
 

 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4/2557  

เร่ืองการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยกุระจายเสียง สถานีวิทยโุทรทศัน์ และสถานีวิทยชุุมชน  

เพ่ือให้การเผยแพร่ขา่วสารไปสู่ประชาชนเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง สามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทนัต่อสถานการณ์ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ.2457 จึงให้สถานีวิทยกุระจายเสียง สถานีวิทยโุทรทศัน์กระจายเสียง 

สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมและเคเบ้ิล ด าเนินการ ดงัน้ี 

 1. ให้สถานีวิทยกุระจายเสียงทุกสถานี ทั้งท่ีเป็นของราชการและเอกชน งดรายการประจ าสถานี และใหถ้่ายทอดกระจายเสียงจากสถานีวิทยกุระจายเสียงของ

กองทพับก  

2. ให้สถานีวิทยโุทรทศัน์กระจายเสียงทุกสถานี ทั้งท่ีเป็นของทางราชการและเอกชน งดรายการประจ าของสถานี และใหถ้่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุ

โทรทศัน์กองทพับก  

3. ให้สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมและเคเบ้ิลทุกสถานี งดรายการประจ าของสถานี และใหถ้่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนกวา่จะมีประกาศเปล่ียนแปลง 

ประกาศ ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 

พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา  

หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

…………….. 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5/2557  

เร่ืองการส้ินสุดชัว่คราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติไดป้ระกาศยึดอ านาจการปกครองประเทศตามประกาศฉบบัท่ี 1/2557 ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 

น.แลว้นั้น เพ่ือให้การบริหารราชการภายในราชอาณาจกัรเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงให้ด าเนินการดงัน้ี 

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ส้ินสุดลงชัว่คราว ยกเวน้หมวด 2 ในส่วนของพระมหากษตัริย ์2.ให้คณะรัฐมนตรีรักษาการ ส้ินสุดการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 3.วฒิุสภายงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีตามจ านวนสมาชิกวฒิุสภาท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีประกาศฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้4. ศาลทั้งหลายคงมีอ านาจด าเนินการ

พิจารณา และพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 5.องคก์รอิสระ และองคก์รอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ยงัคง

ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 



ประกาศ ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

…………………. 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6/2557 เร่ือง แต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งส าคญั ในคณะรักษาความสงบแแห่งชาติ 

เพ่ือให้การบริหารประเทศ และการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่ง ในคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ ดงัน้ี 

 1. พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบก เป็นหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 2. พลเอกธนะศกัด์ิ ปฏิมาประกร ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด เป็นรองหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

3. พลเรือเอกณรงค ์พิพฒันาศยั ผูบ้ญัชาการทหารเรือ เป็นรองหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 4. พลอากาศเอกประจิน จัน่ตอง ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เป็นรองหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

5. พลต ารวจเอกอดุลย ์แสงสิงแกว้ ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นรองหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

6. พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รองผูบ้ญัชาการทหารบก เป็นเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา  

หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

……………… 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7/2557  

เร่ืองห้ามชุมนุมการทางเมือง 

เพ่ือให้สถานการณ์กลบัเขา้สู่ภาวะปกติโดยเร็ว อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติักฎอยัการศึก พุทธศกัราช 2457 จึงห้ามมิ

ให้มัว่สุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ท่ีใดๆ ท่ีมีจ านวนตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป หากผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวงัโทษจ าคกุไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ ส าหรับผูท่ี้ชุมนุมทางการเมืองอยูใ่นปัจจุบนั ให้เดินทางกลบัภูมิล าเนา ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 



 ประกาศ ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 

พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา  

หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

………………… 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12/2557  

เร่ือง ขอความร่วมมือจากส่ือสงัคมออนไลน์ 

เพ่ือให้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง ปราศจากการบิดเบือน อนัจะก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด และสถานการณ์ความขดัแยง้

ขยายตวั จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจา้หนา้ท่ีในการน าความสงบสุขคืนสู่สงัคมโดยเร็ว จึงขอความร่วมมือจากผูป้ระกอบการและผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกบัส่ือสงัคมออนไลน์ ระงบัการให้บริการในการส่งขอ้ความเชิงปลุกระดม ย ัว่ย ุสร้างความรุนแรง ความไม่น่าเช่ือถือและไม่เคารพกฎหมาย ตลอดจนการ

ต่อตา้นการปฏิบติังาน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งน้ีหากยงัคงมีการด าเนินการอยู ่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะระงบัการให้บริการโดยทนัที รวมทั้งเรียก

ตวัผูก้ระท าผิด มาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

หัวหนา้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 

………….. 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 14/2557 

เร่ือง ห้ามสร้างความขดัแยง้หรือตอ่ตา้นการปฏิบติังานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

เพ่ือให้การเผยแพร่ขา่วสารไปสู่ประชาชนเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง ปราศจากการบิดเบือน อนัจะก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบ

เรียบร้อยของเจา้หนา้ท่ี จึงให้บุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ห้ามเจา้ของกิจการส่ือส่ิงพิมพแ์ละรายการวิทยโุทรทศัน์ทุกประเภท บรรณาธิการ พิธีกรและส่ือมวลชน เชิฯญบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท่ีมิไดด้ ารงต าแหน่ง

ราชการในปัจจุบนัทั้งในส่วนของขา้ราชการและนกัวิชาการ รวมทั้งอดีตผูป้ฏิบติังานในศาลและกระบวนการยติุธรรม ตลอดจนองคก์รอิสระ ให้สมัภาษณ์หรือ

แสดงความคิดเห็น ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดการขยายความขดัแยง้ บิดเบือน และสร้างความสบัสนให้กบัสงัคม รวมทั้งอาจน าไปสู่การใชค้วามรุนแรงโดยเด็ดขาด 

ทั้งน้ีหากฝ่าฝืน จะถกูเรียกตวัมาด าเนินคดีตามกฎหมาย ตลอดจนระงบัการจ าหน่ายจ่ายแจกส่ือส่ิงพิมพแ์ละการออกอากาศของรายการดงักลา่วโดยทนัที 



2. ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัและขา้ราชการสงักดักระทรวงมหาดไทย ตลอดจนผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล และผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั ระงบัการชุมนุมหรือ

กิจกรรมท่ีตอ่ตา้นการปฏิบติังานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในโอกาสแรก ทั้งน้ีหากเกินขีดความสามารถให้รายงานให้ผูบ้งัคบัหน่วยงานทหารในพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียงทราบเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

หัวหนา้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 

…………….. 

 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15/2557 

เร่ือง ขอให้ระงบัการถา่บทอดออกอากาศของสถานีโทรทศัน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทศัน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยชุุมชน 

เพ่ือให้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง ปราศจากการบิดเบือน อนัจะก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด จนส่งผลกระทบตอ่ความสงบเรียบร้อย 

จึงให้สถานีโทรทศัน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทศัน์ ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยชุุมชน ระงบัการถ่ายทอดออกอากาศทนัที ดงัน้ี 

1. สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมเอ็มวี 5 

2. สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมดีเอ็นเอ็น 

3. สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมยดีูดี 

4. สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมเอเชียอพัเดท 

5. สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมพีแอนดพี์ 

6. สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมโฟร์แชนแนล 

7. สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมบลูสกาย 

8. สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมเอฟเอ็มทีวี 

9. สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมทีนิวส์ 

10. สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมเอเอสทีวี 

11. สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมฮ็อตทีวี 



12. สถานีโทรทศัน์วอ๊ยซ์ทีวี 

13. สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมเร็สค้ิว 

14. สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมเครือข่ายนกัศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) 

15. สถานีวิทยชุุมชน ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งข้ึนตามกฎหมายท่ีก าหนด 

ประกาศ ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

หัวหนา้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 

………….. 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 17/2557 

เร่ือง เร่ืองการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ต 

เพ่ือให้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตทุกประเภท ไปสู่ประชาชนเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง ปราศจากการบิดเบือนอนัก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด

หรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ ความไม่สงบภายในราชอาณาจกัร จึงใหผู้ใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1.ติดตาม ตรวจสอบและระงบัยบัย ั้งการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใด ๆ ท่ีมีการบิดเบือน ยยุง ปลุกป่ัน อนัจะกอ่ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจกัร หรือ

มีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

2.ให้มารายงานตวั ณ หอประชุมชั้น 2 ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงสาม

เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวนัท่ี 23 พ.ค. 2557 เวลา 10.30น. 

ประกาศ ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2557 

พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

………….. 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 18/2557 

เร่ือง การเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารต่อสาธารณะ 

เพ่ือให้การเผยแพร่ขา่วสารไปสู่ประชาชนเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง ปราศจากการบิดเบือน อนัจะก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบ

เรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงให้ผูป้ระกอบกิจการและผูใ้ห้บริการดา้นส่ือมวลชนทุกประเภท ทั้งสถานีวิทยกุระจายเสียงทุกสถานี ทั้งท่ีเป็นของ

ราชการและเอกชน สถานีโทรทศัน์ภาคพ้ืนดิน สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม เคเบิล โทรทศัน์ระบบดิจิตอลและโทรทศัน์อินเทอร์เน็ตทุกสถานี หนงัสือพิมพ ์



วารสาร หรือส่ือส่ิงพิมพต่์างๆรวมทั้งให้ผูบ้ริการดา้นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภทอนัรวมถึงการส่ือสารทางสงัคมส่ือออนไลน์ งดเวน้การน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร

ในลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

1.ขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรือท่ีส่อไปในทางหม่ินประมาท หรือสร้างความเกลียดชงั ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์องครั์ชทายาท และพระบรมวงศานุวงศท์ุกพระองค ์

2.ข่าวสารท่ีจะเป็นภยัต่อความมัน่คงของชาติ รวมทั้งหม่ินประมาทบุคคลอ่ืน 

3.การวิพากษ ์วิจารณ์การปฏิบติังานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เจา้หนา้ท่ีของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.ขอ้มูลเสียง ภาพวีดิทศัน์ ความลบัของการปฏิบติัของหน่วยราชการตา่งๆ 

5.ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่อให้เกิดความสบัสน ย ัว่ย ุปลุกป่ันให้เกิดความขดัแยง้ หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจกัร 

6.การชกัชวน ซ่องสุม ให้มีการรวมกลุ่มก่อการอนัเกิดการตอ่ตา้นเจา้หนา้ท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

7.การขู่จะประทุษร้ายหรือท าร้ายบคุคล อนัน าไปสู่ความต่ืนตระหนก หวาดกลวัแก่ประชาชน 

ส่ือดงักล่าวขา้งตน้มีหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร ตามท่ีไดรั้บแจง้จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ประกาศ ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 

พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

…………… 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 23/2557 

เร่ือง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยโุทรทศัฯ์์ภาคพ้ืนดิน ระบบแอนาล็อก และสถานีวิทยกุระจายเสียง 

เพ่ือให้การเผยแพร่ขา่วสารไปสู่ประชาชนเร่ิมกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ และเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งปราศจากการบิดเบือน อนัจะก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดจนส่งผล

กระทบตอ่การรักษาความสงบเรียบร้อย คระรักษาความสงบแห่งชาติ จึงให้ 

1. สถานีโทรทศัน์ภาคพ้ืนดิน ระบบแอนาลอ็ก ซ่ึงไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ออกอากาศรายการประจ าของสถานีไดต้ามปกติ ดงัต่อไปน้ี 

(1) สถานีโทรทศัฯ์์กองทพับกช่อง 5 (ช่อง 5) 

(2) สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) 

(3) สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) 

(4) สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส (ช่อง TPBS) 

(5) สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3) 



(6) สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 (ช่อง 7) 

2. สถานีวิทยกุระจายเสียงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และรวมถึงสถานีวิทยกุระจายเสียงท่ีไดรั้บอนุญาต สญัญา หรือสมัปทานจาก

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ยกเวน้สถานีวิทยกุระจายเสียงท่ีไดรั้บอนุญาตมดลองประกอบกิจการ ออกอากาศรายการประจ าของ

สถานีโทรทศัน์ไดต้ามปกติ 

3. การออกอากาศรายการประจ าสถานีจะตอ้งงดเวน้การน าเสนอขอ้มล ข่าวสารอนัมีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

14/2557 เร่ือง ห้ามสร้างความขดัแยง้ต่อตา้นการปฏิบติังานของ คสช. และประกาสคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัท่ี 18/2557 เร่ือง การเผยแพร่ขอ้มล

ข่าสารสู่สาธารณะ 

4. เม่ือมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประกาศ ค าสัง่ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้สถานีโทรทศัฯ์์และสถานีวิทยกุระจายเสียงขา้งตน้ถ่ายทอด

สญัญาณภาพ เสียง จากสถานีโทรทศัน์ สถานีวิทยกุระจายเสียงของกองทพับกโดยทนัที 

ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

…………. 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 27/2557 

เร่ือง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยโุทรทศัน์ภาคพ้ืนดิน ระบบดิจิตอล และสถานีโทรทศัน์ท่ีไดรั้บอนุญาต สญัญา หรือสมัปทานจากส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

เพ่ือให้การเผยแพร่ขา่วสารไปสู่ประชาชนเร่ิมกลบัสู่ภาวะปกติ และเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง ปราศจากการบิดเบือน อนัจะก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด จนส่งผลกระทบ

ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงให ้

1. ผูใ้ห้บริการโทรทศัน์ ดงัต่อไปน้ี ออกอากาศไดต้ามปกติ ผ่านทางระบบการใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดิน ระบบผ่านดาวเทียม และเคเบิล 

(1) ผูใ้หบ้ริการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดิน ระบบอะนาลอ็ก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 23/2557 ลงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 

(2) ผูใ้หบ้ริการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดิน ระบบดิจิตอล ซ่ึงไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ ยกเวน้สถานีโทรทศัน์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 15/2557 ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

2. ผูใ้ห้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกท่ีไดรั้บอนุญาต ออกอากาศรายการไดต้ามปกติ ผ่านทางโครงข่ายระบบผ่านดาวเทียมและเคเบิลแบบบอกรับสมาชิก

เท่านั้น 



3. การออกอากาศรายการประจ าสถานี จะตอ้งงดเวน้การน าเสนอขอ้มูล ข่าวสารอนัมีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

14/2557 ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2557 และฉบบัท่ี 18/2557 ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2557 

4. เม่ือมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประกาศ ค าสัง่ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ผูบ้ริการโทรทศัน์ขา้งตน้ ถ่ายทอดสญัญาณภาพ เสียง จาก

สถานีโทรทศัน์ของกองทพับกโดยทนัที 

5. ให้ผูใ้หบ้ริการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดิน ทั้งระบบอะนาล็อกและดิจิตอล รวมถึงผูใ้ห้บริการโครงข่ายท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดิน โครงข่ายดาวเทียม และโครงข่าย

เคเบิล ท่ีให้บริการระดบัชาติ มารายงานตวั ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม พทุธศกัราช 2557 เวลา 16.00 น. 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2557 

พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

…………….. 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 32/2557 

เร่ือง ระงบัการออกอากาศของสถานีวิทยชุุมชนท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตให้จดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย และสถานีวิทยกุระจายเสียงท่ีไดรั้บอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 

เพ่ือให้การเผยแพร่ขา่สารเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง ปราศจากการบิดเบือน อนัจะก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดจนส่งผลกระทบตอ่การรักษาความสงบเรียบร้อย ซ่ึงคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ไดมี้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15/2557 ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 และฉบบัท่ี 23/2557 ลงวนัท่ี 23 

พฤษภาคม 2557 โดยระงบัการออกอากาศของสถานีวิทยชุุมชนท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตให้จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายท่ีก าหนด และสถานีวิทยกุระจายเสียงท่ีไดรั้บ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการแลว้นั้น และเพ่ือให้เกิดความชดัเจนและมีความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งตรงกนั จึงประกาศให้สถานีวิทยชุุมชนท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งข้ึน

ตามกฎหมาย และสถานีวิทยกุระจายเสียงท่ีไดรั้บอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ถือปฏิบติัตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้ง 2 ฉบบัโดยเคร่งครัด 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2557 

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

……………….. 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 45/2557 



เร่ือง การถ่ายทอดออกอากาศของช่องรายการสถานีโทรทศัน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก (สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก) 

เพ่ือให้การเผยแพร่ขา่วสาร สถานการณ์ภายในประเทศ และการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปสู่ประชาชนชาวไทยภายในประเทศและทัว่โลก 

เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง ปราศจากการบิดเบือน อนัจะกอ่ให้เกิดความเขา้ใจผิดจนส่งผลกระทบตอ่การรักษาความสงบเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงให้

สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก (สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก) ออกอากาศไดใ้นทุกช่องทาง 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนกวา่จะมีประกาศเปล่ียนแปลง 

ประกาศ ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2557 

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  

หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 


