นโยบายโฆษณา

เนื้อหาต้องห้ามในการลงโฆษณา


เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์



สินค้าและบริการที่เป็ นอันตราย
-อาวุธ

-กระสุนปื น และสาร/วัตถุก่อระเบิด
-สารเสพติด/ออกฤทธิ์ตอ่ ประสาท
-สินค้าที่ก่อให้เกิดโทษและความเสียหาย
-สินค้าประเภทยาสูบที่ไม่มภี าพหรือคาเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนหีบห่อ ตามที่กฎหมายกาหนด



สินค้าหรือบริการเรือ่ งเพศ
-เซ็กซ์ทอยส์
-การค้าประเวณีหรือขายบริการทางเพศ
-สือ่ ลามกอนาจาร 18+



สินค้า/บริการ/กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
-ยาเสพติด
-การพนันรูปแบบต่างๆ
-ซอฟต์แวร์และคอนเทนท์ละเมิดลิขสิทธิต์ า่ งๆ



สินค้าลอกเลียนแบบ
สินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบตั ร และลิขสิทธิ์ของเจ้าของตราสินค้า



สินค้า/บริการเกี่ยวกับสุขภาพ ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากหน่วยงานราชการ หรือองค์การอาหารและยา (อย.)

หลักเกณฑ์การอนุมัติโฆษณา
I. เนื้อหาบนเว็บไซต์ปลายทางโฆษณา

เนือ้ หาในหน้าเว็บไซต์ปลายทางโฆษณานัน้ ต้องไม่ประกอบด้วย:
1.

ซอฟท์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงการวางลิงก์เพือ่ ไปยังซอฟท์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

2.

คอนเทนต์หรือลิงก์ที่สง่ ออกไปยังบริการที่มเี จตนาหลอกลวงและผิดกฎหมาย อาทิ การพนัน ธุรกิจขายตรง ธุรกิจลูกโซ่ และธุรกิจสร้างกาไรบนอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น

3.

เนือ้ หาที่มขี อ้ ความส่อเสียด ลามกอนาจาร

4.

สินค้าและบริการต้องห้าม ตามที่กฎหมายกาหนด

5.

หน้าต่างโฆษณาอัตโนมัตแิ บบ Pop-under(แสดงภายใต้หน้าต่างหลัก) และ Pop-up (แสดงบนหน้าต่างหลัก) ที่มเี นือ้ หาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนือ้ หาบนหน้าเว็บไซต์นนั้

6.

การติดตัง้ โฆษณาแบบดาวน์โหลดอัตโนมัติ หรืออนุญาตให้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ เพลง วิดโี อ รวมถึงบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ยกเว้นในกรณีที่เป็ นบริการเพื่อดูหรือฟั งแบบออนไลน์ จึงจะอนุญาตให้ลงโฆษณาได้

7.

รูปแบบหน้าเว็บไซต์ที่กระทาการลอกเลียนแบบเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็ นที่รจู้ กั โดยไม่ว่าจะเป็ นการลอกเลียนทัง้ หมดหรือเพียงส่วนหนึง่ ส่ว นใด ก็ไม่สามารถลงโฆษณาได้

8.

คาโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณ หรือรับประกันผลลัพธ์ที่ได้เกินจริง

เช่น ลด15 กิโลกรัม ใน 1สัปดาห์ และ ผิวขาวขึน้ ใน 3 วัน เป็ นต้น

II. โฆษณาแบบ TEASER
ข้อความพาดหัว

ข้อความพาดหัว ต้องไม่ประกอบด้วย


ข้อความที่เจตนาทาให้เข้าใจผิด และการให้คาสัญญาถึงผลลัพธ์
 หุ่นดีแบบถาวร! หน้าท้องยุบไปตลอด ทาง่ายๆ
 ลดนา้ หนักถาวร เห็นผลใน 3 วัน



ข้อความก้าวร้าวหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นในแง่ลบ: น่าเกลียด น่ากลัว และน่าขยะแขยง เป็ นต้น



ข้อความที่บ่อนทาลายตัวบุคคล ตราสินค้า และองค์กรบริษทั



ข้อความที่นาเสนอบริการหลอกลวงและผิดกฎหมาย อาทิ การพนัน ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจลูกโซ่ และธุรกิจสร้างรายได้ทางอินเทอร์เน็ต



ตัวอักษรตัวใหญ่ เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายอัศเจรีย์ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้โดยไม่จาเป็ นและไม่ถกู ต้อง


ลด 14 กิโล ! ตัวเล็กไซซ์ S ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะ

 ♥ ลด 14 กิโล !!!!!!! ตัวเล็กไซซ์ S ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะ ♥



ข้อความหรือคาที่อ่อนไหวต่อความรูส้ กึ เกี่ยวกับ
-ศีลธรรม กฎหมาย และการยัว่ ยุทางเพศ
-การแบ่งแยกทางเชือ้ ชาติ ศาสนา สังคม และการเมือง

•

ข้อความต้องห้าม: “ก่อน & หลัง“ “AV” และ 18+ หรือ เฉพาะผูใ้ หญ่เท่านัน้ รวมถึงข้อความอื่นใดที่สอื่ ถึงความหมายเดียวกัน

•

ข้อมูลช่องทางการติดต่อ ได้แก่ ไลน์ไอดี อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่เว็บไซต์ ที่ไม่ใช่โลโก้

ข้อกาหนดข้อความพาดหัว
•

ความยาวของพาดหัว : จานวนตัวอักษรห้ามตา่ กว่า 20ตัวอักษร และสูงสุดไม่เกิน 70 ตัวอักษร

•

ในส่วนของเนือ้ หา (Body): จากัดตัวอักษรสูงสุดอยู่ที่ 150 ตัวอักษร หากเกินกว่าที่กาหนดระบบจะทา

ข้อกาหนดการใช้ร ูปภาพ


ขนาดของรูปภาพ 900x900 พิกเซล, ขนาดไฟล์สงู สุดไม่เกิน 2MB



รูปแบบไฟล์ภาพที่รองรับ: jpeg / png



รูปภาพสามารถแบ่งเฟรมภายในภาพได้ไม่เกิน 2 รูปหรือ 2 เฟรม

การตัดข้อความอัตโนมัติ
•

ภาษาที่รองรับ: ไทย / อังกฤษ โดยต้องมีการใช้คาและสะกดคาที่ถกู ต้อง

•

ข้อความพาดหัวในแต่ละชิน้ งานโฆษณาต้องไม่ซา้ กัน



รูปภาพที่นามาใช้ตอ้ งมีความเกี่ยวข้องกับเนือ้ หาบนเว็บไซต์

•

ข้อความพาดหัวต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั เนือ้ หาบนเว็บไซต์ที่ลงิ ก์ไป



รูปภาพต้องไม่ประกอบด้วยคาว่า:
- “ก่อน” และ “หลัง” หรือคาอื่นใดที่สอื่ ไปในความหมายเดียวกัน

ข้อบังคับการใช้ภาพ
- AV

ภาพที่นามาใช้ตอ้ งไม่เป็ นภาพ:
•

ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ เครื่องหมายการค้าขององค์กร/ บุคคลอื่น

•

มีสนิ ค้าแอลกอฮอล์ ยาสูบ อาวุธ และยาเสพติด แสดงอยู่บนภาพ

•

สือ่ ถึงความเกลียดชัง ความรุนแรง และความขัดแย้งทางการเมือง ศาสนา และสังคม

•

แสดงถึงการลามกอนาจาร และขัดแย้งต่อกฎหมาย

•

ภาพเยาวชน/ วัยรุ่น ในบริบทที่สอื่ หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ

•

คุณภาพ/ ความละเอียดไฟล์ตา่ : ไม่คมชัด หรือเบลอ

•

ประกอบด้วยสัญลักษณ์/ เครื่องหมายที่สม่ ุ เสีย่ งไปทางลบ

•

ระบุขอ้ มูลช่องทางการติดต่อ ได้แก่ ไลน์ไอดี อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่เว็บไซต์ ที่ไม่ใช่โลโก้

- 18+ หรือ เฉพาะผูใ้ หญ่เท่านัน้


รูปภาพแต่ละภาพของชิน้ งานโฆษณาไม่ควรนามาใช้ซา้ กัน

ตัวอย่างค ุณภาพไฟล์

แนวทางการจัดวางภาพ ภาพเบลอ ไม่คมชัด

ภาพแตก/ มีจ ุดสี

ภาพมืด/ แสงไม่พอ

