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Nice to Know

In producing advertising material, skepticism can cause complications and a great
deal of expense to your company. Due diligence on intellectual property and
regulatory compliance of advertising material may help mitigate these unnecessary complications and expense for your company.
Regarding intellectual property, the use of photos, ad soundtracks, presenter’s
rights and trademark must be given adequate attention. If photos, graphics or
songs are borrowed from other authors, a licensing agreement or permission from
those authors must be sought. It is imperative that the author(s) grant authorization to the advertising agency or the hiring company. Furthermore, aspects of the
advertising piece may involve trademarks. Conducting trademark clearance
searches on the logo or phrase to be used in the piece would be helpful.
The second aspect, regulatory compliance, focuses on consumer protection law. In accordance with established
laws, there are boundaries on the use of language in advertising material that must not lead to misunderstanding,
false, deceitful or neither contrary to Thai culture nor to exaggerate the quality of the product. Any language
bordering these restrictions must carry scientiﬁc proof to substantiate such statements.
Advertising of health-related products must receive approval from the FDA prior to marketing activities. Violations
of such rules can run a wide range of penalties, from the imposing of ﬁnes by the FDA to the complete removal of
the material from circulation.
With all these issues, it is strongly recommended that you seek legal advice and clearance before disseminating
advertisements for your company.

การผลิตสื่อโฆษณาและประเด็นทางกฎหมาย
ในการผลิตสื่อการโฆษณาหากผูประกอบการละเลยการพิจารณาถึงประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวของแลว
ความยุงยากและปญหาเรื่องคาใชจายอาจเปนสิ่งที่ตามมา การสอบทานสื่อโฆษณาในเรื่องกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาและกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของจึงเปนเรื่องจำเปนและจะสามารถปองกันปญหา
ทางกฎหมายได
ในประเด็นทางกฎหมายวาดวยกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ไมวาจะเปน การนำรูปถาย เสียง หรือ
ดนตรีประกอบการโฆษณา และอีกทั้งเรื่องสิทธิของนักแสดงก็ดี สมควรตองพิจารณาอยางรอบคอบ
ถาหากวารูปภาพ ภาพกราฟก หรือบทเพลงที่ใชประกอบการโฆษณาเปนผลงานการสรางสรรคของผูอื่น
ในกรณีดังนี้จำเปนจะตองมีการทำขอตกลงหรือสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในการใชผลงานนั้นใหเรียบรอย
อีกประเด็นที่สำคัญคือ บริษัทเอเจนซี่โฆษณาก็ควรตองทำขอตกลงใหชัดเจนกับผูสรางสรรควาบริษัท
ผูวาจางการผลิตโฆษณายอมมีสิทธิในการนำงานสรางสรรคเหลานั้นไปเผยแพรได ในบางกรณี ถอยคำ หรือวลีที่ใชในสื่อโฆษณาอาจมีความเกี่ยว
ของกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น ซึ่งปญหานี้สามารถปองกันไดหากทำการสืบคนความเหมือนคลายของเครื่องหมายการคาเสียกอน
ในสวนของการทำตามขอบังคับของกฎหมาย (Regulatory Compliance) ประเด็นหลักก็คือ การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูบริโภคซึ่งกฎหมายไดบัญญัติวา การใชภาษาในการโฆษณานั้นจะตองไมนำไปสูการเขาใจผิด หรืออธิบายคุณสมบัติหรือสรรพคุณสินคา
ในลักษณะเกินความจริง เวนแตวาจะมีหลักฐานหรือขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรที่สามารถรับรองคำอธิบายนั้นได นอกจากนี้การสื่อสารหรือการ
ใชภาษาในลักษณะที่ขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยก็ไมสามารถทำไดเชนกัน
การโฆษณาผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสุขภาพสวนใหญนั้นตองไดรับการอนุญาตจากองคการอาหารและยาเสียกอนที่จะนำออกเผยแพร
สูสาธารณชน การฝาฝนกฎหมายและขอบังคับดังที่กลาวไปอาจนำไปสูบทลงโทษตางๆ เชนการจายคาปรับ หรือการถอนโฆษณาออกจากทองตลาด
ดังที่เรียนไวขางตน หากสื่อโฆษณาของผูประกอบการไดรับการสอบทานอยางถวนถี่แลว ปญหาเหลานี้ก็จะสามารถลดลงได

