
เอกสารวิชาการ (Technical Documents) 
การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) 

------------------------------------------------ 
 เจตนารมณ 
 เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 สืบเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน
สาเหตุที่กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ สมควรกําหนดมาตรการตางๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผู
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อชวยลดปญหาและผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ ชวยสรางเสริมสุขภาพของ
ประชาชน โดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันเด็กและเยาวชนมิใหเขาถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไดโดยงาย ซึ่งไมไดหมายความเฉพาะการเขาถึงทางกายเทานั้น แตยังรวมการเขาถึงทางจิตใจอีกดวย ประกาศ
ฉบับนี้จึงสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย นอกจากนี้ ประกาศดังกลาวไดทําตามระเบียบ WTO-TBT agreement          
ทั้งมาตรา 2.2 เพื่อปกปองสุขภาพของประชาชน1 และมาตรา 2.1 บังคับใชกับผูผลิตในประเทศและผูนําเขาไมแตกตางกัน2  

โดยเห็นเปนการสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขเอกสารวิชาการ (Technical Documents) เพื่อใหมีความชัดเจน
และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงใหยกเลิกเอกสารวิชาการ (Technical Documents) การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2558 
และใหใชเอกสารวิชาการ (Technical Documents) การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เกีย่วกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) แทน 
  

ระยะเวลาการมีผลใชบังคับ 
 ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลาก        
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2558 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และผลใชบังคับ       
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สําหรับฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผลิตหรือนําเขาที่ไดจัดทําไวกอนวันที่ประกาศมีผลบังคับ
ใชสามารถจําหนายไดจนถึงวันที ่18 ตุลาคม 2558  
 

 การขออนุญาต 
 ประกาศฉบับนีไ้มไดเพ่ิมขั้นตอนใด ๆ ในการขออนุญาต และเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกผูผลิตและผูนําเขา
ในการปฏิบัติตามประกาศ  สามารถสงตัวอยางฉลากมายังสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล         
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือในเบื้องตน โดยคณะกรรมการสงวนสิทธิในการพิจารณาตามขอเท็จจริง
เปนรายกรณีไป 
 
 
 
 

                                                           
1 2.2 Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of 

creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than 
necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: 
national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, 
or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical 
information, related processing technology or intended end-uses of products. 

2 2.1 Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any Member shall 
be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any 
other country. 
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เนื้อหาในประกาศพรอมคําอธิบาย 
 1. คํานิยาม 

“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทําใหปรากฏขอความเกี่ยวกับสินคาซึ่งแสดงไวที่
สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับสินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา 
และหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคูมือสําหรับใชประกอบกับสินคา ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือ
หีบหอบรรจุสินคานั้น  

“บรรจุภัณฑ” หมายความวา ภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุ ที่ใชบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
“ภาชนะบรรจุ” หมายความวา ขวด กระปอง ไห หรือภาชนะท่ีมีลักษณะอ่ืนใดที่ใชบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
“หีบหอบรรจุ” หมายความวา วัสดุที่ใชหุมหอภาชนะบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมวาดวยการใสบรรจุ ปดทับ 

หรือดวยวิธีอื่นใด 
“ขอความ” หมายความรวมถึง การกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร แสง เสียง เครื่องหมายหรือ

การกระทําอยางใด ๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได  
2. สาระสําคัญ คือ ฉลากและบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลตองไมใชขอความที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
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ขอกําหนด เจตนารมณ คําอธิบาย 
(1) ขอความที่เปนการไมเปน
ธรรมตอผูบริโภคหรือใชขอความ
ที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคม
เปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมวาขอความ
ดังกลาวนั้นจะเปนขอความที่
เกี่ ยวกับแหล งกํ า เนิด  สภาพ 
คุณภาพหรือลักษณะของสินคา
หรือบริการ ตลอดจนการสงมอบ 
การจัดหา หรือการใชสินคาหรือ
บริการ ขอความดังตอไปนี้ ถือวา
เปนขอความที่ เปนการไมเปน
ธ ร ร ม ต อ ผู บ ริ โ ภ ค ห รื อ เ ป น
ขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสีย
ตอสังคมเปนสวนรวม 

เพื่อคุมครองผูบริโภคและสังคม
สวนรวมให เกิดความเขา ใจที่
ถูกตอง ไมถูกเอาเปรียบจากตัว
สินคา 

การใชขอความที่ไมเปนธรรม คือ 
การใชขอความที่เปนเท็จหรือเกิน
ความจริง หรือทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดในตัวสินคา  
การใชขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสีย
ตอสั งคมเปนสวนรวม คือการใช
ขอความที่เปนการสงเสริม สนับสนุน 
ไมวาทางตรงหรือทางออม ใหมีการ
กระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือนําไปสูความ
เสื่ อมเสี ยตอวัฒนธรรมของชาติ 
ตลอดจนทําใหเกิดความแตกแยก 
ความสามัคคีของประชาชน 
 

(ก) ขอความที่เปนเท็จหรือเกิน
ความจริง 

ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความ
จริงมักกระทําไปโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อชักจูงหรือโนม
นาว ใหบุคคลทั่วไปใหความสนใจ
และหันมาบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลยี่หอดังกลาว  

ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 
จะทําใหเกิดความเขาใจผิดใน
คุณภาพของสินคา  
ขอความที่ปรากฏในฉลากจะตองอยู
บนหลักการที่เปนความจริงและ
พิสูจนได พรอมมีหลักฐานยืนยัน  

(ข) ขอความที่จะกอใหเกิดความ
เขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการ ไมวาจะกระทํา
โดยใชหรืออางอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อันไมเปนความจริงหรือเกินความ
จริงหรือไมก็ตาม 

ขอความที่กอใหเกิดความเขาใจ
ผิดในสาระสําคัญของสินคาก็เพื่อ
ชักจูงใจใหมีการซื้อสินคาดังกลาว 

ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิด
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือ
บริการ คือขอความที่อางอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
ไมเปนความจริง ทําใหเกิดความ
เขาใจผิดในสาระสําคัญของสินคา
หรือบริการ 

(ค) ขอความที่เปนการสนับสนุน
โดยตรงหรือโดยออมใหมีการ
กระทําผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม 
หรือนําไปสูความเสื่อมเสียใน
วัฒนธรรมของชาติ 
 

กฎหมาย ศีลธรรม หรือ
วัฒนธรรมของแตละชาติอาจมี
ความแตกตางกัน ขอความที่จะ
นํามาใชบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผลิต
หรือนําเขามาจําหนายในประเทศ
ไทย จะตองไมขัดกับกฎหมาย 
ศีลธรรม และวฒันธรรมของชาติ 
เพื่อธํารงไวซึ่งสิ่งดีงาม ไมสราง
คานิยมที่ผิดๆ 
 
 
 

ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรง
หรือโดยออมใหมีการกระทําผิด
กฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนําไปสู
ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 
ไทยมีอยูหลายประการ ใหผูผลิตและ
ผูนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
คํานึงถึงบริบท คานิยม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของไทยใหรอบคอบ 
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ขอกําหนด เจตนารมณ คําอธิบาย 
(ง) ขอความที่จะทําใหเกิดความ
แตกแยกหรือเสื่อมเสียความ
สามัคคีในหมูประชาชน 
 
 

ขอความที่สรางความแตกแยก
หรือเสื่อมเสียความสามัคคี จะ
กอใหเกิดการแบงฝกแบงฝาย 
และสรางปญหาในการปกครอง
ประเทศ 

ขอความที่ปรากฏบนฉลากตองไม
สรางความเหลื่อมล้ําระหวางชนชั้น 
ชนชาติ ผิวส ีฐานะ การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

(2) ขอความที่เชิญชวนใหบริโภค
หรืออวดอางสรรพคุณ 
คุณประโยชน หรือคุณภาพของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดย
ทางตรงหรือทางออม 

ปองกันการกระตุนใหบุคคลสนใจ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจาก
ตราสินคาดังกลาว 
 

ผูผลิตสามารถใชขอความใด ๆ ใน
ฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอลได 
โดยขอความดังกลาวจะตองไมเปน
การกระตุนใหบริโภค หรืออวดอาง
สรรพคุณ คุณประโยชน หรือ
คุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
โดยทางตรงหรือทางออม  

(ก) ขอความที่ทําใหเกิดทัศนคติ
วา จะทําใหประสบความสําเร็จ
ในทางสังคมหรือทางเพศหรือทํา
ใหสมรรถภาพทางรางกายดีขึ้น 

การสื่อใหเห็นวาประสบ
ความสําเร็จทางสังคมหรือทาง
เพศมักกระทําโดยมีเปาหมายไปท่ี
วัยทํางานและวัยรุน เพราะเปน
สิ่งที่บุคคลในวัยดังกลาวใหความ
สนใจ การสื่อใหเห็นวาทําให
สมรรถภาพทางรางกายดีขึ้น   
ขัดกับผลการศึกษาวิจัยที่มีตอการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ขอความที่ทําใหเกิดทัศนคติวา จะทํา
ใหประสบความสําเร็จในทางสังคม
หรือทางเพศหรือทําใหสมรรถภาพ
ทางรางกายดีขึ้น คือขอความที่ทําให
เกิดทัศนคติวา การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจะทําใหประสบ
ความสําเร็จในทางสังคมหรือทางเพศ
หรือทําใหสมรรถภาพทางรางกายดี
ขึ้น 

(ข) ขอความหรือภาพที่มีนักกีฬา นักกีฬาถือเปนแบบอยางท่ีดีใน
ดานการสงเสริมสุขภาพให
รางกายสมบูรณแข็งแรง การนํา
นักกีฬามาประกอบฉลาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจะเปนการ
ชักจูงใจใหบุคคลทั่วไปเชื่อวา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสินคาที่
ไมไดทําลายสุขภาพแตอยางใด 

ความเปนนักกีฬาพิจารณาตามความ
เปนจริง ไมไดพิจารณาวานักกีฬา
ดังกลาวจะมีชื่อเสียงหรือไม ไมได
พิจารณาวาจะเปนนักกีฬาอาชีพหรือ
สมัครเลน  

(ค) ขอความหรือภาพที่มีดารา 
ศิลปน นักรอง หรือนักแสดง 

ดารา ศิลปน นักรอง หรือ
นักแสดงถือเปนบุคคลที่ไดรับ
ความนิยมเปนบุคคลที่เด็กหรือ
เยาวชนนํามาเปนแบบอยาง     
ในการดํารงชีวิต การนําบุคคล
ดังกลาวมาประกอบฉลาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจะเปนการ
ชักจูงใจใหเด็ก เยาวชน หรือ
บุคคลทั่วไปเชื่อวาการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่อง 
ปกติธรรมดา 

ความเปนดารา ศิลปน นักรอง 
นักแสดง ถือตามความเปนจริง     
การเปนดารา ศิลปน นักแสดง
พิจารณาจากการปรากฏตัวทาง
สื่อมวลชน และเคยมีผลงานออกสู
สาธารณชน สวนนักรองพิจารณา
จากมผีลงานออกสูสาธารณชน  
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(ง) ขอความที่ใชภาพการตูน  
เวนแตเปนภาพเครื่องหมาย
การคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ที่ไดจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาไวโดยถูกตองแลวกอน
ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ 

การใชภาพการตูน มักมี
กลุมเปาหมายเปนเด็กและ
เยาวชน การนําภาพการตูนมาใช
ก็เพ่ือดึงดูดใหเด็กและเยาวชน
ดังกลาวหันมาใหความสนใจในตัว
สินคา การใชการตูนที่เปนที่จดจํา
ตอเด็กและเยาวชน สามารถ
เชื่อมโยงกับความนิยม มีผลตอ
ความชื่นชอบชื่นชม และมีผลตอ
การชักจูงใจในการบริโภค 

การตูน คือ ภาพวาด ภาพท่ี
สรางสรรคข้ึน หรือการใชกราฟกที่
ผสมผสานจินตนาการแลวทําใหเกิด
คุณคา ความหมายอันมีผลเปนการ
เชิญชวนหรือจูงใจใหเด็กและเยาวชน
บริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งการตูนที่มี
ผลตอการจดจําของเด็กและเยาวชน 
ทั้งนี้ไมใชบังคับกับเครื่องหมาย
การคาท่ีจดทะเบียนโดยถูกตองแลว
ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ
กอนวันที่ 22 เมษายน 2558  

(จ) ขอความที่ชักจูงหรือโนมนาว
ใหซื้อหรือบริโภคเพื่อนํารายไดไป
บริจาคเปนสาธารณกุศล 

การบริจาคเงินหรือสิ่งของเปน  
สาธารณกุศลเปนสิ่งที่สังคมลวน
ใหการยกยอง ชื่นชม การใช
ขอความลักษณะดังกลาวชวย
สงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอ
สินคาหรือตราสินคานั้นๆ อันเปน
เทคนิคประการหนึ่งในการสื่อสาร
การตลาดซึ่งมีผลเปนการจูงใจให
เกิดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลตราสินคาหรือยี่หอ
นั้นๆ 

ขอความที่ชักจูงหรือโนมนาวใหซื้อ
หรือบริโภคเพ่ือนํารายไดไปบริจาค
เปนสาธารณกุศล คือขอความที่ชักจูง
หรือโนมนาวใหซื้อหรือบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อนํารายได
ไปบริจาคใหเปนสาธารณกุศล 

(ฉ) ขอความที่ชักจูงหรือโนมนาว
ใหเขารวมกิจกรรมทางดานดนตรี 
กีฬา การประกวดหรือ
นันทนาการอื่นๆ 

ในปจจุบันเด็ก เยาวชน และ
บุคคลทั่วไป ใหความสนใจหรือให
ความสําคัญกับการจัดกิจกรรม
ทางสังคมมากขึ้น โดยสามารถ
สังเกตเห็นไดชัดเจนจากรายการ
โทรทัศนที่มักจะเนนใหมีการ
ประกวด การแขงขัน การจัด
คอนเสิรต หรือแมแตใหความ
สนใจกับการแขงขันกีฬา 
โดยเฉพาะกีฬาที่มีผูเลนจาก
ประเทศของตนเขารวมการ
แขงขันนั้นดวย  ขอความที่ชักจูง
หรือโนมนาวใหเขารวมกิจกรรม
ดังกลาวยอมเปนที่ดึงดูดใจที่จะ
ทําใหบุคคลเหลานี้ใหความสนใจ 
หันมาเขารวมกิจกรรมนั้น ๆ และ
เปนการเสริมสรางภาพลักษณ 
 

ขอความที่ชักจูงหรือโนมนาวใหเขา
รวมกิจกรรมทางดานดนตรี กีฬา 
การประกวดหรือนันทนาการอื่นๆ 
คือขอความที่เชิญชวน ชักจูงหรือโนม
นาวใหผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เขารวมกิจกรรมทางดานดนตรี กีฬา 
การประกวดหรือนันทนาการ 
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 ของสินคานั้นๆ อันจะสงผล     

ใหผูบริโภคและบุคคลทั่วไป   
เกิดการจดจํา การระลึกถึงตรา
สินคาดังกลาว รวมทั้งเกิด
ภาพลักษณและมีทัศนคติที่ด ี  
ตอสินคานั้นในที่สุด ซึ่งถือเปน
กระบวนการจูงใจรูปแบบหนึ่ง   
ในการสื่อสารการตลาด 

 

 
 3.  ขอยกเวน ประกาศฉบับนี้ ไมใชบังคับกับ 

     3.1 สุราสามทับ  
     3.2 เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผลิตหรือนําเขาเพ่ือสงออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดในการผลิตหรือ

นําเขาเพ่ือการดังกลาวอยางชัดเจน และมิไดกระทําเพื่อประโยชนในทางการคาในราชอาณาจักร 
******************************** 




