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กฎหมายคุ้มครองการซ้ือเครื่องสําอางผ่านสื่อออนไลน ์

รัตนาพร ฉัตรมงคล* 

บทคัดย่อ 

 การซื้อเครื่องสําอางผ่านส่ือออนไลน์ในปัจจุบันเป็นที่นิยมสูงมาก  เพราะประหยัดเวลา 
และราคาต่ํากว่าช่องทางตลาดอ่ืนทั่วไป ทําให้เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักธุรกิจหน้าใหม่ในการ
ขายสินค้าผ่านส่ือออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของการควบคุมการเปิดร้านขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ มักจะมีการขาดการจดทะเบียนการค้าตามที่กฎหมายระบุ และมักพบปัญหาจากการซ้ือ
ขายที่เกิดขึ้น เช่น สินค้าปลอมหรือมีสารปนเปื้อน จนสามารถเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคในภาย
หน้าได้ ผู้บริโภคจึงไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถร้องเรียนเอาผิดกับร้านค้าออนไลน์ได้ 
ดังนั้นข้อผิดพลาดในการของซื้อสินค้าออนไลน์ คือการที่ผู้ซื้อและผู้ขายมิได้พบปะเจอหน้ากัน 
และไม่ทราบตําแหน่งร้านค้าที่ชัดเจน  เป็นผลให้เกิดปัญหาจากการซื้อสินค้า ก็ไม่สามารถตามตัว
คนผิดได้  

 ดังน้ันจึงควรมีมาตรการการควบคุมการซื้อขายเครื่องสําอางผ่านส่ือออนไลน์มากขึ้น 
เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และภาพลักษณ์  เพื่อเป็น
การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิประโยชน์และได้รับความปลอดภัยจากการซ้ือเครื่องสําอางผ่าน
ส่ือออนไลน์ ในการควบคุมจะระบุให้เป็นหน้าที่ทางภาครัฐในการตรวจเพียงอย่างเดียวจะไม่
เพียงพอ จะต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริโภคที่เพียงพออีกด้วย ทั้งการเลือกซ้ือสินค้าที่
มีหน่วยงานของภาครัฐรับรองอย่างชัดเจน และเม่ือเกิดความเสียหาย ก็สามารถตรวจสอบและ
เรียกค่าเสียหายได้อย่างสมเหตุสมผล  และในขณะที่ร้านขายออนไลน์ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ของการซ้ือขายออนไลน์ จะต้องได้รับโทษตามที่พระราชบัญญัติกําหนดไว้ 

 

คําสําคัญ :  เครื่องสําอางออนไลน์/ การคุ้มครองผู้บริโภค /การซื้อสินค้าออนไลน์  
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Law to Protect the Purchase of Cosmetics through Online Media. 

Rattanaporn Chatmongkol* 

Cosmetics marketing through the online media is very popular because it saves 
time and lower prices than other sales channels. There is an increasing trend of new 
online marketing of various  products through online channel.  In terms of controlling 
the product outlets through online channels, they are not registered as a trade outlet / 
retails as required by law, and often encountered problems arising from counterfeit 
goods or contaminants, which can be harmful to consumers.  Consumers are not 
protected and it is not fair that they cannot register a complaint against the online 
outlet. Therefore, the mistake of shopping online is that consumers and sellers are not 
meeting face to face, consumers do not know the exact location of the online 
operators, resulting in unresolved problems with the purchase, since no one is able to 
apprehend the guilty party. 

 

Therefore, the state should take measures to control trading of cosmetics 
through online media, because it affects consumers in various ways: economically, 
environmentally, and product’s image.  In order to protect consumers to enjoy the 
benefits and safety of buying cosmetics through online media, government officials 
monitoring alone is not enough, but consumers should be educated to choose only 
products which are certified by government agency.  When problems arise from a 
certified product, consumers can register a complaint and ask for a reasonable damage 
compensation.  While online retailers still do not follow the online trading regulations, 
they must be punished according to the Ministry of Commerce Act on online trading. 
 
 
 
Keywords:  online cosmetics / consumer protection from purchasing online products. 
 
 
 

*  Registered Nurse at Bumrungrad Hospital  
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บทนํา 

 ในยุคโลกาวิวัฒน์นี้ มีส่ิงอํานวยความสะดวกทันสมัยเกิดขึ้นมากมาย ในปัจจุบันนี้มี
ช่องทางเกิดขึ้นในส่ือออนไลน์เป็นจํานวนมาก อาทิเช่น  Line, face book, Instagram หรือ  
online social network  ที่ใช้ในการซ้ือขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ เครื่องสําอาง อุปกรณ์
อํานวยความสะดวกต่างๆ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีการโฆษณาบอกสรรพคุณผ่านทางส่ือออนไลน์ 
ซึ่งบุคคลสามารถเปิดชมจากที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะใช้ช่องทางผ่านคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ที่ทํางาน หรือ
แม้แต่การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ  จึงเป็นอีกทางเลือกให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถซ้ือขาย
สินค้าผ่านส่ือออนไลน์มากขึ้น เพราะมีความสะดวกและมีประโยชน์ที่หลากหลาย 

แนวโน้มในการซื้อสินค้าจากต่างประเทศมีมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องสําอางจากประเทศ
เกาหลีที่มีดารา นักแสดง เป็นพรีเซ็นเตอร์ ชักจูงซื้อสินค้าผ่านส่ือออนไลน์ ทําให้สินค้าแบรนด์
ต่างๆ ได้รับความนิยม  โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นไทย ทั้งหญิงและชาย  การโฆษณาชวนเช่ือเกิดขึ้น
จํานวนมาก ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทสินค้า  ส่งผลให้สินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศ
เหล่านี้ได้รับความนิยม จนทําให้มียอดจําหน่ายเพิ่มขึ้น โดยที่อาจจะไม่ต้องเกิดการลงทุนทางด้าน
การตลาดมากนัก  และสินค้าที่ได้รับความนิยมหน่ึงในนั้นก็คือ เครื่องสําอาง  

 คนรุ่นปัจจุบันได้ให้ความสําคัญต่อรูปลักษณ์มากขึ้นทั้งในด้านการแต่งกาย และการให้
ความสําคัญกับความสวยงามบนใบหน้า จึงส่งผลให้เครื่องสําอางแทบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มนํ้าหอม ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว หรือเครื่องสําอาง เป็นส่วนสําคัญในชีวิตประจําวัน และใน
ปัจจุบันเครื่องสําอางต่างประเทศ โดยเฉพาะเครื่องสําอางจากประเทศเกาหลีกําลังเข้ามาบุก
ตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทย  ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคดีมาก ดังนั้นจึงทําให้มีผู้แอบ
อ้างในการผลิตสินค้าปลอม คล้ายผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี ขายผ่านส่ือออนไลน์ โดยอาศัย
การโฆษณาชวนเช่ือ เพราะผู้บริโภคเครื่องสําอางส่วนใหญ่ให้ความสนใจเครื่องสําอางจากประเทศ
ผู้ผลิตโดยตรง และเมื่อเกิดปัญหากับผิวหนัง เมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์ปลอมที่มีสารพิษปนเปื้อน 
ทางด้านผู้บริโภคก็ไม่สามารถเอาผิดต่อร้านค้าออนไลน์ได้  รวมไปถึงมีการปิดบังราคาสินค้า เช่น 
การขึ้นภาพสินค้าแต่ไม่ระบุราคาที่ชัดเจน  ทําให้เกิดการไม่พอใจ เมื่อคุณภาพสินค้า และผลของ
สินค้า ไม่เหมาะสมกับราคา หรือไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ แต่ขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้บริโภคได้ เช่น อาจถูกฉ้อโกงเงิน  มีผู้บริโภคจํานวนมากประสบปัญหานี้ และไม่
สามารถเอาผิดต่อร้านค้าทางออนไลน์ได้  

 
การใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อการซื้อสินค้าและบริการ 

จากการสํารวจกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตของ(สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 2558) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 16,661 คน เป็นเพศหญิง 
57.3% เพศชาย 41.4% เพศที่สาม 1.3% ขณะเดียวกัน ยังมีการแบ่งในส่วนของกลุ่มตัวอย่าง
ละเอียดมากข้ึน โดยเป็นกลุ่ม Gen Y 54.4%  Gen X 36.3%  Baby Boomer 8.5% และ Gen 
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Z 0.8% สําหรับจํานวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวม ทั้งผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ และ
คอมพิวเตอร์ โดยเฉล่ียอยู่ที่ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็นระยะเวลาการใช้งานเฉล่ีย 6.4 
ชั่วโมงต่อวัน โดยเพศที่สาม และ Gen Y เป็นกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียสูงที่สุด อยู่ที่ 
48.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 53.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามลําดับ 

จากการจัดเก็บสถิติระหว่างการจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2015 ในช่วง
วันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 พบว่า ผู้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่ เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านมือถือ 56.8 % 
คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ (PC) 32.0% และแท็บเล็ต 11.2% โดยเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการพิมพ์ 
URL โดยตรง 45.9% คลิกผ่านจาก Social Media 30.3% และจากการค้นหา 9.4% นอกจากนี้
เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ซื้อ ได้ทําการสํารวจเพิ่มเติมช่วงหลังการจัดงาน พบว่า ผู้หญิงยังคง
ซื้อทางออนไลน์มากกว่าผู้ชาย ในสัดส่วน 63% และ 35% ตามลําดับ โดยสามารถแจกแจงรายได้
เฉล่ียต่อเดือน พบว่า อันดับหนึ่ง 40% เป็นผู้มีรายได้ 15,000 – 29,999 บาท รองลงมา 23% 
เป็นผู้มีรายได้ต่ํากว่า 15,000 บาท ส่วนอันดับที่สาม 21% เป็นผู้มีรายได้ประมาณ 30,000 – 
49,999 บาท สําหรับประเภทของสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ (1) กลุ่มเคร่ืองสําอาง 
อาหาร และสุขภาพ 45% (2) กลุ่มเส้ือผ้าและแฟชั่น 27% (3) กลุ่มโทรศัพท์และอุปกรณ์ส่ือสาร 
23% เท่ากับ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการจับจ่ายเฉล่ียต่อคน ประมาณ 3,857 บาท 
(สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2558) 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2558)  พบว่า การซ้ือสินค้าและบริการ
ออนไลน์ เป็นอันดับ 8 ใน10 ของการใช้บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งในการสํารวจปี 2558 ทาง ETDA 
ยังสอบถามเรื่องการซ้ือของออนไลน์ มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ 64.9% ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เคยซื้อของผ่านส่ือออนไลน์  และเหตุผลยอดนิยมที่ไม่ซื้อของออนไลน์คือ กลัวโดนหลอก ไม่ได้
สัมผัสของก่อนซื้อ ไม่มีสินค้าที่ต้องการ  ปัจจัยที่มีผลให้เข้าเว็บขายของออนไลน์คือ ข้อมูลหรือ
การรีวิวจากผู้ที่เคยซื้อมาก่อน โฆษณาบนเว็บไซต์ เพื่อนแนะนํา สินค้ายอดฮิตที่ซื้อผ่านส่ือ
ออนไลน์ ได้แก่ แฟชั่น 42.6% ไอที 27.5% สุขภาพและความงาม 24.4% การเดินทางและการ
ท่องเที่ยว 23.2% (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2558) 

ในปี  2560 เพย์พอล (Paypal) สํารวจพบว่า จํานวนคนไทยที่ซื้อผ่านออนไลน์ มี 2 
ล้านคน ที่ซื้อขายออนไลน์ข้ามประเทศ (Cross-Border Commerce) ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคน 
30,892 บาท คิดเป็นยอดใช้จ่ายรวมกว่า 60,000 ล้านบาท ผลวิจัยระบุว่าในประเทศไทย ในช่วง 
12 เดือนที่ผ่านมา จากจํานวนผู้บริโภคที่ช้อปออนไลน์ พบว่า 5 อันดับแรก นิยมซ้ือสินค้า
ประเภทแฟชั่น อาทิ เส้ือผ้า รองเท้า เครื่องประดับ (55%) ตามมาด้วย เครื่องสําอาง/ผลิตภัณฑ์
เพื่อความงาม (43%) การท่องเที่ยว และการเดินทางขนส่ง (39%) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์/แท็บเลต/อุปกรณ์มือถือ (38%) และ ส่ือเพื่อความบันเทิง – ส่ือการเรียน (ดิจิทัล/
ดาวน์โหลด/ออนไลน์) 34% (เพย์พอล 2560) 
                ธุรกิจออนไลน์ดําเนินกิจกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น 
การสั่งซื้อ การชําระเงินหรือการส่งสินค้า ซึ่งมีความแตกต่างจากการทําธุรกิจการค้าโดยทั่วไป  
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เนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขายไม่จําเป็นต้องพบกันหรือเห็นหน้ากัน ก็สามารถซ้ือสินค้าได้  ดังนั้นผู้ที่จะ
เข้าสู่การทําธุรกิจบนส่ือออนไลน์นั้นจะต้องเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของตลาดอินเตอร์เน็ตที่
แตกต่างจากธุรกิจอื่น และเมื่อส่ืออินเทอร์เน็ตช่วยสร้างความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ มีความจําเป็นที่ผู้บริโภคต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทําธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์
เช่นเดียวกัน อรชร มณีสงฆ์ (2546:74) กล่าวว่า ตลาดอินเตอร์เน็ต เป็นตลาดของผู้บริโภค 
เนื่องจากการซ้ือของเกิดจากการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยธุรกิจจะประสบความสําเร็จ
ในตลาดอินเตอร์เน็ตได้นั้น ต้องสามารถทําให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด  และสามารถบริการสินค้า
ได้รวดเร็ว  
 

เคร่ืองสําอางต่างประเทศ 
เครื่องสําอางในตลาดมีการแข่งขันกันจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้ง

ในด้าน ราคา แบรนด์/ยี่ห้อ บรรจุภัณฑ์/ลักษณะหีบห่อ ช่องทางการจัดจําหน่ายและกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่ต่างกัน สินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ งที่จะทําให้ตลาด
เครื่องสําอางมีส่วนแบ่งการตลาดที่เปล่ียนแปลงไป ในปัจจุบัน เครื่องสําอางจากเกาหลีนับว่ามี
บทบาทในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเหตุผลก็มาจากการได้รับอิทธิพลทั้งการฟังเพลง แฟช่ัน 
การแต่งตัว หรือแม้กระทั่งเครื่องสําอางเกาหลีโดยผลิตภัณฑ์นําเขา้ส่วนใหญเ่ป็นกลุ่มเครือ่งสําอาง
สําหรับเสริมความงามใบหน้าและบํารุงรักษาผิว เป็นสินค้าที่มีตราสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก
ทั่วโลก มีวางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่ การนําเข้าทั้งหมดจากประเทศเกาหลี ทั้งนี้
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประเทศเกาหลีเข้ามาเป็นตลาดใหม่ ครองใจผู้บริโภคชาวไทย ได้แก่  กระแส
เกาหลีคล่ังไคล้ที่เป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันของวัฒนธรรมเพลงป๊อปของเกาหลี แฟชั่นการ
แต่งกาย ทรงผม  รวมไปถึงเครื่องสําอางและการแต่งหน้า ซึ่งเครื่องสําอางจากประเทศเกาหลีที่
นําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยมีหลากหลายแบรนด์ เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, MISSHA, BEAUTY CREDIT เป็นต้น   แต่แบรนด์ที่ได้รับความนิยมและใช้กันมาก คือ 
ETUDE และ SKIN FOOD สําหรับผู้บริโภคที่ไม่ได้เดินทางไปประเทศเกาหลี และจากการซื้อผ่าน
ส่ือออนไลน์ราคาถูกกว่าเคาเตอร์แบรนด์ที่มาเปิดในประเทศไทย ทําให้มีผู้นิยมซ้ือผ่านส่ือ
ออนไลน์มากกว่า  จึงส่งผลให้ธุรกิจเครื่องสําอางจากแบรนด์เกาหลีเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อ
ผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และได้รับความนิยมอย่างสูง 
 

ปัญหาที่พบจากการซื้อเคร่ืองสําอางผ่านสื่อออนไลน์  
 จากการดําเนินการตรวจมาตรฐานของเคร่ืองสําอางที่มีการจําหน่ายในประเทศไทย 
พบว่า ปัญหาที่พบจากการซื้อเครื่องสําอางผ่านส่ือออนไลน์ โดยพบเป็นเครื่องสําอางปลอม
เครื่องสําอางที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องสําอางประเภทครีมหน้าเด้ง ครีมหน้าขาว 
โดยพบว่ามีการผสมสารอันตรายห้ามใช้ เช่น สารไฮโดรควิโนน  สารปรอท สารสเตียรอยด์ เป็น
ต้น ซึ่งพบประมาณร้อยละ 30 ทั้งนี้ สารอันตรายนี้มีผลทําให้หน้าขาวไว แต่สุดท้ายแล้วส่งผลให้
เกิดอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น สเตียรอยด์ ซึ่งเป็นยาที่ต้องส่ังใช้โดยแพทย์เท่านั้น โดย
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ปกติมักจะใช้ไม่เกิน 7 วันก็จะหยุด ดังนั้น เมื่อใช้เครื่องสําอางทีม่ีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์เป็น
เวลานาน จะทําให้หน้าบางลง และเม่ือใช้เกิน 2 ถึง 4 สัปดาห์ขึ้นไป จะส่งผลให้ผิวแตกลายได้ 
นอกจากน้ี สารสเตียรอยด์ยังมีโอกาสซึมเข้าสู่ร่างกายทําให้กระดูกกร่อน รวมไปถึงจะเข้าไปกด
ภูมิต้านทานในร่างกาย ทําให้เกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่าย  เมื่อได้มีการตรวจจับเครื่องสําอางที่ผสม
สารอันตราย ก็มักจะมีการนําสารใหม่ๆ ที่มีฤทธิ์รุนแรงกว่าเดิมมาใช้แทนมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างสาร
กลุ่มสเตียรอยด์ก็พบว่ามีการใช้สเตียรอยด์ในกลุ่มที่ออกฤทธิ์แรงมากขึ้น โดยในปี 2559 
กระทรวงสาธารณสุขได้ทําการตรวจเครื่องสําอางทั้งจากตลาดนัด  การขายตรง การขายผ่าน
ระบบออนไลน์ และตัวอย่างที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งตรวจ พบว่า สา
รสเตียรอยด์ที่ลักลอบผสมกลายเป็นตัวที่แรงขึ้น คือ “คลอเบทาซอล โพรไพโอเนท (Clobetasol 
propionate)” พบมากประมาณ 10% ถือเป็นการพบครั้งแรก ส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่
ไม่เป็นที่รู้จัก ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ (กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว) และจากการตรวจติดตาม
การปนเปื้อนของเช้ือโรคและโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว สารหนู ในกลุ่มเครื่องสําอาง ทั้งครีมทาหน้า 
อายไลเนอร์ อายแชโดว์ ดินสอเขียนค้ิว พบว่า มีการปนเปื้อนไม่มาก ประมาณ 2-3% เท่านั้น 
สําหรับการเลือกซื้อเครื่องสําอาง ผู้ซื้อต้องสังเกตทางกายภาพภายนอกของผลิตภัณฑ์ก่อน ว่า มี
ฉลากระบุชื่อ ส่วนผสม ที่ตั้งผู้ผลิตผู้จําหน่ายผู้นําเข้า โดยหากเป็นเครื่องสําอางที่ไม่มีฉลาก
ภาษาไทย หากไม่มีแหล่งที่มา ไม่ควรซื้อ นอกจากน้ี ต้องสังเกตเนื้อครีม หากพบว่ามีการแยกช้ัน
เป็นตะกอน จับเป็นก้อน สีเปล่ียน หรือส่งกล่ินผิดปกติ ควรหลีกเล่ียง หากผลิตภัณฑ์เป็นปกติดี
ก่อนซื้อควรมีการทดสอบก่อน โดยอาจทาบริเวณใต้ท้องแขนทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง เพื่อดูว่ามีการแพ้
หรือไม่ นอกจากนี้ ควรสังเกตสารท่ีเป็นส่วนผสมด้วยว่ามีสารที่ตนเองเคยมีประวัติแพ้หรือไม่ 
และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจาก อย. เท่านั้น รวมถึงหลีกเล่ียงการทาบริเวณที่อักเสบ 
เพราะอาจทําให้แพ้รุนแรงได้ 

เน่ืองจากเครือ่งสําอางไม่สามารถบําบดั บรรเทา รกัษาโรคได ้ผู้บริโภคควรมีวิจารณญาณ
ในการเลือกซือ้ อย่าตกเป็นเหยือ่หลงเชื่อคําโฆษณาเครือ่งสําอางที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจรงิ ควร
ซื้อเครื่องสําอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน เชื่อถือได้ เพราะหากเกิดปัญหา จะได้สามารถ
ติดต่อผู้รับผิดชอบได้ ใหเ้ลือกซือ้เครื่องสําอางที่มีฉลากภาษาไทยที่มองเห็นและอ่านได้ ชัดเจน
โดยอย่างน้อยตอ้งระบขุ้อความ เลขทีใ่บรับแจง้ 10 หลัก ชื่อเครื่องสําอาง ชื่อทางการค้า ซึ่งตอ้งมี
ขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น ประเภทหรือชนดิของเครื่องสําอาง ชื่อของสารทกุชนิดทีเ่ป็นส่วนผสม 
วิธีใช้ เครื่องสําอาง ชื่อและที่ตัง้ผู้ผลิต/นําเข้า ปริมาณสุทธิ เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต
หรือหมดอายุ และที่สําคัญหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว ก่อนทิ้งควรทําลายบรรจุภัณฑ์ดว้ยการ
ตัด เจาะ หรือทาํให้เป็นรอย เพือ่ป้องกันการนําบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ําดังทีเ่กิดกรณีเครื่องสําอาง
ปลอม ตรงตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กําหนด 

ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจตลาดแบบตรง (ส่ังซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต)  
1. โอนเงินชําระค่าสินค้าแล้ว แต่ไม่ได้รับสินค้า 
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2. โอนเงินชําระค่าสินค้าแล้ว แต่ได้รับสินค้าชํารุดบกพร่อง เส่ือมคุณภาพหรือไม่
ได้มาตรฐาน หรือได้รับสินค้าไม่เป็นไปตามที่โฆษณาหรือประกาศ 

3. มีการหลอกลวงให้ซื้อสินค้า แต่ไม่มีสินค้าอยู่จริง เป็นเหตุให้ผู้ซื้อต้องสูญเสีย
เงินเพื่อชําระค่าซื้อสินค้า (ซื้อสินค้า ไม่ได้สินค้า) 

4. ไม่สามารถติดต่อกับผู้ขายตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งได้ 
ปัญหาการหลอกลวงจากการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นปัญหาอันดับต้นของการร้องเรียน

มาที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากมีการโอนเงินแล้ว ไม่ได้รับสินค้า หรือ
ผู้ขายหลบหนีหายไป   
  

การคุ้มครองสิทธิในการได้รับการชดเชยความเสียหาย  
1. การคุ้มครองผู้ซื้อ  
กรณีได้สินค้าไม่ตรงตามคําโฆษณา ตามกฎหมายมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541  ซึ่งวางหลักการสําคัญเรื่องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 5 
ประการ ได้แก่  

     1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ถูกต้อง  
     2. สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการ  
     3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ   
     4.  สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา 
     5.  สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย   
 

     ซึ่งหลักการทั้ง 5 ประการนี้ แม้จะไม่มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคที่
ซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ แต่เจตนารมณ์ของกฎหมายได้ให้ความคุ้มครอง
แก่ผู้บริโภคทุกกรณี แม้ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์  

ตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 กําหนดให้ผู้ประกอบการต้องทําการ
จดทะเบียนกับทางสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ก่อนที่จะเริ่มประกอบการ 
เนื่องจากหากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น เมื่อผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการส่ัง
สินค้าแล้วไม่ส่งให้ หรือสินค้าที่ได้รับไม่ได้มาตรฐาน และสินค้าชํารุดเสียหาย จะได้มีการ
ตรวจสอบและติดตามผู้ประกอบการได้ หากร้านค้าออนไลน์มีการฝ่าฝืน ไม่ไปขอจดทะเบียน
ประกอบธุรกิจขายตรงกับทางสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตามมาตรา 47 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําและปรับ  อีกวันละไม่
เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ นอกจากน้ี ผู้ประกอบการจะต้องมาจดทะเบียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อออกเครื่องหมายการจด
ทะเบียนให้กับผู้ประกอบการ หากฝ่าฝืน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
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2. การควบคุมการผลิตการนําเข้าเคร่ืองสําอาง 
ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2558 บัญญัติการนําเข้าดังนี้ 
มาตรา 25 เมื่อมีประกาศตามมาตรา 6 (9) การนําเข้าเพื่อขายเครื่องสําอาง ต้องผ่าน

การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบเครื่องสําอาง 
มาตรา 26 ผู้จดแจ้งต้องผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอางให้ตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้ 
มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย รับจ้างผลิตหรือขายเครื่องสําอาง 

ดังต่อไปนี้ 
(1) เครื่องสําอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ 
(2) เครื่องสําอางปลอม 
(3) เครื่องสําอางผิดมาตรฐาน 
(4) เครื่องสําอางที่รัฐมนตรีประกาศห้ามตามมาตรา 6 (1) 
(5) เครื่องสําอางที่ถูกส่ังเพิกถอนใบรับจดแจ้งตามมาตรา 36 หรือมาตรา 37 

มาตรา 28 เครื่องสําอางที่มี ลักษณะอย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็น
เครื่องสําอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ 

(1) เครื่องสําอางที่ผลิตหรือใช้ภาชนะบรรจุไม่ถูกสุขลักษณะอันอาจเป็นอันตรายต่อ
ผู้ใช้ 

(2) เครื่องสําอางที่มีสารอันสลายตัวได้รวมอยู่ด้วยและอาจทําให้เกิดเป็นพิษอันเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้ 

(3) เครื่องสําอางที่มีส่ิงที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เจือปนอยู่ด้วย 
(4) เครื่องสําอางที่มีวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอางตามมาตรา 6 

(2) 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล

คุณภาพและมาตรฐานการผลิต การนําหรือส่ังเข้ามาในราชอาณาจักร การจําหน่ายเครื่องสําอาง 
ให้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยต่อการใช้ ซึ่งขอบข่ายการทํางานจะประกอบด้วย การกํากับ
ดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด (Pre-marketing Control) และการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์หลัง
ออกสู่ตลาด (Post-marketing Control) ตลอดจนการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 

 
3. การกํากับดูแลผู้ประกอบการในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การให้ผู้ประกอบการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบ

พาณฺชย์อิเล็คทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 
พ.ศ. 2560 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าและบริการ ผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560) เพื่อให้ผู้บริโภคได้มี
โอกาสในการเปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ อาศัยอํานาจ
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ตามความในมาตรา 9 (5) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 
2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ดังนี้ 

- ในประกาศน้ี “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้า
หรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ 

- ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจําหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ 
ขนาด น้ําหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทําให้ปรากฏ 
ด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ใน
ลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย การแสดงราคาจําหน่ายสินค้า 
ค่าบริการตามวรรคหน่ึง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ 
แต่ต้องมีตัวเลขอาราบิคอยู่ด้วย สําหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจําหน่ายหรือ
ค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ 

- กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจําหน่ายสินค้าหรือ 
ค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ 3 ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจน 
ครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจําหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่
ให้บรกิาร 

- การแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ ต้องแสดงให้ตรงกับ
ราคาที่จําหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

เครื่องสําอางสามารถทําให้บุคลิกภายนอกดูดีขึ้น และเป็นที่ดึงดูดความสนใจต่อ
บุคคลภายนอกที่พบเจอ ทําให้มีผู้ใช้เกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น แต่การค้นพบเครื่องสําอางที่
เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนั้นยาก ต้องอาศัยจากเพ่ือน หรือดารานักแสดง ในการประกอบการ
ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมาจากการรับโฆษณาในช่องทางที่ง่ายที่สุดคือ ส่ือออนไลน์  

การซ้ือเครื่องสําอางผ่านส่ือออนไลน์ เป็นการซื้อที่ประหยัดเวลา และอาจจะได้ราคาถูก
กว่าช่องทางอื่น ส่งผลให้ความตระหนักต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้านั้นลดลง หรือคล้อยตามไปกับ
การรีวิว (การโฆษณา)ของร้านค้านั้น ผลกระทบที่ตามมา คือสินค้าไม่เป็นไปตามที่โฆษณา หรือ 
การถูกหลอกลวงผ่านส่ือออนไลน์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถร้องเรียนไปที่สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้  แต่การร้องเรียนผู้บริโภคต้องทราบรายละเอียดของร้านค้าออนไลน์นั้น 
หลายร้านในส่ือออนไลน์หลีกเล่ียงการจดทะเบียนการค้าตามกฎหมาย เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงภาษี  
และหลีกเล่ียงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ทําให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการได้รับผลเสียจากการซ้ือ
สินค้าออนไลน์ 

ดังน้ัน การซ้ือเครื่องสําอางผ่านส่ือออนไลน์ ต้องมีการตรวจสอบถึงการจดทะเบียน
การค้า และสถานท่ีตั้งการค้าขายให้ชัดเจน  รวมถึงการศึกษาถึงส่วนประกอบการผลิต
เครื่องสําอาง เมื่อเครื่องสําอางที่นําเข้ามาจากประเทศเกาหลี การตรวจสอบส่วนประกอบจึงมี
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ความยาก เนื่องจากเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น เกาหลี และบางชนิดไม่ได้ระบุไว้ สินค้าปลอมจึง
เกิดขึ้นได้จํานวนมากขึ้น ในราคาที่ต่ํากว่า  ถือเป็นการโฆษณาการขายไปในตัว ผู้บริโภคควร
ตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อให้ดีและถี่ถ้วน เพื่อเป็นการป้องกันภัยอันตรายมาสู่ผู้บริโภค 
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