพทย ์(ฆพ. xxx/255x): โฆษณาเพื่อประโยชนท์าง

การคา้ & สง่เสรมิการขาย แมจ้ะไม่ไดโ้ฆษณาขายเครื่องมือ

แพทยโ์ดยตรง กต็อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก อย. กอ่น

กอ่นโฆษณา ยา อาหาร เครื่องมือแพทย ์ตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก

- เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรอื

- นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั ภายในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ

ยา อาหาร อาหาร

เครือ่งมอื
แพทย์

ขอบเขตของการโฆษณา (1)



ขอบเขตของการโฆษณา (2)

• ผลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง/ วตัถอุนัตราย

เป็นผลติภณัฑส์ขุภาพที่ไม่ตอ้งขออนุญาตโฆษณา 

แต่จะตอ้งอยู่ในขอบเขตของกฎหมายของ สคบ. ซึ่งก าหนด

ไม่ใหโ้ฆษณาโออ้วด หลอกลวง เป็นเทจ็ หรอืท าใหเ้ขา้ใจ

ผิดในสาระส าคญั 
เครือ่งส าอาง

วตัถอุนัตราย



ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร (1)

 จดัเป็นอาหารทีใ่ชร้บัประทานโดยตรงนอกเหนอืจากการ

รบัประทานอาหารหลกัตามปกตเิพือ่เสรมิสารบางอยา่ง

 มจีดุมุง่หมายส าหรบับคุคลท ัว่ไปทีม่สีขุภาพปกติ

 มใิชส่ าหรบัผูป่้วย

 เด็กและสตรมีคีรรภไ์มค่วรรบัประทาน

 ไมท่ าใหเ้ขา้ใจวา่รบัประทานผลติภณัฑฯ์เพยีงอยา่งเดยีว

จะท าใหส้ขุภาพรา่งกายดขี ึน้ได ้ตอ้งใหข้อ้มลูเพิม่วา่

 ตอ้งบรโิภคอาหารหลกัใหค้รบสว่น

 ออกก าลงักายและการพกัผอ่นทีเ่หมาะสมดว้ย



ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร (2)

 รปูลกัษณ์ใกลเ้คยีงกบัผลติภณัฑย์า แต ่“ไมใ่ชย่า”

 หา้มโฆษณาเผยแพรใ่หเ้กดิความเขา้ใจผดิวา่สามารถ

บ าบดั บรรเทา รกัษา ป้องกนัโรคหรอืความเจ็บป่วยใด ๆ

 ไมอ่นญุาตใหก้ลา่วอา้งหรอืรบัรองคณุภาพคณุประโยชน์

โดยบคุคล  องคก์ร  หรอืหนว่ยงานใด ๆ

 เอกสารวชิาการ  บทความ  หรอืคอลมันส์ขุภาพ ทีร่ะบวุา่

สารทีส่กดัจากธรรมชาตชิว่ยรกัษาโรค

 ปรมิาณสารทีอ่อกฤทธิใ์นผลติภณัฑย์งัมปีรมิาณไมถ่งึขนาดทีใ่ช้

ในการป้องกนั บ าบดั หรอืรกัษาโรคได้



• โฆษณาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต/ไม่ตรงตามที่ไดร้บัอนุญาต

   - ปรบัไม่เกนิ 5,000 บาท

• โฆษณาสรรพคณุในลกัษณะเป็นเทจ็/หลอกใหห้ลงเช่ือ

   - จ าคกุไม่เกนิ 3 ปี/ปรบัไม่เกนิ 30,000 บาท/ทัง้จ าท ัง้ปรบั 

• ฝ่าฝืนค าส ัง่ระงบัการโฆษณา 

   - จ าคกุไม่เกนิ 2 ปี/ปรบัไม่เกนิ 20,000 บาท/ปรบัวนัละ

500 บาท-1,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน

   (โทร. 02 590-7175, 02 590-7216)

 บทลงโทษเกีย่วกบัการโฆษณาอาหาร

อาหาร



ฝ่าฝืนค าส ัง่ระงบัการโฆษณาอาหาร

 มาตรา 42 เพือ่พทิกัษป์ระโยชนแ์ละความปลอดภยัของ
ผูบ้รโิภค ใหผู้อ้นญุาตมอี านาจส ัง่เป็นหนงัสอือยา่งใด 
อยา่งหนึง่ ดงันี ้

(1) ใหผู้ผ้ลติ  น าเขา้  หรอืผูท้ าการโฆษณา  ระงบัการโฆษณาอาหาร
ทีเ่ห็นวา่เป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 41

(2) ใหผู้ผ้ลติ น าเขา้ หรอืจ าหนา่ยอาหาร หรอืผูท้ าการโฆษณาอาหาร 
ระงบัการผลติ  การน าเขา้  การจ าหนา่ย หรอืการโฆษณาอาหาร
ทีค่ณะกรรมการเห็นวา่อาหารดงักลา่วไมม่คีณุประโยชน ์
คณุภาพ หรอืสรรพคณุตามทีโ่ฆษณา

 ผูใ้ดฝ่าฝืนค าส ัง่ฯ ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ 2 ปี หรอื
ปรบัไมเ่กนิ 20,000 บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั และใหป้รบั
เป็นรายวนัอกีวนัละไมน่อ้ยกวา่ 500บาท แตไ่มเ่กนิ 
1,000 บาท ตลอดระยะเวลาทีไ่มป่ฎบิตัติามค าส ัง่



หา้มโฆษณายา (1)

• โออ้วดว่าสามารถบ าบดั บรรเทา/รกัษา/ป้องกนัโรคหรอื

ความเจบ็ป่วยไดอ้ย่างศกัด์ิสทิธิ์หรอืหายขาด

• แสดงสรรพคณุอนัเป็นเท็จ/เกนิความจรงิ

• ท าใหเ้ขา้ใจว่ามีตวัยา ซ่ึงความจรงิไม่มี/มนีอ้ย

• ท าใหเ้ขา้ใจว่าเป็นยาท าใหแ้ทง้ลูก/ยาขบัระดูอย่างแรง

• ท าใหเ้ขา้ใจว่าเป็นยาบ ารุงกาม/ยาคมุก าเนิด

• แสดงสรรพคณุยาอนัตราย/ยาควบคมุพเิศษ

• รบัรองหรอืยกย่องสรรพคณุโดยบคุคลอืน่

• โฆษณาขายยา โดยวธิีแถมพก/ออกสลากรางวลั

ยา



หา้มโฆษณายา(2)

• แสดงสรรพคุณว่าสามารถรกัษา

    - โรคเบาหวาน มะเรง็ อมัพาต วณัโรค โรคเรื้อน 

    - โรคหรอือาการโรคของสมอง หวัใจ ปอด ตบั มา้ม ไต

• ไม่สภุาพ/รอ้งร าท าเพลง/แสดงความทกุขท์รมานของผูป่้วย

บทลงโทษ

• หากฝ่าฝืนกฎหมาย - ปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท

• ถา้ฝ่าฝืนค าส ัง่ระงบัโฆษณา 

   - จ าคกุไม่เกนิ 3 เดือน/ปรบัไม่เกนิ 5,000 บาท/ท ัง้จ าท ัง้ปรบั & 

ปรบั 500 บาท/วนัจนกว่าปฏบิตัติามค าส ัง่

โทร. 0-2590-7157, 0-2590-7168, 0-2590-7201 โทรสาร 0-2591-8463

ยา



ประเภทเครื่องมือแพทย์

1. เครื่องมือแพทยท์ี่ตอ้งขออนุญาตผลติ/น าเขา้(ผ. .../พ.ศ.) 

หรอื (น. .../พ.ศ.) ในเครื่องหมาย อย. & มีฉลาก (ไทย)

2. เครื่องมือแพทยท์ี่ตอ้งมาแจง้รายการละเอยีดกอ่นผลติ/

น าเขา้ (จผ. .../พ.ศ.)(จน. .../พ.ศ.) & มีฉลาก (ไทย)

3. เครื่องมือแพทยท์ ัว่ไป (ไม่มเีครื่องหมาย อย./เลขใดๆ)

ถงุยางอนามยั ถงุมือการแพทย ์ชุดตรวจHIVเพือ่วนิิจฉยั คอนแทคเลนส ์

เครื่องตรวจแอลกอฮอลฯ์  เตา้นมเทยีมฝงัในร่างกาย  เครื่องกระชบัเตา้นม อปุกรณ์

เพื่อกายภาพบ าบดั เช่น เตียงไฟฟ้า เกา้อี้ไฟฟ้าสถติ เกา้อี้ไฟฟ้า อปุกรณ์แม่เหลก็ 

cold-hot pack เครื่องนวด/ส ัน่สะเทอืน เลเซอรเ์พื่อกายภาพบ าบดั TENs ฯลฯ

เครื่องวดัความดนัฯ กระบอกสญุญากาศ เครื่องช่วยฟัง กาวติดฟันปลอม กระบอก

ฉีดอนิซูลนิ กระบอกฉีดยาใชไ้ดค้ร ัง้เดียว ชุดตรวจ HIV เพื่อการคน้วา้/วิจยั ฯลฯ 



การฝ่าฝืนกฎหมาย

 โฆษณาโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต (จ าคกุไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบั

ไมเ่กนิ 50,000 บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั)

 โฆษณาคณุประโยชนเ์ป็นเท็จ เกนิจรงิ (จ าคกุไมเ่กนิหนึง่ปี 

หรอืปรบัไมเ่กนิ 100,000 บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั)

 ประกอบวชิาชพีเวชกรรมหรอืแสดงดว้ยวธิใีด ๆ วา่พรอ้มทีจ่ะ

ประกอบวชิาชพีเวชกรรมโดยมไิดเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวช

กรรม (จ าคกุไมเ่กนิ 3 ปีหรอืปรบัไมเ่กนิสามหมืน่บาท หรอื

ท ัง้จ าท ัง้ปรบั)

 ประกอบกจิการสถานพยาบาลโดยมไิดร้บัอนญุาต (จ าคกุไม่

เกนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั)

25



การโฆษณาเครือ่งส าอาง

 พระราชบญัญตัเิครือ่งส าอาง พ.ศ. 2535

 ไมต่อ้งขออนญุาตโฆษณา แตต่อ้งอยูใ่นสาระเพือ่ความสะอาดและ

สวยงามเทา่น ัน้

 ตอ้งเป็นไปตามมาตรา 47 ของ พรบ.คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ.2522 

 ขอความเห็นขอ้ความการโฆษณาเครือ่งส าอาง คา่ธรรมเนยีมสือ่

สิง่พมิพ ์3000 บาท ทางทวี ี5000 บาท ใชเ้วลาด าเนนิการ 20 วนั 

นบัแตว่นัทีช่ าระเงนิ   

 เลขทีใ่บรบัแจง้

 10-1-5400001



ขอ้ความทีไ่มค่วรใชโ้ฆษณา

 ทีส่ดุ  ยอด  สดุยอด  ชนะเลศิ  เลศิเลอ  ดเีลศิ  ล า้เลศิ

 แหง่แรก  แหง่เดยีว  รายแรก  คร ัง้แรก  อนัดบั 1  พเิศษ

 เยีย่มยอด  ยอดเยีย่ม  สดุเหวีย่ง  วเิศษ  โดดเดน่  100% 

 ศกัดิส์ทิธ ิ ์ มหศัจรรย ์เด็ดขาด  ฮโีร ่ หนึง่เดยีว  ปาฎหิารยิ ์

 ผลเภสชัวทิยาตอ่ระบบภมูคิุม้กนั และ metabolic action

 ผลการตรวจวเิคราะห์



บทลงโทษโฆษณาเครือ่งส าอาง

 พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ.2522 

 มาตรา 47 ผูใ้ดโดยเจตนากอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิใน
แหลง่ก าเนดิ สภาพ คณุภาพ ปรมิาณ หรอืสาระส าคญั
ประการอืน่อนัเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร ไมว่า่จะเป็น
ของตนเองหรอืผูอ้ ืน่  โฆษณาหรอืใชฉ้ลากทีม่ขีอ้ความ
อนัเป็นเท็จหรอืขอ้ความทีรู่ห้รอืควรรูอ้ยูแ่ลว้วา่อาจ
กอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ

 ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ 
50,000 บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั ถา้ผูก้ระท าผดิตาม
วรรคหนึง่

 กระท าผดิซ า้อกี  ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ 
1 ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ 100,000 บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั



   ผลิตภณัฑว์ตัถุอนัตราย

   ผลิตภณัฑป้์องกนัก าจดัแมลงและสตัวอ่ื์น ผลิตภณัฑ์

ฆ่าเช้ือโรค ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด ผลิตภณัฑป้์องกนั ก าจดั

แมลง ฯลฯ มกัพบวา่ค าหรือขอ้ความซ่ึงอวดอา้งเกินจริง 

ได้รับการอนุญาต
ผลติภัณฑ์

วอส.../....

ได้รับการอนุญาต
......./น าเข้า



วตัถอุนัตราย

ตวัอยา่งขอ้ความทีไ่มอ่นุญาต

• “ปลอดภัย”

• “ไมเ่ป็นพษิ”

• “ไมเ่ป็นอนัตราย”

•  “ไรส้ารตกคา้ง” 

• “ไดผ้ลเด็ดขาด” 

• “ไดผ้ล 100%”

•  “ออกฤทธิแ์รง”



เครือ่ง 
ส าอาง  
โทร.                    

02 590-7272         

02 591-8490

• เกนิเลยจากวตัถปุระสงค ์เช่น                                         

- เพือ่ความสวยงาม ความสะอาด  บ าบดั บรรเทา รกัษา (คสอ.)          

- ใชใ้นบา้นเรอืน ใชใ้นทางเกษตร (วอ.)

• ขอ้ความไม่เป็นธรรมต่อผูบ้รโิภค & ผลเสยีต่อสงัคมสว่นรวม

  * ขอ้ความเทจ็/เกนิจรงิ & ที่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผิดในสาระส าคญั

- จ าคกุไม่เกนิ 6 เดือน/ปรบัไม่เกนิ 50,000 บาท/ท ัง้จ าท ัง้ปรบั                     

- ถา้ผิดซ ้าอกี จ าคกุไม่เกนิ 1 ปี/ปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท/ท ัง้จ าท ัง้ปรบั 

  * สนบัสนุนโดยตรง/ออ้มใหท้ าผิดกม.หรอืขดัศีลธรรม น าไปสูค่วาม

เสือ่มเสยีวฒันธรรมของชาต/ิท าใหแ้ตกแยก/ เสือ่มสามคัคใีนหมู่ปชช.      

- จ าคกุไม่เกนิ 3 เดือน/ปรบัไม่เกนิ 30,000 บาท/ท ัง้จ าท ัง้ปรบั 

หา้มโฆษณาเครือ่งส าอาง/วตัถอุนัตราย 

&        
วตัถุ
อนัตราย
โทร.              

02 590-7300-1 

02 590-7304 



รูท้นัโฆษณาอยา่งไร?

รูจ้กัหา
ขอ้มลู

www.fda.moph.go.th
www.oryor.com
ส่ือต่างๆ เช่น ส่ิงพมิพ์ อนิเทอร์เน็ต
ถามผู้รู้

รูช้อ่งทาง 
รอ้งเรยีน

- สายด่วน อย.1556/ตูป้ณ.1556 ปณฝ.สธ.นนทบรุี 

11004 -

email: complain@fda.moph.go.th หรอื 

1556@fda.moph.go.th                                      

- ศูนยเ์ฝ้าระวงัและรบัเรื่องรอ้งเรยีนผลติภณัฑส์ขุภาพ 
(ศรร.) โทร. 02-5907354-5 หรอืโทรสาร 02-5918472       

- มาดว้ยตนเองที่ อย./ ที่ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดั

- กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกบัการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค (บก.ปคบ.) ตูป้ณ. 459 ปณศ.สามเสนใน 

พญาไท กทม. 10400

2.

3.

1.
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http://www.facebook.com/fdathai


