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พระราชบัญญัติ 
ภาพยนตรและวีดิทัศน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยภาพยนตรและกฎหมายวาดวยการควบคุม

กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑   มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

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

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  หรือภาพและเสียงซ่ึงสามารถนํามาฉาย

ใหเห็นเปนภาพที่เคลื่อนไหวไดอยางตอเนื่อง  แตไมรวมถึงวีดิทัศน 

“วีดิทัศน”  หมายความวา  วัสดุที่มีการบันทึกภาพ  หรือภาพและเสียงซ่ึงสามารถนํามาฉายให

เห็นเปนภาพที่เคลื่อนไหวไดอยางตอเนื่องในลักษณะที่เปนเกมการเลน  คาราโอเกะที่มีภาพประกอบ  

หรือลักษณะอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“ภาพยนตรไทย”  หมายความวา  ภาพยนตรที่ใชภาษาไทยหรือภาษาทองถิ่นของประเทศไทย

ทั้งหมดหรือเปนสวนใหญในบทภาพยนตรตนฉบับสําหรับการแสดงภาพยนตรและเจาของลิขสิทธิ์ 

เปนผูมีสัญชาติไทย 

“สรางภาพยนตร”  หมายความวา  การผลิต  ถาย  อัด  บันทึก  หรือทําดวยวิธีการใด ๆ  เพื่อให

เปนภาพยนตร 

“ฉาย”  หมายความวา  การนําภาพยนตรหรือวีดิทัศนมากระทําใหปรากฏภาพ  หรือภาพและ

เสียงดวยเคร่ืองฉาย  หรือเครื่องมืออื่นใด  และใหหมายความรวมถึงการถายทอดดวย 

“ส่ือโฆษณา”  หมายความวา   ส่ิงที่ใชเปนส่ือในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธภาพยนตรหรือ

วีดิทัศน  แลวแตกรณี 

“โรงภาพยนตร”  หมายความวา  สถานที่ฉายภาพยนตร  ดังตอไปนี้   ทั้งนี้  เทาที่มิไดอยูภายใต

บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

(๑) อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร 

(๒) สถานที่กลางแจงสําหรับฉายภาพยนตร 
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(๓) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“รานวีดิทัศน”  หมายความวา  สถานที่ที่จัดใหมีเคร่ืองมือ หรืออุปกรณตลอดจนสิ่ งอํ านวย

ความสะดวกในการฉาย  เลน  หรือดูวีดิทัศน 
“หมายเลขรหัส”  หมายความวา  หมายเลขที่กําหนดสําหรับภาพยนตรหรือวีดิทัศนที่ผานการ

พิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการแลว 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ 
“กรรมการ”  หมายความวา   กรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ 
“นายทะเบียน”  หมายความวา  นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจําจังหวัด  แลวแตกรณี 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้   
พนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่งใหมีอํานาจเขาไปในสถานที่สราง

ภาพยนตร  จะตองเปนเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาขาราชการพลเรือนสามัญระดับเจ็ด
หรือเทียบเทา 

“เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา  ขาราชการ พนักงาน  เจาหนาที่ หรือผู ป ฏิบั ติ ง านอื่ น ใน
กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น   หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา   รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติเปนนายทะเบียนกลางมีอํานาจ

หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้และเปนนายทะเบียนประจํากรุงเทพมหานคร 
ใหรัฐมนตรีแตงต้ังนายทะเบียนประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเขต

จังหวัดของตน 
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

วัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจแตงต้ังนายทะเบียน  พนักงานเจาหนาที่   
กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  และกําหนดกิจการอื่นหรือ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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หมวด  ๑ 

คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติประกอบดวย  นายกรัฐมนตรี

เปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนรองประธานกรรมการคนที่สอง  ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยว 

และกีฬา   ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   ปลัดกระทรวงพาณิชย  

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ผูแทนกระทรวงกลาโหม  ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  และผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินสิบเอ็ดคน  เปนกรรมการ  และ

ใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานภาพยนตร  วีดิทัศน  

โทรทัศน  หรือการคุมครองผูบริโภคซ่ึงมิใชเจาหนาที่ของรัฐ  เวนแตอาจารยในสถาบันการศึกษาของรัฐ

ดานละหนึ่งคน  และผูแทนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการภาพยนตร หรือวีดิทัศนจํานวนเจ็ดคน 

มาตรา ๘ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการรับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  การศึกษาขอมูล และกิจการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานของ

คณะกรรมการ  

มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบาย  แผน  และยุทธศาสตรเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมภาพยนตร  และ

การสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนตอคณะรัฐมนตรี 

(๒) กําหนดมาตรการในการสงเสริมใหมีการสรางภาพยนตรและวีดิทัศนที่มีลักษณะ

สรางสรรค  สงเสริมการเรียนรู  หรือมีคุณคาในทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่คนทุกกลุมรวมทั้ง 

คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

(๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับภาพยนตรและวีดิทัศน 

(๔) เสนอคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๕) ออกประกาศกําหนดสัดสวนระหวางภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศที่จะนํา

ออกฉายในโรงภาพยนตรตาม  (๑)  ของบทนิยามคําวา  “โรงภาพยนตร”  ในมาตรา  ๔ 

(๖) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนและคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร 

และวีดิทัศน 

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่

รัฐมนตรีมอบหมาย 

ประกาศตาม  (๕)  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เพื่อประโยชนในการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน  ใหกระทรวงวัฒนธรรม

กําหนดหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนตามนโยบาย  

แผน  ยุทธศาสตร  และมาตรการที่คณะกรรมการเสนอหรือกําหนดตาม  (๑)  และ  (๒) 

มาตรา ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

เพราะทุจริตตอหนาที่  หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

มาตรา ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงสามป 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดแตงต้ังกรรมการใหมใหกรรมการนั้น

ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงต้ังกรรมการใหม 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกัน

เกินสองวาระไมได 



หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรี

แตงต้ังพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอน

ความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๐ 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ  

ใหรัฐมนตรีแตงต้ังผูอื่นดํารงตําแหนงแทน  และใหผูไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู

ของผูซ่ึงตนแทน  เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการเพื่อใหมีการแตงต้ัง

กรรมการแทนกไ็ด 

มาตรา ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

ใหรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการหรือรองประธาน

กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน

ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย  กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขา

รวมประชุม 

มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ใหนําความในมาตรา  ๑๔  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 



หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๒ 

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน 
 

 

มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนคณะหนึ่งหรือหลายคณะ  

โดยแตละคณะใหประกอบดวยบุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามขอเสนอของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา   ๑๘   (๑)   

ใหมี จํ านวนไม เกิน เก าคน   โดยแตง ต้ังจากผูทรงคุณวุฒิด านการต างประเทศ   ภาพยนตร  

ศิลปวัฒนธรรม  ส่ือสารมวลชน  หรือส่ิงแวดลอม  ซ่ึงไมมีสวนเกี่ยวของกับการประกอบกิจการ

ภาพยนตร 

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนซ่ึงมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๑๘  (๒)  (๓)  (๔)  

และ  (๕)  ใหมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน  โดยแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิดานภาพยนตร  วีดิทัศน  โทรทัศน  

ศิลปวัฒนธรรม  หรือการคุมครองผูบริโภค  ซ่ึงตองแตงต้ังจากเจาหนาที่ของรัฐจํานวนไมเกินส่ีคนและ

จากภาคเอกชนจํานวนไมเกินสามคน 

มาตรา ๑๗ ใหสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติทําหนาที่ เปนสํานักงาน

เลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน  รับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม

การศึกษาขอมูล  และกิจการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน

ตามมาตรา  ๑๘  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖) 

ใหสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตรและวีดิทัศนรับผิดชอบงานธุรการ   งานประชุม   การศึกษาขอมูล  และกิจการตาง ๆ   

ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนตามมาตรา   ๑๘  (๑) 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) อนุญาตการสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักร 

(๒) ตรวจพิจารณาและกําหนดประเภทภาพยนตรที่จะนําออกฉาย  ใหเชา  แลกเปลี่ยน   หรือ

จําหนายในราชอาณาจักร 

(๓) อนุญาตการนําวีดิทัศนออกฉาย   ใหเชา   แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายในราชอาณาจักร 



หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) อนุญาตการนําส่ือโฆษณาออกโฆษณาหรือประชาสัมพันธในราชอาณาจักร 

(๕) อนุญาตการสงภาพยนตรหรือวีดิทัศนออกไปนอกราชอาณาจักร 

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตรและวีดิทัศนหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

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

และมาตรา  ๑๕  มาใชบังคับแกคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 

การประกอบกิจการภาพยนตร 
 

 

มาตรา ๒๐ ผูใดประสงคจะสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักร  ใหย่ืนคําขอ

อนุญาตพรอมดวยบทภาพยนตร  เคาโครง  และเร่ืองยอของภาพยนตรที่จะสรางตอสํานักงานพัฒนาการ

ทองเที่ยว  และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนและหนวยงาน 

ของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบสถานที่ที่จะใชสรางภาพยนตรตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๑ ผูรับอนุญาตตามมาตรา  ๒๐  ตองดําเนินการสรางภาพยนตรตามบทภาพยนตร

และเคาโครงตลอดจนเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาต  โดยคํานึงถึงฉากที่ถายทําบทสนทนา  และสถานที่ถายทํา

เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ  สภาพสังคม  และส่ิงแวดลอม 

มาตรา ๒๒ การสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักรดังตอไปนี้  ไมตองขออนุญาต 

(๑) ภาพยนตรขาวหรือเหตุการณที่เกิดข้ึน 

(๒) ภาพยนตรที่สรางข้ึนเพื่อดูเปนการสวนตัว  

(๓) ภาพยนตรที่มีการสรางในตางประเทศและไดนํามาใชบริการตามกระบวนการหลังการ

ถายทําภาพยนตรในราชอาณาจักร  ซ่ึงไดแจงตอสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวตามหลักเกณฑ   วิธีการ  

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) ภาพยนตรอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๓ ผูสรางภาพยนตรตองดําเนินการสรางภาพยนตรในลักษณะที่ไมเปนการบอน

ทําลาย  ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรืออาจกระทบกระเทือนตอความ

มั่นคง และเกียรติภูมิของประเทศไทย 

ผูสรางภาพยนตรผูใดสงสัยวาการสรางภาพยนตรของตนจะเปนการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง

อาจขอใหคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนพิจารณาใหความเห็นในเร่ืองนั้นกอน 

ดําเนินการสรางได  ในกรณีนี้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนจะตองใหความเห็นและ 

แจงใหผูซ่ึงขอความเห็นทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน

ไดรับคําขอ  ถาไมแจงภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและ

วีดิทัศนใหความเหน็ชอบแลว 

การขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็นใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  คาปวยการที่ไดรับใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

การใดที่ไดกระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน  มิให 

ถือวาการกระทํานั้นเปนการกระทําที่ฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่การสรางภาพยนตรมีผลกระทบหรือกอให เกิดความเสียหายตอ

ส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปนของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน  ผูสรางภาพยนตร

ตองดําเนินการปรับปรุงส่ิงดังกลาวใหอยูในสภาพที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

มาตรา ๒๕ ภาพยนตรที่จะนําออกฉาย  ใหเชา  แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายในราชอาณาจักร  

ตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทศัน 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๖ ในการตรวจพิจารณาภาพยนตรตามมาตรา  ๒๕  ใหคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตรและวีดิทัศนกําหนดดวยวาภาพยนตรดังกลาวจัดอยูในภาพยนตรประเภทใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ภาพยนตรที่สงเสริมการเรียนรูและควรสงเสริมใหมีการดู  

(๒) ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูดูทั่วไป 

(๓) ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบสามปข้ึนไป 

(๔) ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบหาปข้ึนไป 



หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบแปดปข้ึนไป 

(๖) ภาพยนตรที่หามผูมีอายุตํ่ากวาย่ีสิบปดู 

(๗) ภาพยนตรที่หามเผยแพรในราชอาณาจักร 

ความใน  (๖)  มิใหใชบังคับแกผูดูซ่ึงบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส 

หลักเกณฑในการกําหนดวาภาพยนตรลักษณะใดควรจัดอยูในภาพยนตรประเภทใด   

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๗ ภาพยนตรดังตอไปนี้   ไมตองผานการตรวจพิจารณาและได รับอนุญาต 

ตามมาตรา  ๒๕ 

(๑) ภาพยนตรขาวหรือเหตุการณที่เกิดข้ึน 

(๒) ภาพยนตรที่สรางข้ึนเพื่อดูเปนการสวนตัว  

(๓) ภาพยนตรที่สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานอื่นของรัฐสรางข้ึน

เพื่อเผยแพรหรือสงเสริมการดําเนินงานของหนวยงานนั้น 

(๔) ภาพยนตรที่ฉายในเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๕) ภาพยนตรที่ฉายทางโทรทัศนและผ านการตรวจพิจารณาตามกฎหมายวาดวย 

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 การตรวจพิจารณาและกําหนดประเภทภาพยนตรที่ฉายทางโทรทัศนตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ใหนําความในมาตรา  ๒๖   

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ภาพยนตรตามมาตรา   ๒๖  (๕)   และ   (๖)   ใหฉายทางโทรทัศนไดในระหวางเวลา 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาอนุญาตภาพยนตรตามมาตรา  ๒๕ ถาคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศนเห็นวาภาพยนตรใดมีเนื้อหาที่เปนการบอนทําลาย  ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย  
ใหคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนมีอํานาจสั่งใหผูขออนุญาตแกไขหรือตัดทอน 
กอนอนุญาต  หรือจะไมอนุญาตก็ได 

ภาพยนตรที่ผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา  ๒๕  มิใหถือวาภาพยนตรนั้น
มีลักษณะที่ฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๓๐ ภายใตบังคับมาตรา  ๒๙  การอนุญาตใหนําภาพยนตรออกฉาย  ใหเชา  แลกเปลี่ยน  
หรือจําหนายในราชอาณาจักร  ไมคุมครองผู รับอนุญาตตามมาตรา  ๒๕  ใหพนจากความรับผิด 
ในทางแพง  ทางอาญา  หรือจากการกระทําที่ตองรับผิดตามกฎหมายอื่นอันเกิดจากการฉาย  ใหเชา  แลกเปลี่ยน   
หรือจําหนายภาพยนตร 

มาตรา ๓๑ ใหนายทะเบียนกลางกําหนดหมายเลขรหัสและประทับตราเครื่องหมาย 
การอนุญาต  ประเภทของภาพยนตร  และหมายเลขรหัสลงบนภาพยนตรที่ผานการตรวจพิจารณาและ
ไดรับอนุญาตตามมาตรา  ๒๕  

ในกรณีที่นายทะเบียนกลางเห็นสมควรอาจสั่งใหผู ย่ืนคําขออัดหรือบันทึกคําบอกแจงวา
ภาพยนตรดังกลาวไดผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาต  รวมทั้งประเภทของภาพยนตรไวบน
ภาพยนตรและบนหีบหอที่บรรจุภาพยนตรนั้นดวยก็ได 

การกําหนดหมายเลขรหัส  ลักษณะเครื่องหมายการอนุญาตและประเภทของภาพยนตร  หรือ
คําบอกแจงวาภาพยนตรไดผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตแลวใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๒ ใหนายทะเบียนกลางเก็บสําเนาภาพยนตรที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา  ๒๕   
ไวเพื่อใชในการตรวจสอบหนึ่งชุด 

ใหนายทะเบียนกลางสงสําเนาภาพยนตรที่หมดความจําเปนตองใชในการตรวจสอบให 
หอภาพยนตรแหงชาติเพื่อเก็บรักษาไว 

เพื่อประโยชนในการเก็บรักษา  สําเนาภาพยนตรจะจัดทําในรูปของวัสดุใดก็ได 
มาตรา ๓๓ ใหนําความในมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  

วรรคหนึ่ง  รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของ  มาใชบังคับแกส่ือโฆษณาภาพยนตรโดยอนุโลม 



หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๔ หามผูใดสงภาพยนตรที่สรางข้ึนในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร  
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๕ การสงภาพยนตรดังตอไปนี้ออกไปนอกราชอาณาจักร  ไมตองไดรับอนุญาต
ตามมาตรา  ๓๔ 

(๑) ภาพยนตรที่ไดรับอนุญาตใหสรางตามมาตรา  ๒๐ 
(๒) ภาพยนตรตามมาตรา  ๒๒ 
(๓) ภาพยนตรที่ผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตรและวีดิทัศนตามมาตรา  ๒๕ 
(๔) ภาพยนตรที่ไดรับยกเวนไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา  ๒๗  

วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๓๖ การพิจารณาและอนุญาตตามมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๔  

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแต 
วันที่ไดรับคําขอ  ถาพิจารณาไมเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาอนุญาต 

มาตรา ๓๗ หามผูใดประกอบกิจการโรงภาพยนตรโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชน
ตอบแทน  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

ใบอนุญาตนั้น  ใหออกสําหรับโรงภาพยนตรแตละโรง  ยกเวนใบอนุญาตประกอบกิจการ 
โรงภาพยนตรตาม  (๒)  ของบทนิยามคําวา  “โรงภาพยนตร”  ในมาตรา  ๔  ใหใชไดทั่วราชอาณาจักร  

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๘ หามผูใดประกอบกิจการใหเชา  แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายภาพยนตรโดยทํา
เปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน   เวนแตไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

ใบอนุญาตนั้น  ใหออกสําหรับสถานที่ใหเชา  แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายภาพยนตรแตละแหง 
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 



หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๙ ผูที่จะขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๓๘  ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม   ดังตอไปนี้ 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับเพศตาม

ประมวลกฎหมายอาญา  
(๕) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๓๘ 
(๖) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๓๘  เวนแตเคยถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตและเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวาหาป 
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต  กรรมการ  ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการ

ของนิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๔๐ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  ใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออก

ใบอนุญาต 
การขอตออายุใบอนุญาต  ใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได

ย่ืนคําขอดังกลาวแลว  ใหถือวาผูย่ืนคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะไดรับแจงคําส่ังไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๑ ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ 

มาตรา ๔๒ ถาใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย   หรือบกพรองในสาระสําคัญใหผู รับ
ใบอนุญาตแจงตอนายทะเบียนและย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบ 
ถึงกรณีดังกลาว 

การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๔๓ ภาพยนตรที่ผู รับใบอนุญาตตามมาตรา   ๓๗   หรือมาตรา   ๓๘   จะมีไว 
ในสถานที่ประกอบกิจการของตนเพื่อนําออกฉาย  ใหเชา  แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายจะตองเปน
ภาพยนตรที่มีเนื้อหาสาระเชนเดียวกับภาพยนตรที่ผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา  ๒๕  
และมีการแสดงเครื่องหมายการอนุญาต  ประเภทของภาพยนตรและหมายเลขรหัสเชนเดียวกับ 
มาตรา  ๓๑ 

มาตรา ๔๔ ใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๗  แจงประเภทของภาพยนตรที่นําออกฉาย 
แตละเร่ืองไวในที่เปดเผยและเห็นไดชัดเจนในบริเวณโรงภาพยนตร  

หามผู รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๗  ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผู ซ่ึงมีอายุตํ่ากวา 
ที่กําหนดตามมาตรา  ๒๖  (๖)  เขาไปในโรงภาพยนตรในระหวางที่ทําการฉายภาพยนตรที่จัดอยู 
ในประเภทดังกลาว 

มาตรา ๔๕ หามผู รับใบอนุญาตตามมาตรา   ๓๘  ใหเชา   แลกเปลี่ยน   หรือจําหนาย
ภาพยนตรที่จัดอยูในประเภทตามมาตรา  ๒๖  (๖)  ใหแกผูซ่ึงมีอายุตํ่ากวาที่กําหนดไวสําหรับภาพยนตร
ประเภทดังกลาว 

มาตรา ๔๖ การฉายภาพยนตรในสถานที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถดูได  ตองเปนภาพยนตร 
ที่จัดอยูในประเภทตามมาตรา  ๒๖  (๑)  หรือ  (๒) 

หมวด  ๔ 
การประกอบกิจการวีดิทัศน 

 

 

มาตรา ๔๗ วีดิทัศนที่จะนําออกฉาย  ใหเชา  แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายในราชอาณาจักร  
ตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน  

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๔๘ วีดิทัศนดังตอไปนี้  ไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔๗ 
(๑) วีดิทัศนที่สรางข้ึนเพื่อใชเปนการสวนตัว 
(๒) วีดิทัศนที่สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานอื่นของรัฐสรางข้ึน

เพื่อเผยแพรหรือสงเสริมการดําเนินงานของหนวยงานนั้น 



หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) วีดิทัศนอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
วีดิทัศนตาม   (๑)   และ   (๓)   หากนําออกฉายเปนการทั่วไป   ให เชา   หรือจําหนาย 

ในราชอาณาจักร  ตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา  ๔๗ 
มาตรา ๔๙ หามผูใดสงวีดิทัศนที่สรางข้ึนในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร   

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๕๐ การสงวีดิทัศนดังตอไปนี้ออกไปนอกราชอาณาจักร  ไมตองไดรับอนุญาต 

ตามมาตรา  ๔๙ 
(๑) วีดิทัศนที่ผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร

และวีดิทัศนตามมาตรา  ๔๗ 
(๒) วีดิทัศนที่ไดรับยกเวนไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา  ๔๘  

วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๕๑ ใหนําความในมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  วรรคหนึ่ง  

และมาตรา  ๓๖  มาใชบังคับแกวีดิทัศนโดยอนุโลม 
มาตรา ๕๒ ใหนําความในมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๕๑  รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของ  

มาใชบังคับแกส่ือโฆษณาวดิีทัศนโดยอนุโลม 
มาตรา ๕๓ หามผูใดจัดต้ังหรือประกอบกิจการรานวีดิทัศนโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ

ประโยชนตอบแทน  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
ใบอนุญาตนั้น  ใหออกสําหรับรานวีดิทัศนแตละแหง 
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับแกการประกอบกิจการรานวีดิทัศนที่ต้ังอยูในสถาน

บริการที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
เพื่อประโยชนในการคุมครองเด็กและเยาวชน  การออกกฎกระทรวงตามวรรคสามจะกําหนด

หลักเกณฑเกี่ยวกับอาคารหรือสถานที่ต้ังของรานวีดิทัศนดวยก็ได 



หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๔ หามผูใดประกอบกิจการใหเชา  แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายวีดิทัศนโดยทําเปน

ธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน  เวนแตไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

ใบอนุญาตนั้น  ใหออกสําหรับสถานที่ใหเชา  แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายวีดิทัศนแตละแหง 

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๕ ใหถือวาผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๘  ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๔  ดวย 

มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๔  ใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออก

ใบอนุญาต  และใหนําความในมาตรา  ๔๐   วรรคสองและวรรคสาม   มาใชบังคับแกการตออายุ

ใบอนุญาตโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๗ ใหนําความในมาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๒  มาใชบังคับแกการ

ประกอบกิจการรานวีดิทัศนและการประกอบกิจการใหเชา  แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายวีดิทัศน 

โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๘ วีดิทัศนที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๓  หรือมาตรา  ๕๔  จะมีไวในสถานที่

ประกอบกิจการของตนเพื่อนําออกฉาย  ใหเชา  แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายจะตองมีลักษณะเชนเดียวกับ

วีดิทัศนที่ผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตตามมาตรา  ๔๗  และมีการแสดงเครื่องหมาย 

การอนุญาตและหมายเลขรหัสเชนเดียวกับมาตรา  ๓๑  ซ่ึงนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๕๑ 

มาตรา ๕๙ การประกอบกิจการรานวีดิทัศนจะตองกระทําในวัน  เวลา  และเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

เพื่อประโยชนในการคุมครองเด็กและเยาวชน   การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะ

กําหนดเวลาในการเขาใชบริการของผูซ่ึงมีอายุตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  แตไมรวมถึงผูซ่ึงบรรลุนิติภาวะ

โดยการสมรสดวยก็ได 

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่มีการขออนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศนและกิจการใหเชา  

แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศนในสถานที่เดียวกัน  จะตองแยกพื้นที่ในการใหบริการ

ออกจากกัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 
นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที ่

 

 

มาตรา ๖๑ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานที่ที่มีการสรางภาพยนตร  โรงภาพยนตร  รานวีดิทัศน  สถานที่ประกอบ
กิจการใหเชา  แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน  ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึง
พระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบภาพยนตร  วีดิทัศน  ส่ือโฆษณา   
หรือการกระทําใดที่อาจฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจ  คน  อายัด  หรือยึดภาพยนตร  วีดิทัศน  หรือส่ือโฆษณาในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยวามีการกระทําที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  ในระหวางเวลา 
พระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น 

(๓) ส่ังใหหยุดการสรางภาพยนตรที่ฝาฝนมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง 
(๔) ส่ังหามการฉาย  ใหเชา  แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายภาพยนตร  หรือวีดิทัศนที่ฝาฝน 

มาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๔๗  วรรคหนึ่ง 
(๕) ส่ังใหหยุดการโฆษณาหรือประชาสัมพันธส่ือโฆษณาที่ฝาฝนมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง   

ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๓๓  หรือมาตรา  ๔๗ ซ่ึงไดนํามาใชบัง คับโดยอนุโลม 
ตามมาตรา  ๕๒ 

เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม   (๑)  หรือทําการคนตาม  (๒)  แลวถายัง
ดําเนินการไมเสร็จจะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได 

การคนตาม  (๒)  ตองมีหมายคน  เวนแตมีเหตุอันควรเชื่อวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได  
หลักฐานดังกลาวจะถูกยักยาย  ซุกซอน  ทําลาย  หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม  ใหดําเนินการคน  
อายัด  หรือยึดหลักฐานที่ เกี่ยวของกับการกระทําความผิดไดโดยไมตองมีหมายคนแตตองปฏิบัติ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการคน 

มาตรา ๖๒ ภาพยนตร  วีดิทัศน  หรือส่ือโฆษณาที่ไดยึดไวตามมาตรา  ๖๑  (๒)  ถาไมปรากฏ

เจาของ  หรือพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี  หรือศาลไมพิพากษาใหริบและผู เปนเจาของ 



หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึด  หรือวันที่ทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี  

หรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด  ใหตกเปนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาหรือกระทรวงวัฒนธรรม  

แลวแตกรณี 

มาตรา ๖๓ ในกรณีที่นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ส่ังใหหยุดการสรางภาพยนตรตาม

มาตรา  ๖๑  (๓)  ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ส่ังใหผูรับอนุญาตหรือผูสรางภาพยนตรระงับ

การกระทําที่ฝาฝน  แกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ผูรับอนุญาตหรือผูสรางภาพยนตรใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงาน

เจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง   ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ เสนอตอคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตรและวีดิทัศนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตหรือหามสรางภาพยนตรดังกลาวตอไป 

มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๖๑  นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตอง

แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด  

มาตรา ๖๕ ในการปฏิบัติหนาที่ใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน 

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๖ 

การอุทธรณ 
 

 

มาตรา ๖๖ คําส่ังไมอนุญาตตามมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔   

มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๙  หรือมาตรา  ๔๗  ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา   ๕๒   

คําส่ังเพิกถอนการอนุญาตหรือคําส่ังหามสรางภาพยนตรตามมาตรา  ๖๓  ของคณะกรรมการพิจารณา



หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ภาพยนตรและวีดิทัศน  ผูไดรับคําส่ังมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่

ไดรับแจงคําส่ัง 
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ   

ถาพิจารณาไมเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาเห็นดวยกับคําอุทธรณ   
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
มาตรา ๖๗ คําส่ังไมออกใบอนุญาต  คําส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  คําส่ังใหชําระ

คาปรับทางปกครอง  คําส่ังพักใชหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของนายทะเบียนตามมาตรา  ๓๗   
มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๖๙  วรรคสอง  มาตรา  ๗๐  
มาตรา  ๗๑  หรือมาตรา  ๗๓  ผูไดรับคําส่ังมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ   
ถาพิจารณาไมเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาเห็นดวยกับคําอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

สวนที่  ๑ 
โทษทางปกครอง 

 

 

มาตรา ๖๘ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตรผูใดฉายภาพยนตรไทยนอยกวา
สัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๙  (๔)  ตองชําระคาปรับทางปกครองตามอัตราที่
นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ไมเกินสามแสนบาท 

อัตราคาปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง  นายทะเบียนกลางจะกําหนดใหแตกตางกันสําหรับ
แตละจังหวัดก็ได 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ปรากฏแกนายทะเบียนวาผู รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๗  หรือ 
มาตรา  ๓๘  ผูใดดําเนินกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  หรือมาตรา  ๔๔   



หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

วรรคหนึ่ง  หรือผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๓  หรือมาตรา  ๕๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 
มาตรา  ๔๑  หรือมาตรา  ๔๒  ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๕๗  ใหนายทะเบียนมีอํานาจ
ส่ังใหระงับการกระทําที่ฝาฝน  แกไขปรับปรุง  หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งใหนายทะเบียน

พิจารณากําหนดคาปรับทางปกครองในอัตราไมเกินสองหมื่นบาทตอวันตลอดเวลาที่ฝาฝนอยู 

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ปรากฏภายหลังวาผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๓๘  

ผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๙  หรือผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๓  หรือ

มาตรา  ๕๔  ผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๙  ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลม

ตามมาตรา  ๕๗  ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตดังกลาว 

มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏแกนายทะเบียนวาผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๓  ประกอบ

กิจการโดยฝาฝนมาตรา  ๕๙  หรือมาตรา  ๖๐  ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมี

กําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินคร้ังละเกาสิบวัน 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งประกอบกิจการโดยฝาฝนมาตรา  ๕๙  หรือมาตรา  ๖๐  อกี  

ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตดังกลาว 

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมยอมชําระคาปรับทางปกครองตามที่นายทะเบียน

กําหนดตามมาตรา  ๖๘  หรือมาตรา  ๖๙  ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย

วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดถูกลงโทษปรับทางปกครองตามมาตรา  ๖๘  หรือมาตรา  ๖๙  

และจงใจหรือเจตนากระทําความผิดที่ถูกลงโทษปรับทางปกครองซ้ําอีก  ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่ง 

พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตดังกลาว  แลวแตกรณี 

มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษปรับทางปกครองตามมาตรา  ๖๘  

หรือมาตรา  ๖๙  เปนนิติบุคคล  ใหกรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของ 



หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

นิติบุคคลนั้นตองรับโทษปรับทางปกครองตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย  เวนแตจะพิสูจน

ไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

สวนที่  ๒ 

โทษอาญา 
 

 

มาตรา ๗๕ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาทถึง

หนึ่งลานบาท 

มาตรา ๗๖ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 

มาตรา ๗๗ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  หรือนําภาพยนตรตามมาตรา  ๒๖  (๗)   

ออกเผยแพร  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๘  วรรคสอง  มาตรา  ๓๔   

วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

มาตรา ๗๙ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  หรือประกอบกิจการ

ดังกลาวในระหวางถูกพักใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองแสนบาทถึง 

หนึ่งลานบาท  และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝาฝนอยู 

มาตรา ๘๐ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๔  วรรคสอง  มาตรา  ๔๕  

หรือมาตรา  ๕๘  ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๘๑ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๔๖  หรือมาตรา  ๔๗  วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับต้ังแต

สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๘๒ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๕๓  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๕๔  วรรคหนึ่ง  หรือประกอบกิจการ

ดังกลาวในระหวางถูกพักใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับ ต้ังแตหนึ่ งแสนบาท 

ถึงหาแสนบาท  และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝาฝนอยู 



หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๘๓ ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ใน

การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๖๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๔ บรรดาความผิดตามสวนนี้  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได  และใน

การนี้คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ

เปรียบเทียบได  โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการใดใหแกผูไดรับ

มอบหมายตามที่เห็นสมควรดวยก็ได 

ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใด

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบใหพนักงานสอบสวน 

สงเร่ืองมายังคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง

ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบแลว  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๘๕ ใหนําความในมาตรา  ๗๔  มาใชบังคับแกกรณีที่นิติบุคคลตองรับโทษอาญา

ตามสวนนี้โดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๘๖ ให รั ฐมนตรี แต ง ต้ั งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ เพื่ อให ได คณะกรรมการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย

นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ   รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนรองประธานกรรมการ

คนที่หนึ่ง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนรองประธานกรรมการคนที่สอง   

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวง 

การทองเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงพาณิชย  



หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ผูแทนกระทรวงกลาโหม  ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ทําหนาที่คณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน

และใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๘๗ ในระหว างที่ ยั งไมมี คณะกรรมการพิ จารณาภาพยนตรและวี ดิทั ศน   

ใหคณะกรรมการทําหนาที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนเพื่อดําเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน 

มาตรา ๘๘ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ  ที่ไดใหไวตามพระราชบัญญัติภาพยนตร  

พุทธศักราช  ๒๔๗๓  หรือพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ที่ยังมี

ผลใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

มาตรา ๘๙ บรรดาคําขออนุญาตที่ไดย่ืนไวตามพระราชบัญญัติภาพยนตร  พุทธศักราช  ๒๔๗๓  

หรือพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๓๐  กอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ถาเจาพนักงานผูพิจารณาตามพระราชบัญญัติภาพยนตร  พุทธศักราช  ๒๔๗๓  เจาพนักงาน

ผูตรวจหรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

ยังมิไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาว  ใหถือวาเปนคําขอที่ไดย่ืนตามพระราชบัญญัตินี้  

และใหดําเนินการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้   

(๒) ถาเจาพนักงานผูพิจารณาตามพระราชบัญญัติภาพยนตร  พุทธศักราช  ๒๔๗๓  เจาพนักงาน

ผูตรวจหรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๓๐   

ไดมี คําส่ังอยางหนึ่งอย างใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาวแลว  การดําเนินการเกี่ยวกับคําขอดังกลาว 

ใหอยูในบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาพยนตร  พุทธศักราช  ๒๔๗๓  หรือพระราชบัญญัติ

ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๓๐  แลวแตกรณี  ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 

มาตรา ๙๐ ผูใดประกอบกิจการโรงภาพยนตรหรือรานวีดิทัศนอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบงัคับ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตอนายทะเบียนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่



หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และเมื่อย่ืนคําขอแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงคําส่ัง

ไมออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

มาตรา ๙๑ บรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติภาพยนตร  

พุทธศักราช   ๒๔๗๓  หรือพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ที่ใชอยู

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  

จนกวาจะมีกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือคําส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือคําส่ังตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  หากไมสามารถดําเนินการไดใหรัฐมนตรีรายงาน

เหตุผลตอคณะรัฐมนตรี 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

 



 

 
อัตราคาธรรมเนียม 

(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร ฉบับละ ๒๕,๐๐๐  บาท  

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

 แลกเปลีย่น  หรือจําหนายภาพยนตร 
(๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดทิัศน ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

(๔) ใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

   แลกเปลีย่น  หรือจําหนายวีดิทัศน 
(๕) การอนุญาตใหสรางภาพยนตรตางประเทศ เรื่องละ ๕,๐๐๐  บาท 

(๖) การตรวจพิจารณาภาพยนตรหรือวีดิทัศน นาทีละ ๕๐  บาท 

   เศษของนาทีใหปดทิ้ง 
(๗) การตรวจพิจารณาสื่อโฆษณา เรื่องละ ๒๐๐  บาท 

(๘) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐  บาท 

(๙) การตออายุใบอนุญาตประกอบ ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

   กิจการโรงภาพยนตร 
(๑๐) การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

 แลกเปลีย่น  หรือจําหนายภาพยนตร 
(๑๑) การตออายุใบอนุญาตประกอบ ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

 กิจการรานวีดิทัศน 
(๑๒) การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

 แลกเปลีย่น  หรือจําหนายวีดิทัศน 
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกาํหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกันโดย

คํานึงถึงลักษณะ  ขนาด  หรือประเภทของโรงภาพยนตร  รานวีดิทัศนหรือของสถานที่ประกอบกิจการใหเชา  
แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดทิัศนก็ได 
 

 



หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติภาพยนตร   

พุทธศักราช  ๒๔๗๓  ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน  บทบัญญัติบางประการจึงไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน

ซ่ึงเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  ประกอบกับการตรวจพิจารณาภาพยนตรในปจจุบันอยูในความ

รับผิดชอบของหลายองคกรและมีความซํ้าซอนกับพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน   

พ.ศ. ๒๕๓๐  ดังนั้น  เพ่ือปรับปรุงบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยภาพยนตรและกฎหมายวาดวยการควบคุม

กิจการเทปและวัสดุโทรทัศนใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  รวมทั้งปรับปรุงระบบการตรวจ

พิจารณาภาพยนตรใหอยูในความรับผิดชอบขององคกรเดียวเพ่ือลดความซํ้าซอนของการตรวจพิจารณา  

ประกอบกับกิจการภาพยนตรในปจจุบันมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

จําเปนตองไดรับการสงเสริมอยางเปนรูปธรรม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  

 


