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พระราชบัญญัติ 
ภาพยนตรและวีดิทัศน 

พ.ศ.๒๕๕๑ 
__________________ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๑ 
เปนปท่ี ๖๓ ในรัชกาลปจจบัุน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยภาพยนตรและกฎหมายวาดวยการควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

  (๑) พระราชบัญญัติภาพยนตร พุทธศักราช ๒๔๗๓ 
  (๒) พระราชบัญญัติภาพยนตร (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
  (๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๕ ลงวันท่ี ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
  (๔) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ.๒๕๓๐ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ภาพยนตร” หมายความวา วัสดุท่ีมีการบันทึกภาพหรือภาพและเสียงซ่ึงสามารถนํามาฉาย

ใหเห็นเปนภาพท่ีเคล่ือนไหวไดอยางตอเนื่อง แตไมรวมถึงวีดิทัศน 
 “วีดิทัศน” หมายความวา วัสดุท่ีมีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซ่ึงสามารถนํามาฉาย

ใหเห็นเปนภาพท่ีเคล่ือนไหวไดอยางตอเนื่องในลักษณะท่ีเปนเกมการเลน คาราโอเกะท่ีมี
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ภาพประกอบหรือลักษณะอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 “ภาพยนตรไทย” หมายความวา ภาพยนตรท่ีใชภาษาไทยหรือภาษาทองถ่ินของประเทศ

ไทยท้ังหมดหรือเปน สวนใหญในบทภาพยนตรตนฉบับสําหรับการแสดงภาพยนตรและเจาของ
ลิขสิทธ์ิเปนผูมีสัญชาติไทย 

 “สรางภาพยนตร” หมายความวา การผลิต ถายอัดบันทึก หรือทําดวยวิธีการใดๆ เพื่อให
เปนภาพยนตร 
  “ฉาย” หมายความวา การนําภาพยนตรหรือวีดิทัศนมากระทําใหปรากฏภาพ หรือภาพและ
เสียงดวยเคร่ืองฉาย หรือเคร่ืองมืออ่ืนใด และใหหมายความรวมถึงการถายทอดดวย 

 “ส่ือโฆษณา” หมายความวา ส่ิงท่ีใชเปนส่ือในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธภาพยนตร
หรือวีดิทัศน แลวแตกรณี 

“โรงภาพยนตร” หมายความวา สถานท่ีฉายภาพยนตร ดังตอไปนี้ ท้ังนี้ เทาท่ีมิไดอยูภายใต
บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 (๑) อาคารหรือสวนใดของอาคารท่ีใชเปนสถานท่ีสําหรับฉายภาพยนตร 
   (๒) สถานท่ีกลางแจงสําหรับฉายภาพยนตร 
  (๓) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“รานวีดิทัศน” หมายความวา สถานท่ีท่ีจัดใหมีเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ ตลอดจนส่ิง อํานวย
ความสะดวกในการฉาย เลน หรือดูวีดิทัศน 

“หมายเลขรหัส” หมายความวา หมายเลขที่กําหนดสําหรับภาพยนตรหรือวีดิทัศนท่ีผาน
การพิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการแลว 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ 
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจําจังหวัด แลวแต

กรณี 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา เจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ 
พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงรัฐมนตรี แตงต้ัง ตามวรรคหนึ่งใหมีอํานาจเขาไปในสถานท่ีสราง

ภาพยนตร จะตองเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาขาราชการพลเรือนสามัญระดับ
เจ็ดหรือเทียบเทา 

“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงานเจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงานอ่ืนใน
กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงาน
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อ่ืนของรัฐ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติเปน นายทะเบียนกลางมีอํานาจ

หนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้และเปนนายทะเบียนประจํากรุงเทพมหานคร 
ใหรัฐมนตรีแตงต้ังนายทะเบียนประจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน

เขตจังหวัดของตน 
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

วัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงต้ังนายทะเบียน พนักงานเจาหนาท่ี
กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอ่ืน
หรือออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของตน 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาต ิ

 
  มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติประกอบดวย นายกรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ปลัดกระทรวงพาณิชย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินสิบเอ็ดคน เปนกรรมการ 
และใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานภาพยนตร วีดิทัศน 
โทรทัศน หรือการคุมครองผูบริโภคซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีของรัฐ เวนแตอาจารยในสถาบันการศึกษา
ของรัฐดานละหนึ่งคนและผูแทนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการภาพยนตร หรือวีดิทัศนจํานวนเจ็ดคน 
  มาตรา ๘ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาขอมูล และกิจการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงาน
ของคณะกรรมการ 
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  มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) เสนอนโยบาย แผน และยุทธศาสตรเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมภาพยนตร และ
การสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนตอคณะรัฐมนตรี 
  (๒) กําหนดมาตรการในการสงเสริมใหมีการสรางภาพยนตร และวีดิทัศนท่ีมีลักษณะ
สรางสรรค สงเสริมการเรียนรู หรือมีคุณคาในทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบท่ีคนทุกกลุมรวมท้ัง
คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 
  (๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย เกี่ยวกับภาพยนตรและวีดิ
ทัศน 
  (๔) เสนอคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ออกประกาศกําหนดสัดสวนระหวางภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศท่ีจะนํา
ออกฉายในโรงภาพยนตรตาม (๑) ของบทนิยามคําวา “โรงภาพยนตร” ในมาตรา ๔ 
  (๖) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนและคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร
และวีดิทัศน 
  (๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการหรือตามท่ี
รัฐมนตรีมอบหมาย 
  ประกาศตาม  (๕) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือประโยชนในการสงเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน ใหกระทรวงวัฒนธรรมกําหนดหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ในการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนตามนโยบายแผนยุทธศาสตร และมาตรการท่ี
คณะกรรมการเสนอหรือกําหนดตาม (๑) และ (๒) 
 มาตรา ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
ตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
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  มาตรา ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงสามปในกรณี
ท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงต้ังกรรมการใหมใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาท่ี
ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงต้ังกรรมการใหม กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับ
แตงต้ังอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

มาตรา ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรี
แตงต้ังพนจากตําแหนง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอน

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ 

มาตรา ๑๓ ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหรัฐมนตรีแตงต้ังผูอ่ืนดํารงตําแหนงแทน และใหผูไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ี
เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการเพ่ือให
มีการแตงต้ังกรรมการแทนก็ได 

มาตรา ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี
ไดใหรองประธานกรรมการคนใดคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ี
ขาด 

ในการประชุมถามีการพิจารณาเร่ืองท่ีกรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิ
เขารวมประชุม 

มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได 

ใหนําความในมาตรา ๑๔ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนกุรรมการโดยอนุโลม 
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หมวด ๒ 
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดทัิศน 

 
มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนคณะหนึ่งหรือหลายคณะโดย

แตละคณะใหประกอบดวยบุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามขอเสนอของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร และวีดิทัศน ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๑๘ (๑)ใหมี 
จํานวนไมเกินเกาคนโดยแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิดานการตางประเทศ ภาพยนตร ศิลปวัฒนธรรม 
ส่ือสารมวลชน หรือส่ิงแวดลอม ซ่ึงไมมีสวนเกี่ยวของกับการประกอบกิจการภาพยนตร 
  คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๑๘ (๒) (๓) 
(๔)และ (๕) ใหมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน โดยแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิดานภาพยนตร วีดิทัศน 
โทรทัศนศิลปวัฒนธรรม หรือการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงตองแตงต้ังจากเจาหนาท่ีของรัฐจํานวนไม
เกินส่ีคนและจากภาคเอกชนจํานวนไมเกินสามคน 
  มาตรา ๑๗ ใหสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติทําหนาท่ีเปนสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม
การศึกษาขอมูล และกิจการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
ตามมาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
  ใหสํานักงานพัฒนาการทองเท่ียวทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน รับผิดชอบงานธุรการงานประชุม การศึกษาขอมูล และกิจการตางๆ 
ท่ีเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน ตามมาตรา ๑๘ (๑) 
  มาตรา ๑๘ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) อนุญาตการสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักร 
  (๒) ตรวจพจิารณาและกําหนดประเภทภาพยนตรท่ีจะนาํออกฉาย ใหเชา แลกเปล่ียน หรือ 
จําหนายในราชอาณาจักร 
  (๓) อนุญาตการนําวีดิทัศนออกฉาย ใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายในราชอาณาจักร 

(๔) อนุญาตการนําส่ือโฆษณาออกโฆษณาหรือประชาสัมพันธในราชอาณาจักร 
(๕) อนุญาตการสงภาพยนตรหรือวีดิทัศนออกไปนอกราชอาณาจักร 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืน ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณา 

ภาพยนตรและวีดิทัศนหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๙ ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และ

มาตรา ๑๕ มาใชบังคับแกคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนโดยอนุโลม 
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หมวด ๓ 
การประกอบกิจการภาพยนตร 

 
 มาตรา ๒๐ ผูใดประสงคจะสรางภาพยนตร ตางประเทศในราชอาณาจักรใหยื่นคําขอ
อนุญาตพรอมดวยบทภาพยนตร เคาโครง และเร่ืองยอของภาพยนตรท่ีจะสรางตอสํานักงาน
พัฒนาการทองเท่ียว และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนและ
หนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบสถานท่ีท่ีจะใชสรางภาพยนตรตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

การขออนุญาตและการอนุญาตให เปนไปตามหลักเกณฑ  วิ ธีการ  และเ ง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๑ ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ตองดําเนินการสรางภาพยนตรตามบทภาพยนตร
และเคาโครงตลอดจนเง่ือนไขท่ีไดรับอนุญาต โดยคํานึงถึงฉากท่ีถายทําบทสนทนาและสถานท่ีถาย
ทําเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ สภาพสังคม และส่ิงแวดลอม 

มาตรา ๒๒ การสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักรดังตอไปนี้ ไมตองขออนุญาต 
(๑) ภาพยนตรฉาวหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
(๒) ภาพยนตรท่ีสรางข้ึนเพื่อดูเปนการสวนตัว 
(๓) ภาพยนตรท่ีมีการสรางในตางประเทศและไดนํามาใชบริการตามกระบวนการหลังการ

ถายทําภาพยนตรในราชอาณาจักร ซ่ึงไดแจงตอสํานักงานพัฒนาการทองเท่ียวตามหลักเกณฑ
วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) ภาพยนตรอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๓ ผูสรางภาพยนตรตองดําเนินการสรางภาพยนตรในลักษณะท่ีไมเปนการบอน
ทําลาย ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือน  ตอ
ความม่ันคง และเกียรติภูมิของประเทศไทย 

ผูสรางภาพยนตรผูใดสงสัยวาการสรางภาพยนตรของตนจะเปนการฝาฝนบทบัญญัติตาม
วรรคหนึ่งอาจขอให คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร และวีดิทัศน พิจารณาใหความเห็นในเร่ือง
นั้นกอนดําเนินการสรางได ในกรณีนี้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนจะตองให
ความเห็นและแจงใหผูซ่ึงขอความเห็นทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิ ทัศนได รับคําขอถาไมแจงภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวให ถือวา
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนใหความเห็นชอบแลว 

 การขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็นให เปนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาปวยการที่ไดรับใหนําสงคลังเปนรายได
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แผนดิน 
  การใดท่ีไดกระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนมิให
ถือวาการกระทํานั้นเปนการกระทําท่ีฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง 
  มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีการสรางภาพยนตรมีผลกระทบ หรือกอใหเกิดความเสียหายตอ
ส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปนของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน ผูสราง
ภาพยนตร ตองดําเนินการปรับปรุงส่ิงดังกลาวใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
  มาตรา ๒๕ ภาพยนตรท่ีจะนําออกฉาย ใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายในราชอาณาจักร 
ตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทศน 

 การขออนุญาตและการอนุญาตให เปนไปตามหลักเกณฑ  วิ ธีการ  และเ ง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา ๒๖ ในการตรวจพิจารณาภาพยนตรตามมาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศนกําหนดดวยวาภาพยนตรดังกลาวจัดอยูในภาพยนตรประเภทใด ดังตอไปนี้ 
  (๑) ภาพยนตรท่ีสงเสริมการเรียนรูปและควรสงเสริมใหมีการดู 
  (๒) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูดูท่ัวไป 

(๓) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบสามปข้ึนไป 
  (๔) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบหาปข้ึนไป 

(๕) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกบัผูมีอายุต้ังแตสิบแปดปข้ึนไป 
(๖) ภาพยนตรท่ีหามผูมีอายตํุ่ากวายี่สิบปด ู
(๗) ภาพยนตรท่ีหามเผยแพรในราชอาณาจักร 
ความใน (๖) มิใหใชบังคับแกผูดูซ่ึงบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส 
หลักเกณฑในการกําหนดวาภาพยนตรลักษณะใดควรจัดอยูในภาพยนตรประเภทใดให

เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๗ ภาพยนตร ดังตอไปนี้ ไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตาม

มาตรา ๒๕ 
(๑) ภาพยนตร ขาวหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
(๒) ภาพยนตรท่ีสรางข้ึนเพื่อดูเปนการสวนตัว 
(๓) ภาพยนตรท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐสราง

ข้ึนเพื่อเผยแพรหรือสงเสริมการดําเนินงานของหนวยงานนั้น 
(๔) ภาพยนตรท่ีฉายในเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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(๕) ภาพยนตรท่ีฉายทางโทรทัศน และผานการตรวจพิจารณาตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแลว 

(๖) ภาพยนตรอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ภาพยนตร ตาม (๒) (๔) และ (๖) หากนําออกฉายเปนการท่ัวไป ใหเชา แลกเปล่ียน หรือ 

จําหนายในราชอาณาจักร ตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 
ภาพยนตรตาม (๕) หากนําออกฉายทางส่ือประเภทอ่ืน หรือนําออกใหเชา แลกเปล่ียน หรือ 

จําหนายในราชอาณาจักร ตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 
มาตรา ๒๘ การตรวจพิจารณาและกําหนดประเภทภาพยนตรท่ีฉายทางโทรทัศนตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหนําความในมาตรา ๒๖มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

ภาพยนตรตามมาตรา ๒๖ (๕) และ (๖) ใหฉายทางโทรทัศน ไดในระหวางเวลาท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาอนุญาตภาพยนตร ตามมาตรา ๒๕ ถาคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศนเห็นวาภาพยนตรใดมีเนื้อหาท่ีเปนการบอนทําลาย ขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนตอความม่ันคงของรัฐและเกียรติภูมิของ
ประเทศไทยใหคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนมีอํานาจส่ังใหผูขออนุญาตแกไขหรือ
ตัดทอนกอนอนุญาต หรือจะไมอนุญาตก็ได 
  ภาพยนตรท่ีผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ มิใหถือวาภาพยนตร
นั้นมีลักษณะท่ีฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง 
 มาตรา ๓๐ ภายใตบังคับมาตรา ๒๙ การอนุญาตใหนําภาพยนตรออกฉายใหเชาแลกเปล่ียน
หรือจําหนวยในราชอาณาจักรไมคุมครองผูรับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ใหพนจากความรับผิด
ในทางแพงทางอาญา หรือจากการกระทําท่ีตองรับผิดตามกฎหมายอ่ืนอันเกิดจากการฉาย ใหเชา 
แลกเปล่ียนหรือจําหนายภาพยนตร 
  มาตรา ๓๑ ใหนายทะเบียนกลางกําหนดหมายเลขรหัส และประทับตราเคร่ืองหมายการ
อนุญาต ประเภทของภาพยนตร และหมายเลขรหัสลงบนภาพยนตรท่ีผานการตรวจพิจารณาและ
ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 
  ในกรณีท่ีนายทะเบียนกลางเห็น สมควรอาจส่ังให ผูยื่น คําขออัดหรือบันทึกคําบอกแจงวา
ภาพยนตรดังกลาวไดผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตรวมท้ังประเภทของภาพยนตรไวบน
ภาพยนตรและบนหีบหอท่ีบรรจุภาพยนตรนั้นดวยก็ได 
  การกําหนดหมายเลขรหัส ลักษณะเคร่ืองหมายการอนุญาตและประเภทของภาพยนตรหรือ
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คําบอกแจงวาภาพยนตรไดผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตแลวใหเปน ไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 มาตรา ๓๒ ใหนายทะเบียนกลางเก็บสําเนาภาพยนตรท่ีไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ไว
เพื่อใชในการตรวจสอบหน่ึงชุด 
  ใหนายทะเบียนกลางสงสําเนาภาพยนตรท่ีหมดความจําเปนตองใชในการตรวจสอบใหหอ
ภาพยนตรแหงชาติเพื่อเก็บรักษาไว 
  เพื่อประโยชนในการเก็บรักษา สําเนาภาพยนตรจะจัดทําในรูปของวัสดุใดกไ็ด 

มาตรา ๓๓ ใหนําความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ 
วรรคหน่ึง รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของ มาใชบังคับแกส่ือโฆษณาภาพยนตรโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ หามผูใดสงภาพยนตรท่ีสรางข้ึนในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน 

การขออนุญาตและการอนุญาตให เปนไปตามหลักเกณฑ  วิ ธีการ  และเ ง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๕ การสงภาพยนตร ดังตอไปนี้ออกไปนอกราชอาณาจักร ไมตองไดรับอนุญาต
ตามมาตรา ๓๔ 

(๑) ภาพยนตร ท่ีไดรับอนุญาตใหสรางตามมาตรา ๒๐ 
(๒) ภาพยนตร ตามมาตรา ๒๒ 
(๓) ภาพยนตรท่ีผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตรและวีดิทัศนตามมาตรา ๒๕ 
(๔) ภาพยนตรท่ีไดรับยกเวนไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา 

๒๗  วรรคหน่ึง 
มาตรา ๓๖ การพิจารณาและอนุญาตตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓ และมาตรา  ๓๔

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับคําขอ ถาพิจารณาไมเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาอนุญาต 

มาตรา ๓๗ หามผูใดประกอบกิจการโรงภาพยนตรโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชน
ตอบแทน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

ใบอนุญาตน้ัน ใหออกสําหรับโรงภาพยนตร แตละโรง ยกเวนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงภาพยนตรตาม (๒) ของบทนิยามคําวา “โรงภาพยนตร” ในมาตรา ๔ ใหใชไดท่ัวราชอาณาจักร 

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๓๘ หามผูใดประกอบกิจการใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายภาพยนตรโดยทํา เปน
ธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน เวนแตไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

ใบอนุญาตนั้น ใหออกสําหรับสถานท่ีใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายภาพยนตรแตละแหง 
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๙ ผู ท่ีจะขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายไุมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกบัเพศตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
(๕) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ 
(๖) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนญุาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ เวนแตเคยถูกเพกิถอน 

ใบอนุญาตและเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวาหาป 
ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนิน การ 

ของนิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๔๐ ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ใหมีอายุหาปนับแตวัน ท่ีออก

ใบอนุญาต 
การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอกอนวันท่ีใบอนุญาตส้ินอายุและเม่ือ

ไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะไดรับแจงคําส่ังไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๑ ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 

มาตรา  ๔๒ ถาใบอนุญาตสูญหายถูกทําลาย  หรือบกพรองในสาระสําคัญให ผู รับ
ใบอนุญาตแจงตอ นายทะเบียนและยื่น คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ทราบถึงกรณีดังกลาว 

การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ
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และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๔๓ ภาพยนตรท่ีผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือ มาตรา ๓๘ จะมี ไวในสถานที่

ประกอบกิจการของตนเพ่ือนําออกฉายใหเชา แลกเปล่ียนหรือจําหนายจะตองเปน ภาพยนตรท่ีมี
เนื้อหาสาระเชนเดียวกับภาพยนตรท่ีผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ และมี
การแสดงเคร่ืองหมายการอนุญาต ประเภทของภาพยนตร และหมายเลขรหัสเชน เดียวกับมาตรา 
๓๑ 

มาตรา ๔๔ ใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ แจงประเภทของภาพยนตรท่ีนําออกฉายแต
ละเร่ืองไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดชัดเจนในบริเวณโรงภาพยนตร 
  หามผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูซ่ึงมีอายุตํ่ากวาท่ี
กําหนดตามมาตรา ๒๖ (๖) เขาไปในโรงภาพยนตรในระหวางท่ีทําการฉายภาพยนตรท่ีจัดอยูใน
ประเภทดังกลาว 
  มาตรา ๔๕ หามผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๘ ใหเชาแลกเปล่ียนหรือ จําหนายภาพยนตร
ท่ีจัดอยูในประเภทตามมาตรา ๒๖ (๖) ใหแกผูซ่ึงมีอายุตํ่ากวาท่ีกําหนดไวสําหรับภาพยนตร
ประเภทดังกลาว 

มาตรา ๔๖ การฉายภาพยนตรในสถานท่ีท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถดูได ตองเปนภาพยนตรท่ี
จัดอยูในประเภทตามมาตรา ๒๖ (๑) หรือ (๒) 

 
หมวด ๔ 

การประกอบกิจการวีดิทัศน 
 

มาตรา ๔๗ วีดิทัศนท่ีจะนําออกฉาย ใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายในราชอาณาจักรตอง
ผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน 

การขออนุญาตและการอนุญาตให เปนไปตามหลักเกณฑ  วิ ธีการ  และเ ง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔๘ วีดิทัศนดังตอไปนี้ ไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา 
๔๗ 

(๑) วีดิทัศนท่ีสรางข้ึนเพื่อใชเปนการสวนตัว 
(๒) วีดิทัศนท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐสรางข้ึน

เพื่อเผยแพรหรือสงเสริมการดําเนินงานของหนวยงานนั้น 
(๓) วีดิทัศนอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวีดิทัศนตาม (๑) และ (๓) หากนําออกฉายเปน
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การทั่วไปใหเชาหรือจําหนายในราชอาณาจักร ตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตาม
มาตรา ๔๗ 

มาตรา ๔๙ หามผูใดสงวีดิทัศนท่ีสรางข้ึนในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักรเวน
แตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน 

การขออนุญาตและการอนุญาตให เปนไปตามหลักเกณฑ  วิ ธีการ  และเ ง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๐ การสงวีดิทัศนดังตอไปนี้ ออกไปนอกราชอาณาจักร ไมตองไดรับอนุญาตตาม
มาตรา ๔๙ 

(๑) วีดิทัศนท่ีผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศนตามมาตรา ๔๗ 

(๒) วีดิทัศนท่ีไดรับยกเวน ไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔๘
วรรคหน่ึง 

มาตรา ๕๑ ใหนําความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งและ
มาตรา ๓๖ มาใชบังคับแกวีดิทัศนโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๒ ใหนําความในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๑ รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของมา
ใชบังคับแกส่ือโฆษณาวีดิทัศนโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๓ หามผูใดจัดต้ังหรือประกอบกิจการรานวีดิทัศนโดยทําเปน ธุรกิจหรือไดรับ
ประโยชนตอบแทน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

ใบอนุญาตนั้น ใหออกสําหรับรานวีดิทัศนแตละแหง 
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
ความในวรรคหนึ่งมิใ หนํามาใชบังคับแกการประกอบกิจการรานวีดิทัศนท่ีต้ังอยูในสถาน

บริการที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
เพื่อประโยชนในการคุมครองเด็กและเยาวชน การออกกฎกระทรวงตามวรรคสามจะ

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับอาคารหรือสถานท่ีต้ังของรานวีดิทัศนดวยก็ได 
มาตรา ๕๔ หามผูใดประกอบกิจการใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายวีดิทัศนโดยทําเปน

ธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน เวนแตไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
ใบอนุญาตนั้น ใหออกสําหรับสถานท่ีใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายวีดิทัศนแตละแหง 

  การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
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  มาตรา ๕๕ ใหถือวาผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๘ ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ ดวย 
  มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ใหมีอายุหาปนับแตวัน ท่ีออก
ใบอนุญาตและใหนําความในมาตรา ๔๐ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับแกการตออายุ
ใบอนุญาตโดยอนุโลม 
  มาตรา ๕๗ ใหนําความในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ มาใชบังคับแกการ
ประกอบกิจการรานวีดิทัศน และการประกอบกิจการใหเชาแลกเปล่ียน หรือจําหนายวีดิทัศน โดย
อนุโลม 
  มาตรา ๕๘ วีดิทัศนท่ีผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ จะมีไวในสถานท่ี
ประกอบกิจการของตนเพ่ือนําออกฉาย  ใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายจะตองมีลักษณะ
เชนเดียวกับวีดิทัศนท่ีผาน การตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔๗ และมีการแสดง
เคร่ืองหมายการอนุญาตและหมายเลขรหัสเชนเดียวกับมาตรา ๓๑ ซ่ึงนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๕๑ 
  มาตรา ๕๙ การประกอบกิจการรานวีดิทัศนจะตองกระทํา ในวัน เวลา และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
  เพื่อประโยชน ในการคุมครองเด็ก และเยาวชน การออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง จะ
กําหนดเวลาในการเขาใชบริการของผูซ่ึงมีอายุตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูซ่ึงบรรลุนิติ
ภาวะโดยการสมรสดวยก็ได 
  มาตรา ๖๐ ในกรณีท่ีมีการขออนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศนและกิจการให เชา 
แลกเปล่ียน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศนในสถานท่ีเดียวกัน จะตองแยกพ้ืนท่ีในการ
ใหบริการออกจากกัน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๕ 
นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ี 

 
มาตรา ๖๑ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนและพนักงาน 

เจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) เขาไปในสถานท่ีท่ีมีการสรางภาพยนตร โรงภาพยนตร รานวีดิทัศน สถานท่ีประกอบ
กิจการเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึง
พระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น เพื่อตรวจสอบภาพยนตร วีดิทัศนส่ือโฆษณาหรือ



 118 

การกระทําใดท่ีอาจฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒) ตรวจ คน อายัด หรือยึดภาพยนตร วีดิทัศน หรือส่ือโฆษณาในกรณีท่ีมีเหตุอัน ควร
สงสัยวามีการกระทําท่ีฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ในระหวางเวลา
พระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น 
  (๓) ส่ังใหหยุดการสรางภาพยนตรท่ีฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง 
  (๔) ส่ังหามการฉาย ใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายภาพยนตร หรือวีดิทัศนท่ีฝาฝนมาตรา 
๒๕ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๔๗ วรรคหน่ึง 
  (๕) ส่ังใหหยุดการโฆษณาหรือประชาสัมพันธส่ือโฆษณาท่ีฝาฝนมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึงซ่ึง
ไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ ซ่ึง ไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๕๒ 
  เม่ือไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๑) หรือ ทําการคนตาม (๒) แลวถายัง
ดําเนินการไมเสร็จจะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานท่ีนั้นก็ได 
  การคนตาม (๒) ตองมีหมายคน เวนแตมีเหตุอันควรเชื่อวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคน
มาไดหลักฐานดังกลาวจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปล่ียนสภาพไปจากเดิม ให
ดําเนินการคนอายัด หรือยึดหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดไดโดยไมตองมีหมายคน แต
ตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการคน 

มาตรา ๖๒ ภาพยนตร วีดิทัศน หรือส่ือโฆษณาท่ีไดยึดไว ตามมาตรา ๖๑ (๒) ถาไมปรากฏ
เจาของหรือพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือ ศาลไมพิพากษาใหริบและผูเปนเจาของหรือ
ผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ียึด หรือวันท่ีทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟอง
คดีหรือวันท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุด ใหตกเปนของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาหรือกระทรวง
วัฒนธรรมแลวแตกรณี 

มาตรา ๖๓ ในกรณีท่ีนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีส่ังใหหยุดการสรางภาพยนตร
ตามมาตรา ๖๑ (๓) ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีส่ังใหผูรับอนุญาตหรือผูสรางภาพยนตร
ระงับการกระทําท่ีฝาฝน แกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ผูรับอนุญาตหรือ ผูสรางภาพยนตรใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตหรือหามสรางภาพยนตรดังกลาวตอไป 

มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๖๑ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีตอง
แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
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บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

มาตรา ๖๕ ในการปฏิบัติหนาท่ีใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๖ 
การอุทธรณ 

 

มาตรา ๖๖ คําส่ังไมอนุญาต ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๗ 
มาตรา ๔๙ หรือ มาตรา ๔๗ ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๒ คําส่ังเพิกถอนการ
อนุญาตหรือคําส่ังหามสรางภาพยนตรตามมาตรา ๖๓ ของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดี
ทัศน ผูไดรับคําส่ังมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง 
  ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ 
ถาพิจารณาไมเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาเห็นดวยกับคําอุทธรณ 
  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 

มาตรา ๖๗ คําส่ังไมออกใบอนุญาต คําส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต คําส่ังใหชําระ
คาปรับทางปกครอง คําส่ั งพั กใชหรือคําส่ังเพิก ถอนใบอนุญาตของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๗ 
มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ วรรคสอง มาตรา ๗๐ มาตรา 
๗๑ หรือมาตรา ๗๓ ผูไดรับคําส่ังมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงคําส่ัง 

ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ
ถาพิจารณาไมเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาเห็นดวยกับคําอุทธรณ 
  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 
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หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 
สวนท่ี ๑ 

โทษทางปกครอง 
 

มาตรา ๖๘ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตรผูใดฉายภาพยนตรไทยนอยกวา
สัดสวนท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๙ (๔) ตองชําระคาปรับทางปกครองตามอัตรา
ท่ีนายทะเบียนกลางประกาศกําหนด ท้ังนี้ ไมเกินสามแสนบาท 
  อัตราคาปรับทางปกครองตามวรรคหน่ึง นายทะเบียนกลางจะกําหนดใหแตกตางกัน
สําหรับแตละจังหวัดก็ได 
  มาตรา ๖๙ ในกรณีท่ีปรากฏแกนายทะเบียนวาผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา 
๓๘ ผูใดดําเนินกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๔วรรคหนึ่ง 
หรือ ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ หรือ มาตรา ๕๔ ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ หรือ
มาตรา ๔๒ ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๗ ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหระงับ
การกระทําท่ีฝาฝน แกไขปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตอง หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีผู รับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามวรรคหน่ึงใหนาย
ทะเบียนพิจารณากําหนดคาปรับทางปกครองในอัตราไมเกินสองหม่ืนบาทตอวันตลอดเวลาท่ีฝาฝน
อยู 

มาตรา ๗๐ ในกรณีท่ีปรากฏภายหลังวาผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘  
ผูใดขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๙ หรือผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ หรือ
มาตรา ๕๔ ผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๙ ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดย
อนุโลมตามมาตรา ๕๗ ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตดังกลาว 

มาตรา ๗๑ ในกรณีท่ีปรากฏแกนายทะเบียนวาผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ ประกอบ
กิจการโดยฝาฝนมาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๐ ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดโดยมี
กําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควรแตไมเกินคร้ังละเกาสิบวัน 

ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ประกอบกิจการโดยฝาฝนมาตรา ๕๙ หรือมาตรา
๖๐ อีกใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตดังกลาว 
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มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไมยอมชําระคาปรับทางปกครองตามท่ีนายทะเบียน
กําหนดตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๖๙ ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตาม
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดถูกลงโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๖๙
และจงใจหรือเจตนากระทําความผิดท่ีถูกลงโทษปรับทางปกครองซํ้าอีก ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ัง
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตดังกลาว แลวแตกรณี 

มาตรา ๗๔ ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๖๘
หรือมาตรา ๖๙ เปนนิติบุคคล ใหกรรมการ ผูจัดการ หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติ
บุคคลนั้นตองรับโทษปรับทางปกครองตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวยเวนแตจะพิสูจน
ไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 
 

สวนท่ี ๒ 

โทษอาญา 
 

มาตรา ๗๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาทถึง
หนึ่งลานบาท 

มาตรา ๗๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
มาตรา ๗๗ ผูใดฝาฝน มาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง หรือนําภาพยนตร ตามมาตรา ๒๖ (๗) ออก

เผยแพร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
มาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝน มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคสอง มาตรา ๓๔ วรรคหน่ึง 

หรือมาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 
มาตรา ๗๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือประกอบกิจการ

ดังกลาวในระหวางถูกพักใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองแสนบาทถึง
หนึ่งลานบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ีฝาฝนอยู 

มาตรา ๘๐ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝน มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ วรรคสอง มาตรา ๔๕ หรือ
มาตรา ๕๘ ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๘๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๗ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับต้ังแตสอง
หม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
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มาตรา ๘๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง มาตรา ๕๔ วรรคหน่ึง หรือประกอบกิจการ
ดังกลาวในระหวางถูกพักใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาทถึง
หาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ีฝาฝนอยู 
  มาตรา ๘๓ ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ี
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืน
บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
  มาตรา ๘๔ บรรดาความผิดตามสวนนี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได และใน
การนี้คณะกรรมการมี อํานาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการหรือ พนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการ
เปรียบเทียบไดโดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการใดใหแกผูไดรับ
มอบหมายตามท่ีเห็นสมควรดวยก็ได 
  ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวา
บุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบใหพนักงาน
สอบสวนสงเร่ืองมายังคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบตาม
วรรคหน่ึงภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 
  เม่ือผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามท่ีไดเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  มาตรา ๘๕ ใหนําความในมาตรา ๗๔ มาใชบังคับแกกรณีท่ีนิติบุคคลตองรับโทษอาญา
ตามสวนนี้โดยอนุโลม 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  มาตรา ๘๖ ใหรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อให ไดคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  ในระหวางท่ียังไม มีคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนรอง
ประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปนรองประธาน
กรรมการคนท่ีสอง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ปลัดกระทรวงพาณิชยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภค  เลขาธิการคณะกรรมการสง เสริมการลงทุน  ผู แทน
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กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทําหนาท่ีคณะกรรมการ
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน และใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนกรรมการ
และเลขานุการ 
  มาตรา  ๘๗ ในระหวางท่ียังไมมีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนให
คณะกรรมการทําหนาท่ีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนเพื่อดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน 

มาตรา ๘๘ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ท่ีไดใหไวตามพระราชบัญญัติภาพยนตร
พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ.๒๕๓๐ ท่ียังมี
ผลใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะส้ินอายุหรือถูกเพิกถอน 

มาตรา ๘๙ บรรดาคําขออนุญาตท่ีไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติภาพยนตร พุทธศักราช 
๒๔๗๓ หรือพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ.๒๕๓๐ กอนหรือในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ถาเจาพนักงานผูพิจารณาตามพระราชบัญญัติภาพยนตร พุทธศักราช ๒๔๗๓    เจา
พนักงานผูตรวจหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน 
พ.ศ.๒๕๓๐ ยังมิไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาวใหถือวาเปนคําขอท่ีไดยื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้และใหดําเนินการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ถาเจาพนักงานผูพิจารณาตามพระราชบัญญัติภาพยนตร พุทธศักราช ๒๔๗๓ เจา
พนักงานผูตรวจหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน 
พ.ศ.๒๕๓๐ ไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาวแลวการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอ
ดังกลาวใหอยูในบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาพยนตร พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือ
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ.๒๕๓๐ แลวแตกรณีตอไปจนกวาจะถึง
ท่ีสุด 

มาตรา ๙๐ ผูใดประกอบกิจการโรงภาพยนตรหรือรานวีดิทัศนอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตอนายทะเบียนภายในเกาสิบวันนับแต
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเม่ือยื่นคําขอแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับ
แจงคําส่ังไมออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

มาตรา ๙๑ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือคําส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัติภาพยนตร
พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ.๒๕๓๐ ท่ีใชอยู
ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําส่ังตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการไดใหรัฐมนตรี
รายงานเหตุผลตอคณะรัฐมนตรี 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
  พลเอก สุรยทุธ จุลานนท 
    นายกรัฐมนตรี 
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อัตราคาธรรมเนียม 
 
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร   ฉบับละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกจิการใหเชา    ฉบับละ ๕,๐๐๐   บาท
แลกเปล่ียน หรือจําหนายภาพยนตร 
(๓)  ใบอนุญาตประกอบกจิการรานวีดิทัศน   ฉบับละ ๕,๐๐๐   บาท 
(๔)  ใบอนุญาตประกอบกจิการใหเชา    ฉบับละ ๕,๐๐๐   บาท
แลกเปล่ียน หรือจําหนายวีดทัิศน 
(๕)  การอนุญาตใหสรางภาพยนตรตางประเทศ   เร่ืองละ ๕,๐๐๐   บาท 
(๖)  การตรวจพิจารณาภาพยนตรหรือวีดิทัศน   นาทีละ ๕๐    บาท 
               เศษของนาทีใหปดท้ิง 

(๗)  การตรวจพิจารณาส่ือโฆษณา     เร่ืองละ ๒๐๐   บาท 
(๘)  ใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ ๕๐    บาท 
(๙)  การตออายุใบอนุญาตประกอบ     ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
กิจการโรงภาพยนตร 
(๑๐) การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
แลกเปล่ียน หรือจําหนายภาพยนตร 
(๑๑) การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๒) การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา          ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท
แลกเปล่ียน หรือจําหนายวีดทัิศน 

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน
โดยคํานึงถึงลักษณะ ขนาด หรือประเภทของโรงภาพยนตรรานวีดิทัศน หรือของสถานท่ีประกอบ
กิจการใหเชาแลกเปล่ียน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดทัิศนก็ด 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยท่ีพระราชบัญญัติภาพยนตร
พุทธศักราช ๒๔๗๓ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไมเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบันซ่ึงเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วประกอบกับการตรวจพิจารณา
ภาพยนตรในปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของหลายองคกรและมีความซํ้าซอนกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจ การเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ.๒๕๓๐ ดังนั้น เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติตามกฎหมายวา
ดวยภาพยนตรและกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจ การเทปและวัสดุโทรทัศนใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน รวมท้ังปรับปรุงระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตรใหอยูในความ
รับผิดชอบขององคกรเดียวเพื่อลดความซํ้าซอนของการตรวจพิจารณาประกอบกับกิจการภาพยนตร
ในปจจุบัน มีบทบาทสําคัญ ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศจําเปนตองไดรับการ
สงเสริมอยางเปนรูปธรรมจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


