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ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
วาดวยรูปแบบและวิธีการแสดงขอความคําเตือนประกอบภาพสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หรือภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่ไดประกาศใชบังคับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ
เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกตามความใน
มาตรา ๓๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เปน
กฎหมายที่มีบ ทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจํากัด สิทธิแ ละเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทํ า ได โ ดยอาศั ยอํ า นาจตามบทบัญ ญัติ แ หง กฎหมาย และขอ ๔ วรรคสองแห งกฎกระทรวง
ดังกลาว กําหนดใหมีการแสดงขอความคําเตือนทุกครั้ง และตลอดเวลาที่มีการแสดงภาพสัญลักษณ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยรูปแบบของ
ขอความคําเตือนนั้น ใหเป น ไปตามที่คณะกรรมการควบคุ มเครื่องดื่มแอลกอฮอลประกาศกํา หนด
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ การแสดงข อ ความคํ า เตื อ นประกอบภาพสั ญ ลั ก ษณ ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล
หรือภาพสัญลักษณของบริษทั ผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล จะตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณีใ ชสื่ อทางกิจ การโทรทั ศ น การฉายภาพ ภาพยนตร วีดี ทัศ น การแสดงภาพ
โดยผานเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส หรือสื่ออื่น ใดในทํานองเดียวกัน ใหแ สดงขอความคําเตือ น
แบบเสียงและแบบขอความอักษร โดย
(ก) การแสดงขอความคําเตือนแบบเสียง ตองรับฟงไดชัดเจนทุกพยางคและสามารถ
เขาใจความหมายได โดยมีระดับเสียงเทียบเทากับขอความหลักของโฆษณา และใหแสดงเปนเวลา
ไมนอยกวา ๒ วินาที
(ข) การแสดงขอความคําเตือนแบบขอความอักษร ตองแสดงเปนอักษรลอย (Super)
ดวยตัวอักษรไทย “อังสะนา นิว” (Angsana New) แบบหนาหรือตัวอักษรอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
เปนสีขาวอยูภายในกรอบคําเตือนที่มีพื้น สีดําเขม ซึ่งสามารถอานไดงายและมองเห็นไดอยางชัดเจน
โดยมีขนาดความสูงของตัวอักษรไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของกรอบขอความคําเตือน และเสน กรอบ
ขอความคําเตือนตองมีสีแตกตางอยางชัดเจนกับสีพื้นโฆษณา โดยพื้นที่กรอบขอความคําเตือนตองเปน
สี่เหลี่ยมผืนผา มีขนาดพื้นที่ไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของพื้นที่โฆษณา และมีความยาวตลอดตามแนวนอน
ชิดขอบบนจอภาพ ทั้งนี้ตองแสดงขอความคําเตือนเปนเวลาไมนอยกวา ๒ วินาที
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(๒) กรณีสื่อสิ่ง พิม พ ต องแสดงขอความคํ าเตือนแบบขอความอักษร ดวยตัว อักษรไทย
“อังสะนา นิว” (Angsana New) แบบหนาหรือตัวอักษรอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันเปนสีขาวอยูภายใน
กรอบคําเตือนที่มีพื้นสีดําเขม ซึ่งสามารถอานไดงายและมองเห็นไดอยางชัดเจน โดยมีขนาดความสูง
ของตัวอักษรไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของกรอบขอความคําเตือน และเสนกรอบขอความคําเตือนตองมี
สีแตกตางอยางชัดเจนกับสีพื้นโฆษณา โดยพื้นที่กรอบขอความคําเตือนตองเปนสี่เหลี่ยมผืนผา มีขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของพื้นที่โฆษณา และมีความยาวตลอดตามแนวนอนชิดขอบบนพื้นที่โฆษณา
(๓) กรณีสื่ออื่นใดนอกจากสื่อตาม (๑) และ (๒) ใหแสดงขอความคําเตือน แบบขอความอักษร
ตามแนวนอนอยูดานบนสุดของพื้นที่โฆษณาดวยตัวอักษรไทย “อังสะนา นิว” (Angsana New) แบบหนา
หรือตัวอักษรอื่น ที่มีลักษณะใกลเคี ยงกัน เปน ตัวอักษรสีขาวบนพื้ น สีดําเขม โดยมีขนาดความสู ง
ของตัวอักษรไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของกรอบขอความคําเตือน ซึ่งสามารถอานไดงายและมองเห็น
ไดอยางชัดเจน และพื้นที่ขอความคําเตือนมีขนาดไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของพื้นที่โฆษณา
ขอ ๒ การแสดงขอความคําเตือน ใหแสดงอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) “สุรา เปนเหตุกอมะเร็งได”
(๒) “สุรา เปนเหตุใหเซ็กสเสื่อมได”
(๓) “สุรา เปนเหตุใหพิการและเสียชีวิตได”
(๔) “สุรา เปนเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได”
(๕) “สุรา ทํารายครอบครัว ทําลายสังคมได”
ขอ ๓ การแสดงข อความคํ าเตือ นตามขอ ๒ หากเป น ข อความคํ าเตือ นของเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอลประเภทเบียร หรือไวน ใหเปลี่ยนคําวา “สุรา” เปนคําวา “เบียร” หรือ “ไวน” แลวแตกรณี
ทั้งนี้ กรณีเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทอื่น หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมสําเร็จรูป ใหใชคําวา
“สุรา”
กรณีก ารแสดงภาพสั ญลัก ษณข องบริษัทผู ผ ลิต เครื่ องดื่ม แอลกอฮอล ใหใ ชคํา ที่แ สดงถึ ง
ผลิตภัณฑที่เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทใดประเภทหนึ่งของบริษัทดังกลาว
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ขอ ๔ ในกรณี มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห รื อ การดํ า เนิ น การตามประกาศฉบั บ นี้
ใหพนักงานเจาหนาที่นําเสนอเรื่องตอคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๕ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

