เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
ภาพยนตรและวีดิทัศน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เป น การสมควรปรับ ปรุงกฎหมายวาด วยภาพยนตรและกฎหมายวาดวยการควบคุ ม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑”

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๒ พระราชบั ญญั ติ นี้ ใ ห ใ ชบั ง คั บ เมื่ อพ น กํ า หนดเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติภาพยนตร พุทธศักราช ๒๔๗๓
(๒) พระราชบัญญัติภาพยนตร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ภาพยนตร” หมายความวา วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนํามาฉาย
ใหเห็นเปนภาพที่เคลื่อนไหวไดอยางตอเนื่อง แตไมรวมถึงวีดิทัศน
“วีดิทัศน” หมายความวา วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนํามาฉายให
เห็นเปนภาพที่เคลื่อนไหวไดอยางตอเนื่องในลักษณะที่เปนเกมการเลน คาราโอเกะที่มีภาพประกอบ
หรือลักษณะอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“ภาพยนตรไทย” หมายความวา ภาพยนตรที่ใชภาษาไทยหรือภาษาทองถิ่นของประเทศไทย
ทั้งหมดหรือเปน สวนใหญใ นบทภาพยนตรตน ฉบับสําหรับการแสดงภาพยนตรและเจาของลิขสิทธิ์
เปนผูมีสัญชาติไทย
“สรางภาพยนตร” หมายความวา การผลิต ถาย อัด บันทึก หรือทําดวยวิธีการใด ๆ เพื่อให
เปนภาพยนตร
“ฉาย” หมายความวา การนําภาพยนตรหรือวีดิทัศนมากระทําใหปรากฏภาพ หรือภาพและ
เสียงดวยเครื่องฉาย หรือเครื่องมืออื่นใด และใหหมายความรวมถึงการถายทอดดวย
“สื่อโฆษณา” หมายความวา สิ่งที่ใชเปนสื่อในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธภาพยนตรหรือ
วีดิทัศน แลวแตกรณี
“โรงภาพยนตร” หมายความวา สถานที่ฉายภาพยนตร ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ เทาที่มิไดอยูภายใต
บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
(๑) อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร
(๒) สถานที่กลางแจงสําหรับฉายภาพยนตร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๓) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“รานวีดิทัศน” หมายความวา สถานที่ที่จัดใหมีเครื่องมือ หรื อ อุ ป กรณ ต ลอดจนสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกในการฉาย เลน หรือดูวีดิทัศน
“หมายเลขรหัส” หมายความวา หมายเลขที่กําหนดสําหรับภาพยนตรหรือวีดิทัศนที่ผานการ
พิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการแลว
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการภาพยนตรและวีดทิ ัศนแหงชาติ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจําจังหวัด แลวแตกรณี
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให มี อํา นาจเข า ไปในสถานที่ ส ร า ง
ภาพยนตร จะตองเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการพลเรือนสามัญระดับเจ็ด
หรือเทียบเทา
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรื อ ผู ป ฏิ บั ติ ง านอื่ น ใน
กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติเปน นายทะเบียนกลางมีอํานาจ
หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้และเปนนายทะเบียนประจํากรุงเทพมหานคร
ใหรัฐมนตรีแตงตั้งนายทะเบียนประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเขต
จังหวัดของตน
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่
กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นหรือ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

หมวด ๑
คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ
มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติประกอบดวย นายกรัฐมนตรี
เปน ประธานกรรมการ รัฐ มนตรี วาการกระทรวงวั ฒนธรรมเปน รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ ง
รัฐ มนตรี วา การกระทรวงการทอ งเที่ย วและกี ฬาเป น รองประธานกรรมการคนที่ สอง ปลัด สํา นั ก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกี ฬ า ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินสิบเอ็ดคน เปนกรรมการ และ
ใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานภาพยนตร วีดิทัศ น
โทรทัศน หรือการคุมครองผูบริโภคซึ่งมิใชเจาหนาที่ของรัฐ เวนแตอาจารยในสถาบันการศึกษาของรัฐ
ดานละหนึ่งคน และผูแทนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการภาพยนตร หรือวีดิทัศนจํานวนเจ็ดคน
มาตรา ๘ ใหสํานั กงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทําหนา ที่เปน สํานัก งานเลขานุก ารของ
คณะกรรมการรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาขอมูล และกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย แผน และยุทธศาสตรเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมภาพยนตร และ
การสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนตอคณะรัฐมนตรี
(๒) กํ า หนดมาตรการในการส ง เสริ ม ให มี ก ารสร า งภาพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศ น ที่ มี ลั ก ษณะ
สรางสรรค สงเสริมการเรียนรู หรือมีคุณคาในทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่คนทุกกลุมรวมทั้ง
คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
(๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับภาพยนตรและวีดิทัศน
(๔) เสนอคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๕) ออกประกาศกําหนดสัดสวนระหวางภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศที่จะนํา
ออกฉายในโรงภาพยนตรตาม (๑) ของบทนิยามคําวา “โรงภาพยนตร” ในมาตรา ๔
(๖) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนและคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร
และวีดิทัศน
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย
ประกาศตาม (๕) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อประโยชนในการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน ใหกระทรวงวัฒนธรรม
กําหนดหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนตามนโยบาย
แผน ยุทธศาสตร และมาตรการที่คณะกรรมการเสนอหรือกําหนดตาม (๑) และ (๒)
มาตรา ๑๐ กรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งรั ฐ มนตรี แ ตง ตั้ ง ต อ งมี คุณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
มาตรา ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงสามป
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหมใหกรรมการนั้น
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกัน
เกินสองวาระไมได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒ นอกจากการพน จากตํ าแหน งตามวาระ กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิซึ่ งรั ฐ มนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รั ฐ มนตรี ใ ห อ อก เพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ หย อ น
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐ มนตรีแ ตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูอื่นดํารงตําแหนงแทน และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้ง
กรรมการแทนก็ได
มาตรา ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขา
รวมประชุม
มาตรา ๑๕ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ คณะกรรมการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ใหนําความในมาตรา ๑๔ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

หมวด ๒
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศ นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
โดยแตละคณะใหประกอบดวยบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาภาพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศ น ซึ่ ง มี อํ า นาจหน า ที่ ต ามมาตรา ๑๘ (๑)
ให มี จํ า นวนไม เ กิ น เก า คน โดยแต ง ตั้ ง จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นการต า งประเทศ ภาพยนตร
ศิลปวัฒนธรรม สื่อสารมวลชน หรือสิ่งแวดลอ ม ซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของกับการประกอบกิจการ
ภาพยนตร
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๔)
และ (๕) ใหมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน โดยแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานภาพยนตร วีดิทัศน โทรทัศน
ศิลปวัฒนธรรม หรือการคุมครองผูบริโภค ซึ่งตองแตงตั้งจากเจาหนาที่ของรัฐจํานวนไมเกินสี่คนและ
จากภาคเอกชนจํานวนไมเกินสามคน
มาตรา ๑๗ ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห ง ชาติ ทํ า หน า ที่ เ ป น สํ า นั ก งาน
เลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม
การศึกษาขอมูล และกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
ตามมาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ใหสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรแ ละวีดิ ทัศ น รับผิ ดชอบงานธุร การ งานประชุม การศึ กษาขอมู ล และกิจการต าง ๆ
ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนตามมาตรา ๑๘ (๑)
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) อนุญาตการสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักร
(๒) ตรวจพิจารณาและกําหนดประเภทภาพยนตรที่จะนําออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือ
จําหนายในราชอาณาจักร
(๓) อนุญาตการนําวีดิทัศนออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายในราชอาณาจักร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๔) อนุญาตการนําสื่อโฆษณาออกโฆษณาหรือประชาสัมพันธในราชอาณาจักร
(๕) อนุญาตการสงภาพยนตรหรือวีดิทัศนออกไปนอกราชอาณาจักร
(๖) ปฏิบัติการอื่น ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศนหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๙ ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔
และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับแกคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนโดยอนุโลม
หมวด ๓
การประกอบกิจการภาพยนตร
มาตรา ๒๐ ผูใ ดประสงคจะสร างภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักร ใหยื่น คําขอ
อนุญาตพรอมดวยบทภาพยนตร เคาโครง และเรื่องยอของภาพยนตรที่จะสรางตอสํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศ นและหนวยงาน
ของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบสถานที่ที่จะใชสรางภาพยนตรตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑ ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ตองดําเนินการสรางภาพยนตรตามบทภาพยนตร
และเคาโครงตลอดจนเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาต โดยคํานึงถึงฉากที่ถายทําบทสนทนา และสถานที่ถายทํา
เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ สภาพสังคม และสิ่งแวดลอม
มาตรา ๒๒ การสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักรดังตอไปนี้ ไมตองขออนุญาต
(๑) ภาพยนตรขาวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น
(๒) ภาพยนตรที่สรางขึ้นเพื่อดูเปนการสวนตัว
(๓) ภาพยนตรที่มีการสรางในตางประเทศและไดนํามาใชบริการตามกระบวนการหลังการ
ถายทําภาพยนตรในราชอาณาจักร ซึ่งไดแจงตอสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) ภาพยนตรอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๒๓ ผูสรางภาพยนตรตองดําเนินการสรางภาพยนตรในลักษณะที่ไมเปนการบอน
ทําลาย ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนตอความ
มั่นคง และเกียรติภูมิของประเทศไทย
ผูสรางภาพยนตรผูใดสงสัยวาการสรางภาพยนตรของตนจะเปนการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง
อาจขอให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาภาพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศ น พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ในเรื่ อ งนั้ น ก อ น
ดําเนินการสรางได ในกรณีนี้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศ นจะตองใหความเห็นและ
แจงใหผูซึ่งขอความเห็นทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
ไดรับคําขอ ถาไมแจงภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและ
วีดิทัศนใหความเห็นชอบแลว
การขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็น ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาปวยการที่ไดรับใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
การใดที่ไดกระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน มิใ ห
ถือวาการกระทํานั้นเปนการกระทําที่ฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๔ ในกรณี ที่ ก ารสร า งภาพยนตร มี ผ ลกระทบหรื อ ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ
สิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน ผูสรางภาพยนตร
ตองดําเนินการปรับปรุงสิ่งดังกลาวใหอยูในสภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
มาตรา ๒๕ ภาพยนตรที่จะนําออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายในราชอาณาจักร
ตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทศั น
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๖ ในการตรวจพิจารณาภาพยนตรตามมาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศนกําหนดดวยวาภาพยนตรดังกลาวจัดอยูในภาพยนตรประเภทใด ดังตอไปนี้
(๑) ภาพยนตรที่สงเสริมการเรียนรูและควรสงเสริมใหมีการดู
(๒) ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูดูทั่วไป
(๓) ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแตสิบสามปขึ้นไป
(๔) ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๕) ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแตสิบแปดปขึ้นไป
(๖) ภาพยนตรที่หามผูมีอายุต่ํากวายี่สิบปดู
(๗) ภาพยนตรที่หามเผยแพรในราชอาณาจักร
ความใน (๖) มิใหใชบังคับแกผูดูซึ่งบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
หลั ก เกณฑ ใ นการกํ า หนดว า ภาพยนตร ลั ก ษณะใดควรจั ด อยู ใ นภาพยนตร ป ระเภทใด
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ภาพยนตร ดั ง ต อ ไปนี้ ไม ต อ งผ า นการตรวจพิ จ ารณาและได รั บ อนุ ญ าต
ตามมาตรา ๒๕
(๑) ภาพยนตรขาวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น
(๒) ภาพยนตรที่สรางขึ้นเพื่อดูเปนการสวนตัว
(๓) ภาพยนตรที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐสรางขึ้น
เพื่อเผยแพรหรือสงเสริมการดําเนินงานของหนวยงานนั้น
(๔) ภาพยนตรที่ฉายในเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) ภาพยนตร ที่ ฉ ายทางโทรทั ศ น แ ละผ า นการตรวจพิ จ ารณาตามกฎหมายว า ด ว ย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแลว
(๖) ภาพยนตรอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ภาพยนตรตาม (๒) (๔) และ (๖) หากนําออกฉายเปนการทั่วไป ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือ
จําหนายในราชอาณาจักร ตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๕
ภาพยนตรตาม (๕) หากนําออกฉายทางสื่อประเภทอื่น หรือนําออกใหเชา แลกเปลี่ยน หรือ
จําหนายในราชอาณาจักร ตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๒๘ การตรวจพิ จ ารณาและกํา หนดประเภทภาพยนตร ที่ ฉายทางโทรทั ศ น ต าม
กฎหมายวา ดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิ จการโทรทัศ น ใหนํ าความในมาตรา ๒๖
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ภาพยนตร ต ามมาตรา ๒๖ (๕) และ (๖) ให ฉ ายทางโทรทั ศ น ไ ด ใ นระหว า งเวลา
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาอนุญาตภาพยนตรตามมาตรา ๒๕ ถาคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศนเห็นวาภาพยนตรใดมีเนื้อหาที่เปนการบอนทําลาย ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย
ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาภาพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศ น มี อํ า นาจสั่ ง ให ผู ข ออนุ ญ าตแก ไ ขหรื อ ตั ด ทอน
กอนอนุญาต หรือจะไมอนุญาตก็ได
ภาพยนตรที่ผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ มิใหถือวาภาพยนตรนั้น
มีลักษณะที่ฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๐ ภายใตบังคับมาตรา ๒๙ การอนุญาตใหนําภาพยนตรออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน
หรื อจํ า หน ายในราชอาณาจัก ร ไม คุม ครองผู รั บอนุ ญาตตามมาตรา ๒๕ ใหพ น จากความรับ ผิ ด
ในทางแพง ทางอาญา หรือจากการกระทําที่ตองรับผิดตามกฎหมายอื่นอันเกิดจากการฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน
หรือจําหนายภาพยนตร
มาตรา ๓๑ ให น ายทะเบี ย นกลางกํ า หนดหมายเลขรหั ส และประทั บ ตราเครื่ อ งหมาย
การอนุญาต ประเภทของภาพยนตร และหมายเลขรหัสลงบนภาพยนตรที่ผานการตรวจพิจารณาและ
ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๕
ในกรณีที่น ายทะเบียนกลางเห็น สมควรอาจสั่งให ผูยื่น คําขออัดหรื อบัน ทึกคํา บอกแจงว า
ภาพยนตรดังกลาวไดผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาต รวมทั้งประเภทของภาพยนตรไวบน
ภาพยนตรและบนหีบหอที่บรรจุภาพยนตรนั้นดวยก็ได
การกําหนดหมายเลขรหัส ลักษณะเครื่องหมายการอนุญาตและประเภทของภาพยนตร หรือ
คําบอกแจงวาภาพยนตรไดผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตแลวใหเปน ไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๒ ใหน ายทะเบียนกลางเก็บสํา เนาภาพยนตรที่ไ ดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๕
ไวเพื่อใชในการตรวจสอบหนึ่งชุด
ให น ายทะเบีย นกลางส งสํ าเนาภาพยนตรที่ ห มดความจํา เป น ต อ งใช ใ นการตรวจสอบให
หอภาพยนตรแหงชาติเพื่อเก็บรักษาไว
เพื่อประโยชนในการเก็บรักษา สําเนาภาพยนตรจะจัดทําในรูปของวัสดุใดก็ได
มาตรา ๓๓ ใหนําความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒
วรรคหนึ่ง รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของ มาใชบังคับแกสื่อโฆษณาภาพยนตรโดยอนุโลม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๓๔ หามผูใ ดสงภาพยนตรที่สรางขึ้นในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕ การสงภาพยนตรดังตอไปนี้ออกไปนอกราชอาณาจักร ไมตองไดรับอนุญาต
ตามมาตรา ๓๔
(๑) ภาพยนตรที่ไดรับอนุญาตใหสรางตามมาตรา ๒๐
(๒) ภาพยนตรตามมาตรา ๒๒
(๓) ภาพยนตร ที่ ผ า นการตรวจพิ จ ารณาและได รั บ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการพิ จ ารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศนตามมาตรา ๒๕
(๔) ภาพยนตรที่ไดรับยกเวนไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๗
วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๖ การพิ จ ารณาและอนุ ญาตตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรแ ละวีดิทัศ น จะตอ งพิจารณาให แ ลวเสร็จภายในสิ บหาวั น นับแต
วันที่ไดรับคําขอ ถาพิจารณาไมเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาอนุญาต
มาตรา ๓๗ หามผูใดประกอบกิจการโรงภาพยนตรโดยทําเปน ธุรกิจหรือไดรับประโยชน
ตอบแทน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ใบอนุญาตนั้น ใหออกสําหรับโรงภาพยนตรแ ตละโรง ยกเวนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงภาพยนตรตาม (๒) ของบทนิยามคําวา “โรงภาพยนตร” ในมาตรา ๔ ใหใชไดทั่วราชอาณาจักร
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๘ หามผูใดประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรโดยทํา
เปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน เวนแตไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ใบอนุญาตนั้น ใหออกสําหรับสถานที่ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรแตละแหง
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๓๙ ผูที่จะขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเ คยไดรั บโทษจําคุ กโดยคําพิ พากษาถึง ที่สุ ดให จํา คุก ในความผิด เกี่ ยวกับเพศตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
(๕) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘
(๖) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ เวนแตเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตและเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวาหาป
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนิน การ
ของนิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๐ ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ใหมีอายุหาปนับแตวัน ที่ออก
ใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได
ยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะไดรับแจงคําสั่งไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๑ ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
มาตรา ๔๒ ถ า ใบอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ บกพร อ งในสาระสํ า คั ญ ให ผู รั บ
ใบอนุญาตแจงตอ นายทะเบียนและยื่น คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบ
ถึงกรณีดังกลาว
การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๔๓ ภาพยนตร ที่ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๓๗ หรื อ มาตรา ๓๘ จะมี ไ ว
ในสถานที่ป ระกอบกิจ การของตนเพื่อนํ าออกฉาย ใหเ ชา แลกเปลี่ย น หรื อจํา หน ายจะต องเป น
ภาพยนตรที่มีเนื้อหาสาระเชนเดียวกับภาพยนตรที่ผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๕
และมี การแสดงเครื่อ งหมายการอนุ ญ าต ประเภทของภาพยนตร แ ละหมายเลขรหั สเช น เดี ย วกั บ
มาตรา ๓๑
มาตรา ๔๔ ใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ แจงประเภทของภาพยนตรที่นําออกฉาย
แตละเรื่องไวในที่เปดเผยและเห็นไดชัดเจนในบริเวณโรงภาพยนตร
หา มผู รับ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๓๗ ยิ น ยอมหรื อ ปลอ ยปละละเลยใหผู ซึ่ ง มีอ ายุ ต่ํา กว า
ที่กําหนดตามมาตรา ๒๖ (๖) เข าไปในโรงภาพยนตรใ นระหวา งที่ทํา การฉายภาพยนตร ที่จัดอยู
ในประเภทดังกลาว
มาตรา ๔๕ ห า มผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๓๘ ให เ ช า แลกเปลี่ ย น หรื อ จํ า หน า ย
ภาพยนตรที่จัดอยูในประเภทตามมาตรา ๒๖ (๖) ใหแกผูซึ่งมีอายุต่ํากวาที่กําหนดไวสําหรับภาพยนตร
ประเภทดังกลาว
มาตรา ๔๖ การฉายภาพยนตรในสถานที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถดูได ตองเปนภาพยนตร
ที่จัดอยูในประเภทตามมาตรา ๒๖ (๑) หรือ (๒)
หมวด ๔
การประกอบกิจการวีดิทัศน
มาตรา ๔๗ วีดิทัศนที่จะนําออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายในราชอาณาจักร
ตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๘ วีดิทัศนดังตอไปนี้ ไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔๗
(๑) วีดทิ ัศนที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนการสวนตัว
(๒) วีดิทัศนที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐสรางขึ้น
เพื่อเผยแพรหรือสงเสริมการดําเนินงานของหนวยงานนั้น
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(๓) วีดิทัศนอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
วี ดิ ทั ศ น ต าม (๑) และ (๓) หากนํ า ออกฉายเป น การทั่ ว ไป ให เ ช า หรื อ จํ า หน า ย
ในราชอาณาจักร ตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔๗
มาตรา ๔๙ หามผูใ ดสง วีดิ ทัศ น ที่ส รางขึ้น ในราชอาณาจั กรออกไปนอกราชอาณาจัก ร
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๐ การสงวีดิทัศ นดังตอไปนี้ ออกไปนอกราชอาณาจัก ร ไมตองไดรับอนุญาต
ตามมาตรา ๔๙
(๑) วีดิทัศนที่ผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร
และวีดิทัศนตามมาตรา ๔๗
(๒) วีดิทัศนที่ไดรับยกเวน ไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๑ ใหนําความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๓๖ มาใชบังคับแกวีดิทัศนโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ ใหนําความในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๑ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของ
มาใชบังคับแกสื่อโฆษณาวีดิทัศนโดยอนุโลม
มาตรา ๕๓ หามผูใ ดจัดตั้งหรือประกอบกิจการรานวีดิทัศ นโดยทําเปน ธุรกิจหรือไดรับ
ประโยชนตอบแทน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ใบอนุญาตนั้น ใหออกสําหรับรานวีดิทัศนแตละแหง
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิใ หนํามาใชบังคับแกการประกอบกิจการรานวีดิทัศ นที่ตั้งอยูในสถาน
บริการที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
เพื่อประโยชนในการคุมครองเด็กและเยาวชน การออกกฎกระทรวงตามวรรคสามจะกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับอาคารหรือสถานที่ตั้งของรานวีดิทัศนดวยก็ได
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มาตรา ๕๔ หามผูใดประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายวีดิทัศนโดยทําเปน
ธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน เวนแตไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ใบอนุญาตนั้น ใหออกสําหรับสถานที่ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายวีดิทัศนแตละแหง
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ ใหถือวาผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๘ ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ ดวย
มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ใหมีอายุหาปนับแตวัน ที่ออก
ใบอนุญ าต และให นํ าความในมาตรา ๔๐ วรรคสองและวรรคสาม มาใช บัง คั บแก การตอ อายุ
ใบอนุญาตโดยอนุโลม
มาตรา ๕๗ ใหนําความในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ มาใชบังคับแกการ
ประกอบกิ จ การร า นวี ดิ ทั ศ น แ ละการประกอบกิ จ การให เ ช า แลกเปลี่ ย น หรื อ จํ า หน า ยวี ดิ ทั ศ น
โดยอนุโลม
มาตรา ๕๘ วีดิทัศนที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ จะมีไวในสถานที่
ประกอบกิจการของตนเพื่อนําออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายจะตองมีลักษณะเชนเดียวกับ
วีดิ ทัศ นที่ ผา นการตรวจพิจ ารณาและไดรั บอนุญ าตตามมาตรา ๔๗ และมี การแสดงเครื่ องหมาย
การอนุญาตและหมายเลขรหัสเชนเดียวกับมาตรา ๓๑ ซึ่งนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๑
มาตรา ๕๙ การประกอบกิ จการร านวีดิทั ศ น จะต องกระทํา ในวัน เวลา และเงื่ อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
เพื่ อ ประโยชน ใ นการคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชน การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง จะ
กําหนดเวลาในการเขาใชบริการของผูซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูซึ่งบรรลุนิติภาวะ
โดยการสมรสดวยก็ได
มาตรา ๖๐ ในกรณี ที่ มี ก ารขออนุ ญ าตประกอบกิ จ การร า นวี ดิ ทั ศ น แ ละกิ จ การให เ ช า
แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศนในสถานที่เดียวกัน จะตองแยกพื้นที่ในการใหบริการ
ออกจากกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๕
นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๖๑ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ที่มีการสรางภาพยนตร โรงภาพยนตร รานวีดิทัศน สถานที่ประกอบ
กิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึง
พระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบภาพยนตร วีดิทัศ น สื่อโฆษณา
หรือการกระทําใดที่อาจฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
(๒) ตรวจ คน อายัด หรือยึดภาพยนตร วีดิทัศน หรือสื่อโฆษณาในกรณีที่มีเหตุอัน ควร
สงสัยวามีการกระทําที่ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแ หงพระราชบัญญัตินี้ ในระหวางเวลา
พระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น
(๓) สั่งใหหยุดการสรางภาพยนตรที่ฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
(๔) สั่งห ามการฉาย ใหเ ชา แลกเปลี่ย น หรื อจํ าหน ายภาพยนตร หรื อวีดิ ทัศ นที่ฝ าฝ น
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
(๕) สั่งใหหยุดการโฆษณาหรือประชาสัมพัน ธสื่อโฆษณาที่ฝาฝนมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง
ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ ซึ่ ง ได นํ า มาใช บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม
ตามมาตรา ๕๒
เมื่ อ ไดเ ข า ไปและลงมื อทํ า การตรวจสอบตาม (๑) หรือ ทํ า การค น ตาม (๒) แลว ถ า ยั ง
ดําเนินการไมเสร็จจะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได
การคนตาม (๒) ตองมีหมายคน เวนแตมีเหตุอันควรเชื่อวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได
หลักฐานดังกลาวจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ใหดําเนินการคน
อายัด หรื อยึ ดหลัก ฐานที่ เกี่ ยวขอ งกั บการกระทํา ความผิด ได โดยไมต องมีห มายค น แตต องปฏิ บั ติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการคน
มาตรา ๖๒ ภาพยนตร วีดิทัศน หรือสื่อโฆษณาที่ไดยึดไวตามมาตรา ๖๑ (๒) ถาไมปรากฏ
เจ าของ หรื อพนั กงานอั ยการสั่ งเด็ ดขาดไมฟ อ งคดี หรื อ ศาลไม พิพ ากษาให ริบ และผู เป น เจ าของ
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หรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึด หรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี
หรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด ใหตกเปนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาหรือกระทรวงวัฒนธรรม
แลวแตกรณี
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่สั่งใหหยุดการสรางภาพยนตรตาม
มาตรา ๖๑ (๓) ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่สั่งใหผูรับอนุญาตหรือผูสรางภาพยนตรระงับ
การกระทําที่ฝาฝน แกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผูรั บอนุญ าตหรื อ ผูส รา งภาพยนตรใ ดไมป ฏิ บัติ ตามคํ าสั่ งของนายทะเบี ย นหรือ พนั กงาน
เจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ให น ายทะเบี ย นหรื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ เ สนอต อ คณะกรรมการพิ จ ารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตหรือหามสรางภาพยนตรดังกลาวตอไป
มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๑ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตอง
แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ใ หเปนไปตามแบบที่รัฐ มนตรีประกาศ
กําหนด
มาตรา ๖๕ ในการปฏิบัติหนาที่ใ หน ายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่เปน เจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๖
การอุทธรณ
มาตรา ๖๖ คํา สั่ ง ไมอ นุ ญ าตตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ หรื อ มาตรา ๔๗ ซึ่ ง ได นํ า มาใช บั ง คั บ โดยอนุ โ ลมตามมาตรา ๕๒
คําสั่งเพิกถอนการอนุญาตหรือคําสั่งหามสรางภาพยนตรตามมาตรา ๖๓ ของคณะกรรมการพิจารณา
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ภาพยนตรแ ละวีดิทัศน ผูไดรับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในสิบหาวันนับแตวัน ที่
ไดรับแจงคําสั่ง
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใ หแ ลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
ถาพิจารณาไมเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาเห็นดวยกับคําอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา ๖๗ คําสั่งไมออกใบอนุญาต คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต คําสั่งใหชําระ
คาปรับทางปกครอง คําสั่ งพั กใช หรื อคํา สั่ง เพิก ถอนใบอนุญ าตของนายทะเบีย นตามมาตรา ๓๗
มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ วรรคสอง มาตรา ๗๐
มาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๓ ผูไดรับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใ หแ ลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
ถาพิจารณาไมเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาเห็นดวยกับคําอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
สวนที่ ๑
โทษทางปกครอง
มาตรา ๖๘ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตรผูใดฉายภาพยนตรไทยนอยกวา
สัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๙ (๔) ตองชําระคาปรับทางปกครองตามอัตราที่
นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด ทั้งนี้ ไมเกินสามแสนบาท
อัตราคาปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนกลางจะกําหนดใหแตกตางกันสําหรับ
แตละจังหวัดก็ได
มาตรา ๖๙ ในกรณี ที่ ปรากฏแกน ายทะเบี ย นว า ผู รับ ใบอนุ ญาตตามมาตรา ๓๗ หรื อ
มาตรา ๓๘ ผูใ ดดําเนิน กิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๔
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วรรคหนึ่ ง หรือ ผูรั บใบอนุญ าตตามมาตรา ๕๓ หรือ มาตรา ๕๔ ผู ใ ดฝา ฝน หรื อไมป ฏิบั ติต าม
มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๗ ใหนายทะเบียนมีอํานาจ
สั่งใหระงับการกระทําที่ฝาฝน แกไขปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่
กําหนด
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งใหนายทะเบียน
พิจารณากําหนดคาปรับทางปกครองในอัตราไมเกินสองหมื่นบาทตอวันตลอดเวลาที่ฝาฝนอยู
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ปรากฏภายหลังวาผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘
ผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๙ หรือผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ หรือ
มาตรา ๕๔ ผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๙ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามมาตรา ๕๗ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตดังกลาว
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏแกนายทะเบียนวาผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ ประกอบ
กิจการโดยฝาฝนมาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๐ ใหน ายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมี
กําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินครั้งละเกาสิบวัน
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งประกอบกิจการโดยฝาฝนมาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๐ อีก
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตดังกลาว
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมยอมชําระคาปรับทางปกครองตามที่นายทะเบียน
กําหนดตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๖๙ ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดถูกลงโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๖๙
และจงใจหรือเจตนากระทําความผิดที่ถูกลงโทษปรับทางปกครองซ้ําอีก ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่ง
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตดังกลาว แลวแตกรณี
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๖๘
หรือมาตรา ๖๙ เปน นิติบุคคล ใหกรรมการ ผูจัดการ หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของ
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นิติบุคคลนั้นตองรับโทษปรับทางปกครองตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจน
ไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
สวนที่ ๒
โทษอาญา
มาตรา ๗๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึง
หนึ่งลานบาท
มาตรา ๗๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
มาตรา ๗๗ ผูใ ดฝาฝน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง หรือนําภาพยนตรตามมาตรา ๒๖ (๗)
ออกเผยแพร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๘ ผูใ ดฝ า ฝ น มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๒๘ วรรคสอง มาตรา ๓๔
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท
มาตรา ๗๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือประกอบกิจการ
ดังกลาวในระหวางถูกพักใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองแสนบาทถึง
หนึ่งลานบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝาฝนอยู
มาตรา ๘๐ ผูรับ ใบอนุญาตผูใ ดฝาฝน มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ วรรคสอง มาตรา ๔๕
หรือมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๘๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับตั้งแต
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๘๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง หรือประกอบกิจการ
ดังกลาวในระหวางถูกพักใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต อ งระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต ห นึ่ ง แสนบาท
ถึงหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝาฝนอยู
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มาตรา ๘๓ ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ใน
การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน หาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ บรรดาความผิดตามสวนนี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได และใน
การนี้ ค ณะกรรมการมี อํ า นาจมอบหมายให ค ณะอนุ ก รรมการหรือ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การ
เปรียบเทียบได โดยจะกําหนดหลักเกณฑใ นการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใดใหแ กผูไดรับ
มอบหมายตามที่เห็นสมควรดวยก็ได
ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใด
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้น ยิน ยอมใหเปรียบเทียบใหพนักงานสอบสวน
สงเรื่องมายังคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๕ ใหนําความในมาตรา ๗๔ มาใชบังคับแกกรณีที่นิติบุคคลตองรับโทษอาญา
ตามสวนนี้โดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๖ ให รั ฐมนตรี แต งตั้ งกรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ เพื่ อให ได คณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนรองประธานกรรมการ
คนที่ ห นึ่ ง รั ฐ มนตรี วา การกระทรวงการทอ งเที่ ย วและกี ฬ าเป น รองประธานกรรมการคนที่ ส อง
ปลัดสํานักนายกรัฐ มนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงพาณิชย
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ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทําหนาที่คณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน
และใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๘๗ ในระหว า งที่ ยั ง ไม มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาภาพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศ น
ให ค ณะกรรมการทํ า หน า ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาภาพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศ น เ พื่ อ ดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน
มาตรา ๘๘ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใ หไวตามพระราชบัญญัติภาพยนตร
พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ยังมี
ผลใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
มาตรา ๘๙ บรรดาคําขออนุญาตที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติภาพยนตร พุทธศักราช ๒๔๗๓
หรือพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐ กอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ถาเจาพนักงานผูพิจารณาตามพระราชบัญญัติภาพยนตร พุทธศักราช ๒๔๗๓ เจาพนักงาน
ผูตรวจหรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐
ยังมิไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาว ใหถือวาเปนคําขอที่ไดยื่นตามพระราชบัญญัตินี้
และใหดาํ เนินการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ถาเจาพนักงานผูพิจารณาตามพระราชบัญญัติภาพยนตร พุทธศักราช ๒๔๗๓ เจาพนักงาน
ผูตรวจหรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐
ได มี คํ า สั่ ง อย า งหนึ่ ง อย า งใดเกี่ ย วกั บ คํ า ขอดั ง กล า วแล ว การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ คํ า ขอดั ง กล า ว
ใหอยูในบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาพยนตร พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือพระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐ แลวแตกรณี ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด
มาตรา ๙๐ ผูใดประกอบกิจการโรงภาพยนตรหรือรานวีดิทัศนอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบงั คับ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตอนายทะเบียนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อยื่นคําขอแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงคําสั่ง
ไมออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน
มาตรา ๙๑ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติภาพยนตร
พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใชอยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการไดใหรัฐมนตรีรายงาน
เหตุผลตอคณะรัฐมนตรี
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา
แลกเปลีย่ น หรือจําหนายภาพยนตร
(๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดทิ ัศน
(๔) ใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา
แลกเปลีย่ น หรือจําหนายวีดิทัศน
(๕) การอนุญาตใหสรางภาพยนตรตางประเทศ
(๖) การตรวจพิจารณาภาพยนตรหรือวีดิทัศน

ฉบับละ
ฉบับละ

๒๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

ฉบับละ
ฉบับละ

๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

เรื่องละ
๕,๐๐๐
นาทีละ
๕๐
เศษของนาทีใหปดทิ้ง
เรื่องละ
๒๐๐
ฉบับละ
๕๐
ฉบับละ
๕,๐๐๐

บาท
บาท

(๗) การตรวจพิจารณาสื่อโฆษณา
บาท
(๘) ใบแทนใบอนุญาต
บาท
(๙) การตออายุใบอนุญาตประกอบ
บาท
กิจการโรงภาพยนตร
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
(๑๐) การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา
แลกเปลีย่ น หรือจําหนายภาพยนตร
(๑๑) การตออายุใบอนุญาตประกอบ
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
กิจการรานวีดิทัศน
(๑๒) การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
แลกเปลีย่ น หรือจําหนายวีดิทัศน
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกันโดย
คํานึงถึงลักษณะ ขนาด หรือประเภทของโรงภาพยนตร รานวีดิทัศนหรือของสถานที่ประกอบกิจการใหเชา
แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดทิ ัศนก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร
พุทธศักราช ๒๔๗๓ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
ซึ่งเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับการตรวจพิจารณาภาพยนตรในปจจุบันอยูในความ
รับผิด ชอบของหลายองคก รและมีค วามซ้ําซอนกับพระราชบัญญัติค วบคุมกิจ การเทปและวัสดุโ ทรทัศน
พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้น เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยภาพยนตรและกฎหมายวาดวยการควบคุม
กิจ การเทปและวัสดุโ ทรทัศนใ หสอดคลองกับสถานการณใ นปจ จุบัน รวมทั้งปรับปรุงระบบการตรวจ
พิจ ารณาภาพยนตรใ หอยูในความรับผิด ชอบขององคกรเดีย วเพื่อลดความซ้ําซอนของการตรวจพิจ ารณา
ประกอบกับกิจ การภาพยนตรใ นปจ จุบัน มีบทบาทสําคัญ ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
จําเปนตองไดรับการสงเสริมอยางเปนรูปธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

