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มาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย
ลักมาตรฐานทางการตลาด
วัตถุประ งค์
มาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) ตระ นักถึงค าม ำคัญของการ ่งเ ริมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบที่มีต่อผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และต่อ ังคมโดยร ม ทั้งนี้ การขายและ
การทำการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งประกอบด้ ย เบียร์ ิ กี้ ไ น์ ุรา ร มถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รูปแบบอื่นๆ จะต้องกระทำอย่างมีค ามรับผิดชอบต่อ ังคม และต่อบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำก ่าเกณฑ์ที่กฎ มาย
กำ นดใ ้ ามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เท่านั้น
ลักมาตรฐานทางการตลาดฉบับนี้ม ีผลบัง คับ ใช้ กับ การ ื่ อ ารการตลาดทุ กช่ องทางของเครื ่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยมี ัตถุประ งค์เพื่อใ ้มั่นใจ ่าการ ื่อ ารการตลาดดังกล่า มิได้ ่งเ ริมใ ้ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการดื่มที่ไม่รับผิดชอบ รือการดื่มที่ไม่เ มาะ มไม่ ่าจะในลัก ณะใดก็ตาม

การปฏิบัติตามกฎ มายไทย
การ ื่อ ารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องชอบด้ ยกฎ มาย เป�นไปอย่างเ มาะ ม ซื่อตรง
และเป�นจริง อีกทั้ง อดคล้องกับ ลักการแข่งขันที่เป�นธรรมซึ่งเป�นที่ยอมรับและเ ริม ร้างจรรยาบรรณที่ดีตาม
บทบัญญัติของกฎ มายไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค กฎระเบียบของ ำนักงานคณะกรรมการ
อา ารและยา และพระราชบัญญัติค บคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป�นต้น

บทที่ 1 | การปฏิบัติตามมาตรฐาน ังคม
1. ไม่ ่าในกรณีใดก็ตามการ ื่อ ารการตลาดจะต้องไม่ ่อไปในทางผิด ีลธรรมจรรยา รือเป�นปฏิป�ก ์ต่อ
มาตรฐานด้านค่านิยมและธรรมเนียมปฏิบัตทิ ี่มีอยู่ของไทย
2. การ ื่อ ารการตลาดจะต้องไม่ ่อไปในทางดู มิ่น ักดิ์ รีค ามเป�นมนุ ย์และค ามซื่อตรง อีกทั้งจะต้องไม่ใช้
ข้อค าม รูปภาพ ัญลัก ณ์ รือภาพ าดที่อาจ ื่อถึงค ามก้า ร้า การดู มิ่นเ ยียด ยาม รือลดคุณค่าใน
ตั ตนของป�จเจกบุคคลใดๆ
3. การ ื่อ ารการตลาดจะต้อง ลีกเลี่ยงการมี ่ นเกี่ย ข้องกับพฤติกรรมที่ ก้า ร้า รุนแรง เป�นภัยอันตราย ผิด
กฎ มาย รือต่อต้าน ังคม
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บทที่ 2 | การดื่มแล้วขับ
การ ื ่ อ ารการตลาดจะต้ องไม่ ื ่ อ ่ า การบริ โ ภคเครื ่ องดื ่ ม แอลกอฮอล์ ก่ อน รื อ ระ ่ า งการขั บ ขี่
ยานพา นะไม่ ่าประเภทใดก็ตาม ซึ่งร มถึง เรือยนต์ เจ็ต กี โน ์โมบิล และเครื่องบิน เป�น ิ่งที่ยอมรับได้

บทที่ 3 | เกณฑ์อายุที่ ามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎ มาย
1. การ ื่อ ารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องกระทำต่อผู้ใ ญ่ที่มีอายุไม่ต่ำก ่าเกณฑ์ที่ ามารถซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎ มาย (Legal Purchase Age รือ LPA) เท่านั้น และจะไม่ทำการ ื่อ ารไป
ยังผู้ที่มีอายุต่ำก ่าเกณฑ์ที่ ามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎ มาย รือแ ดงการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำก ่าเกณฑ์ที่กฎ มายกำ นด
2. บุคคลใดๆ ที่ได้รับการ ่าจ้างใ ้ปรากฏใน ื่อ ารการตลาดจะต้องมีอายุไม่น้อยก ่า 25 ป� ทั้งนี้เพื่อลดค าม
เ ี่ยงที่จะทำใ ้เกิดค ามเข้าใจ ่าบุคคลดังกล่า มีอายุต่ำก ่าเกณฑ์ที่กฎ มายกำ นด
3. การ ื่อ ารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องไม่ใช้ข้อค าม ภาพ ดนตรี ัญลัก ณ์ ตั ละคร รือการ
แ ดงออกใดๆ ที่ดึงดูดค าม นใจของผู้ที่มีอายุต่ำก ่าเกณฑ์ที่กฎ มายกำ นด
4. การใ ้การ นับ นุนงานเลี้ยงและกิจกรรมซึ่ง มายร มถึงกิจกรรม ื่อ ารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จะต้องไม่กระทำ ากคาดการณ์ได้ ่าจะมีเยา ชนเข้าร่ มในงานเลี้ยง รือกิจกรรมดังกล่า ใน ัด ่ นไม่น้อย
ก ่าร้อยละ 30 ของจำน นผู้ร่ มงานทั้ง มด
5. เ ็บไซต์ของผู้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องจัดใ ้มีการคัดกรองผู้เข้าชมใน น้าแรก โดย
ใ ้ผู้เข้าชมยืนยันตนเอง ่าเป�นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำก ่าเกณฑ์ที่ ามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎ มาย
และจะต้องนำผู้เข้าชมที่มีอายุต่ำก ่าเกณฑ์ที่กฎ มายกำ นดเข้าไปยังเ ็บไซต์ที่ใ ้ค ามรู้ด้ ย

บทที่ 4 | การดื่มอย่างรับผิดชอบ
1. การ ื่อ ารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค รแ ดงการดื่มในปริมาณที่เ มาะ มและการดื่มอย่าง
รับผิดชอบเท่านั้น
2. การ ื่อ ารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องไม่
ก. แ ดงออก ่งเ ริม รือยอมรับการดื่มในปริมาณมากเกินค ร การดื่มอย่างไม่รับผิดชอบ รือการดื่มที่ไม่
เ มาะ ม
ข. ยอมรับพฤติกรรมการดื่มจนมึนเมา รือแ ดงใ ้เ ็น ่าค ามมึนเมาเป�นเรื่องเล็กน้อย รือ ื่อ ่าการดื่ม
จนมึนเมาเป�น ิ่งที่ยอมรับได้
ค. นำเ นอการยับยั้งชั่งใจในการดื่ม รือการดื่มในระดับที่เ มาะ มในแง่ลบ
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บทที่ 5 | การตั้งครรภ์
การ ื่อ ารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องไม่แ ดงภาพ ตรีมีครรภ์ รือโดยมี ตรีมีครรภ์เป�น
กลุม่ เป้า มาย

บทที่ 6 | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบ
1. การ ื่อ ารการตลาดจะต้องไม่ใช้ค ามแรง รือปริมาณแอลกอฮอล์เป�นจุดขายพื้นฐาน รือเป�นใจค าม ลัก
ในข้อค ามและเนื้อ าของ ื่อ ารการตลาด ในทางตรงกันข้าม ข้อค ามใน ื่อการตลาดจะต้องไม่มีนัยยะ ่า
การบริโภคเครื่องดื่มที่มรี ะดับค ามแรงแอลกอฮอล์ในระดับที่ต่ำจะช่ ยลดค ามเ ี่ยงอันเนื่องมาจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
2. การ ื่อ ารการตลาดจะต้ องไม่ ก่ อใ ้ เกิด ค ามเข้า ใจ ่าการดื ่ม เครื ่ องดื ่ม แอลกอฮอล์จะช่ ยเ ริ ม ร้ า ง
มรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ รือช่ ยใ ้มีกำลังงานมากขึ้น เช่น เมื่อต้องทำกิจกรรมที่ใช้ มาธิเพื่อใ ้
ามารถทำกิจกรรมนั้นได้อย่างปลอดภัย

บทที่ 7 | ุขภาพ
1. การ ื่อ ารการตลาดต้องไม่อ ดอ้างถึง รรพคุณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ่าอาจช่ ยในการรัก าโรค และ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจช่ ยป้องกัน รัก า รือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของมนุ ย์
2. ในกรณีที่กฎ มายอนุญาต การ ื่อ ารการตลาดแ ดงข้อค ามที่เป�นจริงและข้อเท็จจริงเกี่ย กับปริมาณ
คาร์โบไฮเดรต พลังงานที่ได้รับจากการบริโภค รือ ่ นประกอบทางโภชนาการอื่นๆ อาจเป�นไปเพื่อค าม
เ มาะ มในบางกรณี

บทที่ 8 | ความ ำเร็จทางด้าน ังคมและเพศ
1. การ ื่อ ารการตลาดจะต้องไม่อ ดอ้าง ่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่ ยเ ริม ร้าง มรรถนะทางเพ
ดึงดูดค าม นใจทางเพ รือนำไป ู่ค าม ัมพันธ์ทางเพ

รือ

2. การ ื่อ ารการตลาดจะต้องไม่อ ดอ้าง ่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่ ยขจัดอุป รรคในการเข้า ังคม รือ
อุป รรคทางเพ รืออ ดอ้าง ่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำไป ู่ค าม ำเร็จในทางเพ รือเพิ่มแรง
ดึงดูดทางเพ
3. การ ื่อ ารการตลาดอาจแ ดง ่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป�น ่ น นึ่งของค าม นุก นานของกิจกรรมทาง
ังคม แต่จะต้องไม่อ ดอ้าง ่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป�นป�จจัย ำคัญที่นำไป ู่ค าม ำเร็จ รือการ
ยอมรับทาง ังคม
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บทที่ 9 | การใช้เครื่องจักร ันทนาการ และ ถานทีท่ ำงาน
การ ื่อ ารการตลาดจะต้องไม่อ ดอ้าง ่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อน รือในระ ่างการปฏิบัติงาน
โดยใช้เครื่องจักรที่มีค ามเ ี่ยงต่อการเกิดอันตราย รือในระ ่างการทำกิจกรรม ันทนาการที่มีอันตราย รือ
ขณะปฏิบัติงาน เป�น ิ่งที่ยอมรับได้

บทที่ 10 | การ ื่อ ารผ่านทางดิจิตอล
ลักการตลาดของ ำ รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้างต้นใ ้นำไปใช้กับกิจกรรมการตลาดที่เป�นดิจิตอล

4

