
นโยบายโฆษณา 



 เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล ์

 สินคา้และบรกิารท่ีเป็นอนัตราย 

-อาวธุ 

-กระสนุปืน และสาร/วตัถกุ่อระเบิด 

-สารเสพตดิ/ออกฤทธิ์ตอ่ประสาท  

-สนิคา้ท่ีก่อใหเ้กิดโทษและความเสยีหาย 

-สนิคา้ประเภทยาสบูท่ีไมม่ภีาพหรือค าเตอืนเกี่ยวกบัสขุภาพบนหีบห่อ ตามที่กฎหมายก าหนด  

 สินคา้หรอืบรกิารเรือ่งเพศ 

-เซ็กซท์อยส ์

-การคา้ประเวณีหรือขายบริการทางเพศ 

-สือ่ลามกอนาจาร 18+ 

 สินคา้/บรกิาร/กิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย 

-ยาเสพตดิ 

-การพนนัรปูแบบตา่งๆ 

-ซอฟตแ์วรแ์ละคอนเทนทล์ะเมดิลขิสทิธิต์า่งๆ  

 สินคา้ลอกเลียนแบบ 

         สนิคา้ท่ีละเมดิเคร่ืองหมายการคา้ สทิธิบตัร และลขิสทิธิ์ของเจา้ของตราสนิคา้ 

 สนิคา้/บริการเกี่ยวกบัสขุภาพ ยาและผลติภณัฑเ์สริมอาหารที่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากหนว่ยงานราชการ หรือองคก์ารอาหารและยา (อย.) 

เน้ือหาตอ้งหา้มในการลงโฆษณา 



หลกัเกณฑก์ารอนมุติัโฆษณา 

I. เน้ือหาบนเว็บไซตป์ลายทางโฆษณา 

           เนือ้หาในหนา้เว็บไซตป์ลายทางโฆษณานัน้ ตอ้งไมป่ระกอบดว้ย: 

1. ซอฟทแ์วรล์ะเมดิลขิสทิธิ ์รวมถึงการวางลงิกเ์พือ่ไปยงัซอฟทแ์วรท่ี์ละเมดิลขิสทิธิ ์

2. คอนเทนตห์รือลงิกท์ี่สง่ออกไปยงับริการที่มเีจตนาหลอกลวงและผดิกฎหมาย อาทิ การพนนั ธรุกิจขายตรง ธรุกิจลกูโซ่ และธรุกิจสรา้งก าไรบนอินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

3. เนือ้หาที่มขีอ้ความสอ่เสยีด ลามกอนาจาร 

4. สนิคา้และบริการตอ้งหา้ม ตามที่กฎหมายก าหนด  

5. หนา้ตา่งโฆษณาอตัโนมตัแิบบ Pop-under(แสดงภายใตห้นา้ตา่งหลกั) และ Pop-up (แสดงบนหนา้ตา่งหลกั) ที่มเีนือ้หาท่ีไมเ่กี่ยวขอ้งกบัเนือ้หาบนหนา้เว็บไซตน์ัน้ 

6. การตดิตัง้โฆษณาแบบดาวนโ์หลดอตัโนมตั ิหรืออนญุาตใหด้าวนโ์หลดซอฟทแ์วร ์เพลง วิดโีอ รวมถึงบทความท่ีละเมดิลขิสทิธิ ์ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นบริการเพื่อดหูรือฟังแบบออนไลน ์จึงจะอนญุาตใหล้งโฆษณาได ้

7. รปูแบบหนา้เว็บไซตท์ี่กระท าการลอกเลยีนแบบเว็บไซตอ์ื่นๆ ที่เป็นที่ร ูจ้กั โดยไมว่่าจะเป็นการลอกเลยีนทัง้หมดหรือเพยีงสว่นหนึง่สว่นใด ก็ไมส่ามารถลงโฆษณาได ้

8. ค าโฆษณาที่อวดอา้งสรรพคณุ หรือรับประกนัผลลพัธท์ี่ไดเ้กินจริง  

           เชน่ ลด15 กิโลกรัม ใน 1สปัดาห ์และ ผวิขาวขึน้ใน 3 วนั เป็นตน้ 



II.  โฆษณาแบบ TEASER 

ขอ้ความพาดหวั   

ขอ้ความพาดหัว ตอ้งไมป่ระกอบดว้ย 

 ขอ้ความที่เจตนาท าใหเ้ขา้ใจผดิ และการใหค้ าสญัญาถึงผลลพัธ ์ 

 

 

 ขอ้ความกา้วรา้วหรือพาดพิงถึงบคุคลอื่นในแงล่บ:  นา่เกลยีด นา่กลวั และนา่ขยะแขยง  เป็นตน้  

 ขอ้ความที่บ่อนท าลายตวับคุคล ตราสนิคา้ และองคก์รบริษทั 

 ขอ้ความที่น าเสนอบริการหลอกลวงและผดิกฎหมาย อาทิ การพนนั ธรุกิจเครือขา่ย ธรุกิจลกูโซ่ และธรุกิจสรา้งรายไดท้างอินเทอรเ์น็ต 

 ตวัอกัษรตวัใหญ่ เคร่ืองหมายวรรคตอน เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณอ์ื่นๆ ที่ใชโ้ดยไมจ่ าเป็นและไมถ่กูตอ้ง 

 

 

 ขอ้ความหรือค าท่ีอ่อนไหวตอ่ความรูส้กึ เกี่ยวกบั 

        -ศีลธรรม กฎหมาย และการยัว่ยทุางเพศ 

        -การแบ่งแยกทางเชือ้ชาต ิศาสนา สงัคม และการเมอืง 

• ขอ้ความตอ้งหา้ม: “ก่อน & หลงั“ “AV” และ 18+ หรือ เฉพาะผูใ้หญ่เท่านัน้ รวมถึงขอ้ความอื่นใดท่ีสือ่ถึงความหมายเดยีวกนั 

• ขอ้มลูชอ่งทางการตดิตอ่ ไดแ้ก่ ไลนไ์อด ีอีเมล เบอรโ์ทรศัพท ์และที่อยู่เว็บไซต ์ที่ไมใ่ชโ่ลโก ้

 ลด 14 กิโล ! ตวัเล็กไซซ ์S ไมใ่ชเ่ร่ืองยากเลยนะ  

♥ ลด 14 กิโล !!!!!!! ตวัเล็กไซซ ์S ไมใ่ชเ่รื่องยากเลยนะ ♥  

หุ่นดแีบบถาวร! หนา้ทอ้งยบุไปตลอด ท างา่ยๆ  

 ลดน า้หนกัถาวร เห็นผลใน 3 วนั 



ขอ้ก าหนดขอ้ความพาดหวั 

• ความยาวของพาดหัว : จ านวนตวัอกัษรหา้มต า่กว่า 20ตวัอกัษร และสงูสดุไมเ่กิน 70 ตวัอกัษร 

• ในสว่นของเนือ้หา (Body): จ ากดัตวัอกัษรสงูสดุอยู่ที่ 150 ตวัอกัษร หากเกินกว่าที่ก าหนดระบบจะท า

การตดัขอ้ความอตัโนมตัิ 

• ภาษาท่ีรองรับ: ไทย / องักฤษ  โดยตอ้งมกีารใชค้ าและสะกดค าท่ีถกูตอ้ง   

• ขอ้ความพาดหัวในแตล่ะชิน้งานโฆษณาตอ้งไมซ่ า้กนั 

• ขอ้ความพาดหัวตอ้งมคีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้หาบนเว็บไซตท์ี่ลงิกไ์ป 

 

ขอ้บงัคบัการใชภ้าพ 

ภาพที่น ามาใชต้อ้งไมเ่ป็นภาพ: 

• ละเมดิลขิสทิธิ์ หรือ เคร่ืองหมายการคา้ขององคก์ร/ บคุคลอื่น  

• มสีนิคา้แอลกอฮอล ์ยาสบู อาวธุ และยาเสพตดิ แสดงอยู่บนภาพ 

• สือ่ถึงความเกลยีดชงั ความรนุแรง และความขดัแยง้ทางการเมอืง  ศาสนา และสงัคม 

• แสดงถึงการลามกอนาจาร และขดัแยง้ตอ่กฎหมาย 

• ภาพเยาวชน/ วยัรุ่น ในบริบทท่ีสือ่หรือเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องเพศ  

• คณุภาพ/ ความละเอียดไฟลต์ า่: ไมค่มชดั หรือเบลอ 

• ประกอบดว้ยสญัลกัษณ/์ เคร่ืองหมายที่ส ุม่เสีย่งไปทางลบ 

• ระบขุอ้มลูชอ่งทางการตดิตอ่ ไดแ้ก่ ไลนไ์อด ีอีเมล เบอรโ์ทรศัพท ์และที่อยู่เว็บไซต ์ที่ไมใ่ชโ่ลโก ้

ขอ้ก าหนดการใชร้ปูภาพ 

 ขนาดของรปูภาพ 900x900 พิกเซล, ขนาดไฟลส์งูสดุไมเ่กิน 2MB  

 รปูแบบไฟลภ์าพที่รองรบั: jpeg / png 

 รปูภาพสามารถแบ่งเฟรมภายในภาพไดไ้มเ่กิน 2 รปูหรือ 2 เฟรม 

 รปูภาพที่น ามาใชต้อ้งมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเนือ้หาบนเว็บไซต ์

 รปูภาพตอ้งไมป่ระกอบดว้ยค าว่า: 

 - “ก่อน” และ “หลงั” หรือค าอื่นใดท่ีสือ่ไปในความหมายเดยีวกนั 

- AV 

- 18+ หรือ เฉพาะผูใ้หญ่เท่านัน้ 

 รปูภาพแตล่ะภาพของชิน้งานโฆษณาไมค่วรน ามาใชซ้ า้กนั  



ภาพเบลอ ไม่คมชดั ภาพแตก/ มีจดุสี ภาพมืด/ แสงไม่พอ 

ตวัอยา่งคณุภาพไฟล ์

แนวทางการจดัวางภาพ 


