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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณเพื่อประกอบการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๒ วรรคสอง แหง พระราชบัญ ญั ติ
ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ภาพสั ญลัก ษณข องเครื่องดื่มแอลกอฮอล ” หมายความวา ภาพเครื่ องหมายการค าของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา
“ภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล” หมายความวา ภาพสัญลักษณของ
บริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมาย และไมซ้ําหรือทําใหเขาใจไดวา
เปนเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ขอ ๒ การแสดงภาพสั ญ ลั ก ษณ ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ห รื อ ภาพสั ญ ลั ก ษณ ข อง
บริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตองใชรวมกับการใหขอมูลขาวสาร
และความรูเชิง สรางสรรคสัง คม และตองไมมีลักษณะเปน การอวดอางสรรพคุณ คุณประโยชน
คุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือชักจูงใจใหมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมวาโดยตรง
หรือโดยออม
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การใหขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคมตามวรรคหนึ่ง ตองสื่อความหมาย
โดยมีการนําเสนอขอมูลหรือขอเท็จจริงใด ๆ ที่เปนความรูอยางชัดเจนในลักษณะสงเสริมคุณธรรม
วัฒนธรรม หรือเปนวิทยาการความรูที่สรางคานิยมที่ดีของสังคม โดยไมมีการปรากฏภาพของสินคา
หรือบรรจุภัณฑ หรือสวนหนึ่งสวนใดของสินคาหรือบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ขอ ๓ ภาพสั ญ ลั ก ษณ ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ห รื อ ภาพสั ญ ลั ก ษณ ข องบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ไมเปนภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือบรรจุภัณฑ หรือสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลหรือบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(๒) ไม มี ข อความอั น เปน การอวดอา งสรรพคุ ณ คุ ณประโยชน คุ ณ ภาพของเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล
(๓) ไมเปนการชักจูงใจใหมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมวาโดยตรงหรือโดยออม
(๔) ไมแสดงใหปรากฏในรูปแบบ ลักษณะ หรือภาพใด ๆ ที่สามารถสื่อใหเห็นหรือทําให
เขาใจไดวาเปนภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือภาพบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ขอ ๔ การแสดงภาพสั ญ ลั ก ษณ ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ห รื อ ภาพสั ญ ลั ก ษณ ข อง
บริษัทผูผ ลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามขอ ๒ ใหเปน ไปตามหลักเกณฑสําหรับสื่อ แตละประเภท
ดังตอไปนี้
(๑) กรณีใชสื่อทางกิจการโทรทัศน การฉายภาพ ภาพยนตร วีดิทัศน การแสดงภาพโดยผาน
เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส หรือสื่ออื่นใดในทํานองเดียวกัน ภาพสัญลักษณตองมีขนาดไมเกินรอยละหา
ของพื้ นที่โฆษณาทั้งหมดและใช เวลาแสดงภาพสั ญลั กษณ ไม เกิ นร อยละห าของเวลาโฆษณาทั้ งหมด
แตตองไมเกินสองวินาที โดยใหโฆษณาไดตั้งแตเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๕.๐๐ นาฬิกา และให
แสดงภาพสัญลักษณดังกลาวเฉพาะในตอนทายของการโฆษณาเทานั้น
(๒) กรณีสื่อสิ่งพิมพ ภาพสัญลักษณตองมีขนาดไมเกินรอยละหาของพื้นที่โฆษณาทั้งหมด
โดยหามแสดงที่ปกหนา ปกหลัง คูหนากลาง หรือที่สิ่งหอหุมสื่อสิ่งพิมพดังกลาว
(๓) กรณีสื่ออื่น ใดนอกจาก (๑) และ (๒) ภาพสัญลักษณตองมีขนาดไมเกินรอยละสาม
ของพื้นที่โฆษณาในสื่อนั้น
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ทั้งนี้ ใหมีการแสดงขอความคําเตือนทุกครั้งและตลอดเวลาขณะที่มีการแสดงภาพสัญลักษณ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยรูปแบบของ
ขอความคําเตือนนั้นใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมประกาศกําหนด
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับ นี ้ คือ โดยที่ม าตรา ๓๒ วรรคสอง
แหง พระราชบัญ ญัต ิค วบคุม เครื ่อ งดื ่ม แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญ ญัต ิใ หก ารโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธใด ๆ โดยผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท ใหกระทําไดเฉพาะการใหขอมูลขาวสาร
และความรูเ ชิง สรา งสรรคสัง คม โดยไมมีก ารปรากฏภาพของสิน คา หรือ บรรจุภ ัณ ฑข องเครื่อ งดื ่ม
แอลกอฮอลนั้น เวนแตเปนการปรากฏของภาพสัญ ลัก ษณข องเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือสัญ ลัก ษณข อง
บริษัทผูผลิต เครื่องดื่ม แอลกอฮอลนั้น เทานั้น ทั้ง นี้ ตามที่กํา หนดในกฎกระทรวง จึงจําเปน ตองออก
กฎกระทรวงนี้

