ขาวประชาสัมพันธ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
--------------------------------------------กสท.ออกมาตรการชั่วคราว
สั่งระงับออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ อาหาร และยาในทีวีดาวเทียม
วันนี้(๒๔ เม.ย. ๕๕) หองสื่อมวลชน อาคารอํานวยการ ชั้น ๒ สํานักงานกสทช. ซอยพหลโยธิน ๘ (สายลม)
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ กสทช.ดานการคุมครองผูบริโภคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน นางสาวสุภิญญา
กลางณรงค7 และรองเลขาธิการฯ ประเสริฐ อภิปุญญา ร9วมกันแถลงข9าวการดําเนินการตรวจสอบและยุติการเผยแพร9
ภาพทางโทรทัศน7ดาวเทียมต9อโฆษณา อาหาร ยา และผลิตภัณฑ7สุขภาพที่ผิดกฎหมาย อย.
กสทช.สุภิญญา กลางณรงค7 กล9าวว9า เมื่อวานนี้(๒๓ เม.ย.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทั ศน7 (กสท.) ไดพิ จ ารณาแนวทางการใหความร9ว มมื อกั บ สํา นั กงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ในการ
ตรวจสอบและยุติการเผยแพร9ภาพทางโทรทัศน7ดาวเทียม ซึ่งเสนอโดยคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน7 ผ9านกลุ9มงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน7 กรณี การเผยแพร9ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ7เอนไซม7เจนิฟูดส7 ซันคลาร9า และเกร็กคู
ซึ่งที่ป ระชุม กสท. ไดพิจ ารณาแลว มีมติว9 า ตามที่ ไดมีขอเท็จ จริ งปรากฏว9า อย. ไดมี ขอสรุ ปแลวว9า การ
โฆษณาออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ7เอนไซม7เจนิฟูDด ซันคลาร9า และเกร็กคู เขาข9ายโออวดเกินจริง และไดส9งเรื่อง
ดําเนินคดีพรอมแจงระงับโฆษณาดังกล9าว ในชั้นนี้จึงเห็นสมควรที่จะออกมาตรการชั่วคราวเพื่อเปEนการเยียวยาหรือ
ระงั บ ความเสี ย หายที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น อี ก จึ งให/ ป ระสานงานกั บหนวยงานที่ เ กี่ ยวข/ อง และบริ ษัท ไทยคม จํ า กั ด
(มหาชน) ให/แจ/งกับสถานีโทรทัศนดาวเทียมทุกชองเพื่อทําการระงับการเผยแพรออกอากาศการโฆษณาดังกลาว
ทั้งนี้ จนกวาจะมีคําตัดสินถึงที่สุดของหนวยงานที่เกี่ยวข/องตอไป
นอกจากนั้ น กสท.มี มติ เ ห็ น ชอบการจั ด ทํ า บั น ทึ ก ข/ อตกลงความรวมมื อระหวางกั น (MOU) กั บ สํ า นั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค(สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค(บก.ปคบ.) เพื่อกํากับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ7ที่อาจมี
ผลกระทบต9อสุขภาพของประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน7 เนื่องจากที่ผ9านมา อย.ไดเฝGาระวังการ
โฆษณาเกิน จริงและฝHา ฝIนกฎหมายแพร9ภาพผ9 านสัญญาดาวเทียม โดยมีการดํา เนินคดีพรอมแจงระงับ การโฆษณา
แลวแต9ยังมีการแพร9ภาพรายการดังกล9าวอยู9 ตนไดขอความร9วมมือกับตัวแทนบริษัทไทยคม จํากัด(มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ
ยินดีประสานความร9วมมือในการติดตามและเชื่อมโยงฐานขอมูลผูประกอบการที่ออกอากาศ ส9วนความคืบหนาในการ
จัดทําบันทึกขอตกลงดังกล9าว กสท.จะนําเขาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมครั้งต9อไป (๓๐ เม.ย.) และหลังจาก
การประชุม ในช9วงบ9าย กสทช.สุภิญญา และคณะ จะไปหารือถึงความคืบหนาในการดําเนินงานกับผูบริหารบริษัทไทย
คมอีกดวย
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เม.ย.ที่ผ9านมา กสทช.สุภิญญาไดเขาร9วมชุมหารือกับ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ทก.) นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม พรอมดวยผูบริหารที่เกี่ยวของถึงปNญหาโฆษณาอาหาร และยา
ที่เกิดขึ้น ไดมีขอสรุปต9อการทํางานร9วมกัน ดังนี้
๑. จัดทําขอมูล ฐานขอมูล ที่เกี่ยวของต9อการใชงานช9องสัญญาณของดาวเทียมไทยคม โดยมีการขอความ
ร9วมมือไปยังบริษัทไทยคม จํากัด(มหาชน) ในการรวบรวมขอมูลบัญชีรายชื่อผูจดทะเบียนเช9าช9องรายการโทรทัศน7
ดาวเทียม เพื่อแจงให อย. รับทราบ และเปEนความร9วมมือในการควบคุมดูแลผูเผยแพร9รายการหรือโฆษณาไม9ใหฝHาฝIน
กฎหมาย และขยายผลเชื่อมโยงไปยังเจาของผลิตภัณฑ7 เจาของโฆษณา บริษัทหางรานหรือบุคคลที่มีส9วนเกี่ยวของ
ต9อไป

๒. กระทรวงฯ เมื่อไดรับทราบปNญหาในการโฆษณาฯ ผ9านช9องรายการโทรทัศน7ดาวเทียม ที่ผิดกฎหมาย จาก
หน9วยงานที่เกี่ยวของ กระทรวงฯ จะมีหนังสือสอบถามขอเท็จจริง ไปยังบริษัทไทยคม จํากัด(มหาชน) โดยมอบหมาย
สํานักกิจการอวกาศแห9งชาติ เปEนผูประสานงานต9อไป
๓. มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อแกไขปNญหาโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ7สุขภาพที่ผิดกฎหมายในโทรทัศน7
ดาวเทียม
๔. เห็นควรใหเชิญหน9วยงานที่เกี่ยวของต9างๆ เขาร9วมแกไขปNญหาร9วมกันในภาพรวมต9อไป อาทิ สํานักงาน
ตํารวจแห9งชาติ กระทรวงพาณิชย7 กระทรวงการคลัง เปEนตน
๕. การใชมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคมแกไขปNญหาดังกล9าว โดยเมื่อมีการจับกุมผูกระทํา
ความผิดในกรณี จําหน9ายหรือโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ7สุขภาพที่ผิดกฎหมายควรมีการประชาสัมพันธ7ผ9านสื่อ
ต9าง ๆ ใหประชาชนทราบอย9างทั่วถึง เพื่อใหเกิดมาตรการทางสังคมลงโทษผูกระทําความผิด เพื่อใหสังคมเกิดความ
รูเท9าทัน ใหผูกําลังกระทําหรือคิดจะกระทําความผิดเกรงกลัวและลดจํานวนการกระทําความผิดลง
๖. การผลิตสื่อสรางสรรค7ประชาสัมพันธ7 การสรางความตระหนัก การใหความรูแก9เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ที่มากขึ้น เพื่อใหสามารถใชวิจารณญาณในการอุปโภค บริโภค อาหาร ยา และผลิตภัณฑ7สุขภาพ ไดอย9าง
ถูกตอง ปลอดภัย ลดโอกาสการหลงเชื่อโฆษณาที่หลอกลวง ผิดกฎหมาย
๗. การลงนามขอตกลงความร9วมมือระหว9างหน9วยงาน เพื่อใหมีการดําเนินงานแกไขปNญหาโฆษณาอาหาร ยา
และผลิตภัณฑ7สุขภาพที่ผิดกฎหมายในโทรทัศน7ดาวเทียม อย9างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สําหรับ ทก. และ กสทช. นั้นมีการ
ลงนามขอตกลงความร9วมมืออยู9แลว
ครั้งนี้ถือเปEนจุดเริ่มตนที่ กสทช. แกไขปNญหาโดยใชมาตรการชั่วคราวเพื่อเปEนการเยียวยาและระงับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแก9ผูบริโภค นอกเหนือจากการประสานความร9วมมือกับหน9วยงานของรัฐต9างๆที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ผูบริโภค และสื่อมวลชน ที่มีผลใหผูประกอบการตระหนักและมีความสํานึกความรับผิดชอบต9อสังคมและต9อสุขภาพ
ของประชาชน
ติดต9อสอบถามเพิ่มเติม ส9วนงานกสทช.สุภิญญา กลางณรงค7 ๐๒-๒๙๐-๕๒๑๓

