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พระราชบัญญัติ 
ภาพยนตร�และวีดิทัศน� 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป1นป2ท่ี ๖๓ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,าฯ 

ให,ประกาศว:า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว:าด,วยภาพยนตร�และกฎหมายว:าด,วยการ

ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน� 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของ
รัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให,กระทําได,โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห:งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห:งชาติ ดังต:อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี ้เรียกว:า “พระราชบัญญัติภาพยนตร�และวีดิทัศน� 

พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับเม่ือพ,นกําหนดเก,าสิบวันนับแต:วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป1นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ให,ยกเลิก 
(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 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๔๒ ก/หน,า ๑๑๖/๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 
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“ภาพยนตร�” หมายความว:า วัสดุท่ีมีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซ่ึงสามารถ
นํามาฉายให,เห็นเป1นภาพท่ีเคลื่อนไหวได,อย:างต:อเนื่อง แต:ไม:รวมถึงวีดิทัศน� 

“วีดิทัศน�” หมายความว:า วัสดุท่ีมีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซ่ึงสามารถ
นํามาฉายให,เห็นเป1นภาพท่ีเคลื่อนไหวได,อย:างต:อเนื่องในลักษณะท่ีเป1นเกมการเล:น คาราโอเกะท่ีมี
ภาพประกอบหรือลักษณะอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“ภาพยนตร�ไทย” หมายความว:า ภาพยนตร�ท่ีใช,ภาษาไทยหรือภาษาท,องถ่ินของ
ประเทศไทยท้ังหมดหรือเป1นส:วนใหญ:ในบทภาพยนตร�ต,นฉบับสําหรับการแสดงภาพยนตร�และ
เจ,าของลิขสิทธิ์เป1นผู,มีสัญชาติไทย 

“สร,างภาพยนตร�” หมายความว:า การผลิต ถ:าย อัด บันทึก หรือทําด,วยวิธีการใด ๆ 
เพ่ือให,เป1นภาพยนตร� 

“ฉาย” หมายความว:า การนําภาพยนตร�หรือวีดิทัศน�มากระทําให,ปรากฏภาพ หรือ
ภาพและเสียงด,วยเครื่องฉาย หรือเครื่องมืออ่ืนใด และให,หมายความรวมถึงการถ:ายทอดด,วย 

“สื่อโฆษณา” หมายความว:า สิ่งท่ีใช,เป1นสื่อในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ�
ภาพยนตร�หรือวีดิทัศน� แล,วแต:กรณี 

“โรงภาพยนตร�” หมายความว:า สถานท่ีฉายภาพยนตร� ดังต:อไปนี้  ท้ังนี้ เท:าท่ีมิได,
อยู:ภายใต,บังคับตามกฎหมายว:าด,วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

(๑) อาคารหรือส:วนใดของอาคารท่ีใช,เป1นสถานท่ีสําหรับฉายภาพยนตร� 
(๒) สถานท่ีกลางแจ,งสําหรับฉายภาพยนตร� 
(๓) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
“ร,านวีดิทัศน�” หมายความว:า สถานท่ีท่ีจัดให,มีเครื่องมือ หรืออุปกรณ�ตลอดจนสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการฉาย เล:น หรือดูวีดิทัศน� 
“หมายเลขรหัส” หมายความว:า หมายเลขท่ีกําหนดสําหรับภาพยนตร�หรือวีดิทัศน�ท่ี

ผ:านการพิจารณาและได,รับอนุญาตจากคณะกรรมการแล,ว 
“คณะกรรมการ” หมายความว:า คณะกรรมการภาพยนตร�และวีดิทัศน�แห:งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว:า กรรมการภาพยนตร�และวีดิทัศน�แห:งชาติ 
“นายทะเบียน” หมายความว:า นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจําจังหวัด 

แล,วแต:กรณี 
“พนักงานเจ,าหน,าท่ี” หมายความว:า เจ,าหน,าท่ีของรัฐซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ังให,

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
พนักงานเจ,าหน,าท่ีซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ังตามวรรคหนึ่งให,มีอํานาจเข,าไปในสถานท่ีสร,าง

ภาพยนตร� จะต,องเป1นเจ,าหน,าท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหน:งไม:ตํ่ากว:าข,าราชการพลเรือนสามัญระดับเจ็ด
หรือเทียบเท:า 

“เจ,าหน,าท่ีของรัฐ” หมายความว:า ข,าราชการ พนักงาน เจ,าหน,าท่ี หรือผู,ปฏิบัติงาน
อ่ืนในกระทรวง ทบวง กรม ราชการส:วนกลาง ราชการส:วนภูมิภาค ราชการส:วนท,องถ่ิน หรือ
หน:วยงานอ่ืนของรัฐ 

“รัฐมนตรี” หมายความว:า รัฐมนตรีผู,รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕  ให,เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห:งชาติเป1นนายทะเบียนกลางมี
อํานาจหน,าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้และเป1นนายทะเบียนประจํากรุงเทพมหานคร 

ให,รัฐมนตรีแต:งต้ังนายทะเบียนประจําจังหวัดมีอํานาจหน,าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในเขตจังหวัดของตน 

 
มาตรา ๖  ให,รัฐมนตรีว:าการกระทรวงการท:องเท่ียวและกีฬาและรัฐมนตรีว:าการ

กระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให,มีอํานาจแต:งต้ังนายทะเบียน พนักงาน
เจ,าหน,าท่ี กับออกกฎกระทรวงกําหนดค:าธรรมเนียมไม:เกินอัตราท,ายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนด
กิจการอ่ืนหรือออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในส:วนท่ีเก่ียวกับอํานาจหน,าท่ี
ของตน 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการภาพยนตร�และวีดิทัศน�แห:งชาติ 

   
 
มาตรา ๗  ให, มีคณะกรรมการภาพยนตร�และวีดิทัศน�แห:งชาติประกอบด,วย 

นายกรัฐมนตรีเป1นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว:าการกระทรวงวัฒนธรรมเป1นรองประธานกรรมการ
คนท่ีหนึ่ง รัฐมนตรีว:าการกระทรวงการท:องเท่ียวและกีฬาเป1นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต:างประเทศ ปลัดกระทรวงการ
ท:องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� ปลัดกระทรวงพาณิชย� 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู,บัญชาการตํารวจแห:งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการคุ,มครองผู,บริโภค 
เลขาธิการคณะกรรมการส:งเสริมการลงทุน ผู,แทนกระทรวงกลาโหม ผู,แทนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และผู,ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ังไม:เกินสิบเอ็ดคน เป1นกรรมการ และให,
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป1นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต,องประกอบด,วยผู,ทรงคุณวุฒิด,านภาพยนตร� 
วี ดิ ทัศน�  โทรทัศน�  หรือการคุ,มครองผู,บริ โภค ซ่ึงมิ ใช: เจ, าหน, า ท่ี ของรัฐ  เว,นแต:อาจารย� ใน
สถาบันการศึกษาของรัฐ ด,านละหนึ่งคน และผู,แทนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการภาพยนตร�หรือวีดิทัศน� 
จํานวนเจ็ดคน 

 
มาตรา ๘  ให,สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทําหน,าท่ีเป1นสํานักงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข,อมูล และกิจการต:าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
งานของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๙  คณะกรรมการมีอํานาจหน,าท่ี ดังต:อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย แผน และยุทธศาสตร�เก่ียวกับการประกอบอุตสาหกรรม

ภาพยนตร� และการส:งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร�และวีดิทัศน�ต:อคณะรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) กําหนดมาตรการในการส:งเสริมให,มีการสร,างภาพยนตร�และวีดิทัศน�ท่ีมีลักษณะ
สร,างสรรค� ส:งเสริมการเรียนรู, หรือมีคุณค:าในทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบท่ีคนทุกกลุ:มรวมท้ังคน
พิการสามารถเข,าถึงและใช,ประโยชน�ได, 

(๓) เสนอความเห็นต:อรัฐมนตรีในการแก,ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับภาพยนตร�และ
วีดิทัศน� 

(๔ ) เสนอคําแนะนําต:อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ออกประกาศกําหนดสัดส:วนระหว:างภาพยนตร�ไทยและภาพยนตร�ต:างประเทศท่ี
จะนําออกฉายในโรงภาพยนตร�ตาม (๑) ของบทนิยามคําว:า “โรงภาพยนตร�” ในมาตรา ๔ 

(๖) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ�คําสั่งของนายทะเบียนและคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร�และวีดิทัศน� 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให,เป1นอํานาจหน,าท่ีของคณะกรรมการหรือ
ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

ประกาศตาม (๕) ให,ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือประโยชน�ในการส:งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร�และวีดิทัศน� ให,กระทรวง

วัฒนธรรมกําหนดหน:วยงานท่ีมีหน,าท่ีรับผิดชอบในการส:งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร�และวีดิทัศน�
ตามนโยบาย แผน ยุทธศาสตร� และมาตรการท่ีคณะกรรมการเสนอหรือกําหนดตาม (๑) และ (๒) 

 
มาตรา ๑๐  กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ังต,องมีคุณสมบัติและไม:มี

ลักษณะต,องห,าม ดังต:อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม:ต่ํากว:าสามสิบห,าป2บริบูรณ� 
(๓) ไม:เป1นบุคคลล,มละลาย 
(๔) ไม:เป1นคนไร,ความสามารถหรือคนเสมือนไร,ความสามารถ 
(๕) ไม:เคยได,รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุก เว,นแต:เป1นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได,กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม:เคยถูกไล:ออก ปลดออก หรือให,ออกจากราชการ หน:วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต:อหน,าท่ี หรือถือว:ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 
มาตรา ๑๑  กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ังมีวาระการดํารงตําแหน:งสามป2 
ในกรณีท่ีกรรมการพ,นจากตําแหน:งตามวาระ แต:ยังมิได,แต:งต้ังกรรมการใหม:ให,

กรรมการนั้นปฏิบัติหน,าท่ีไปพลางก:อนจนกว:าจะได,แต:งต้ังกรรมการใหม: 
กรรมการซ่ึงพ,นจากตําแหน:งตามวาระอาจได,รับแต:งต้ังอีกได, แต:จะดํารงตําแหน:ง

ติดต:อกันเกินสองวาระไม:ได, 
 
มาตรา ๑๒  นอกจากการพ,นจากตําแหน:งตามวาระ กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ ซ่ึง

รัฐมนตรีแต:งต้ังพ,นจากตําแหน:ง เม่ือ 
(๑) ตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให,ออก เพราะบกพร:องต:อหน,าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย:อน

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต,องห,ามตามมาตรา ๑๐ 
 
มาตรา ๑๓  ในกรณีท่ีกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ังพ,นจากตําแหน:งก:อน

วาระให,รัฐมนตรีแต:งต้ังผู,อ่ืนดํารงตําแหน:งแทน และให,ผู,ได,รับแต:งต้ังอยู:ในตําแหน:งเท:ากับวาระท่ี
เหลืออยู:ของผู,ซ่ึงตนแทน เว,นแต:วาระของกรรมการเหลืออยู:ไม:ถึงเก,าสิบวันจะไม:ดําเนินการเพ่ือให,มี
การแต:งต้ังกรรมการแทนก็ได, 

 
มาตรา ๑๔  การประชุมของคณะกรรมการต,องมีกรรมการมาประชุมไม:น,อยกว:าก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป1นองค�ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ,าประธานกรรมการไม:มาประชุมหรือไม:อาจปฏิบัติ

หน,าท่ีได, ให,รองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป1นประธานในท่ีประชุม ถ,าประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการไม:มาประชุมหรือไม:อาจปฏิบัติหน,าท่ีได, ให,กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป1นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให,ถือเสียงข,างมาก กรรมการคนหนึ่งให,มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ,าคะแนนเสียงเท:ากันให,ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป1นเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมถ,ามีการพิจารณาเรื่องท่ีกรรมการผู,ใดมีส:วนได,เสีย กรรมการผู,นั้นไม:มี
สิทธิเข,าร:วมประชุม 

 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหน,าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจ

แต:งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได, 
ให,นําความในมาตรา ๑๔ มาใช,บังคับแก:การประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน� 

   
 
มาตรา ๑๖  ให,มีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�คณะหนึ่งหรือหลาย

คณะ โดยแต:ละคณะให,ประกอบด,วยบุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ังตามข,อเสนอของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�ซ่ึงมีอํานาจหน,าท่ีตามมาตรา ๑๘ (๑) 

ให,มีจํานวนไม:เกินเก,าคน โดยแต:งต้ังจากผู,ทรงคุณวุฒิด,านการต:างประเทศ ภาพยนตร� ศิลปวัฒนธรรม 
สื่อสารมวลชน หรือสิ่งแวดล,อม ซ่ึงไม:มีส:วนเก่ียวข,องกับการประกอบกิจการภาพยนตร� 

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�ซ่ึงมีอํานาจหน,าท่ีตามมาตรา ๑๘ (๒) 
(๓) (๔) และ (๕) ให,มีจํานวนไม:เกินเจ็ดคน โดยแต:งต้ังจากผู,ทรงคุณวุฒิด,านภาพยนตร� วีดิทัศน� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

โทรทัศน� ศิลปวัฒนธรรม หรือการคุ,มครองผู,บริโภค ซ่ึงต,องแต:งต้ังจากเจ,าหน,าท่ีของรัฐจํานวนไม:เกินสี่
คนและจากภาคเอกชนจํานวนไม:เกินสามคน 

 
มาตรา ๑๗  ให,สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห:งชาติทําหน,าท่ีเป1นสํานักงาน

เลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน� รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม 
การศึกษาข,อมูล และกิจการต:าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�
ตามมาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 

ให, สํ านั กงานพัฒนาการท:องเท่ียวทําหน, า ท่ี เป1นสํ านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน� รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข,อมูล 
และกิจการต:าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�ตามมาตรา ๑๘ (๑) 

 
มาตรา ๑๘  คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน� มีอํานาจหน,าท่ี

ดังต:อไปนี้ 
(๑) อนุญาตการสร,างภาพยนตร�ต:างประเทศในราชอาณาจักร 
(๒) ตรวจพิจารณาและกําหนดประเภทภาพยนตร� ท่ีจะนําออกฉาย ให, เช: า 

แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายในราชอาณาจักร 
(๓ ) อนุญาตการนํ าวี ดิ ทัศน�ออกฉาย ให, เช: า แลกเปลี่ยน  หรือจําหน: ายใน

ราชอาณาจักร 
(๔) อนุญาตการนําสื่อโฆษณาออกโฆษณาหรือประชาสัมพันธ�ในราชอาณาจักร 
(๕) อนุญาตการส:งภาพยนตร�หรือวีดิทัศน�ออกไปนอกราชอาณาจักร 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให,เป1นอํานาจหน,าท่ีของคณะกรรมการ

พิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๙  ให,นําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 

และมาตรา ๑๕ มาใช,บังคับแก:คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�โดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การประกอบกิจการภาพยนตร� 

   
 
มาตรา ๒๐  ผู,ใดประสงค�จะสร,างภาพยนตร�ต:างประเทศในราชอาณาจักร ให,ยื่น

คําขออนุญาตพร,อมด,วยบทภาพยนตร� เค,าโครง และเรื่องย:อของภาพยนตร�ท่ีจะสร,างต:อสํานักงาน
พัฒนาการท:องเท่ียว และต,องได,รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�และ
หน:วยงานของรัฐท่ีมีหน,าท่ีรับผิดชอบสถานท่ีท่ีจะใช,สร,างภาพยนตร�ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข,อง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให,เป1นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๑  ผู,รับอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ต,องดําเนินการสร,างภาพยนตร�ตามบท
ภาพยนตร�และเค,าโครงตลอดจนเง่ือนไขท่ีได,รับอนุญาต โดยคํานึงถึงฉากท่ีถ:ายทํา บทสนทนา และ
สถานท่ีถ:ายทําเพ่ือให,เหมาะสมกับสถานการณ� สภาพสังคม และสิ่งแวดล,อม 

 
มาตรา ๒๒  การสร,างภาพยนตร�ต:างประเทศในราชอาณาจักรดังต:อไปนี้ ไม:ต,อง

ขออนุญาต 
(๑) ภาพยนตร�ข:าวหรือเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึน 
(๒) ภาพยนตร�ท่ีสร,างข้ึนเพ่ือดูเป1นการส:วนตัว 
(๓) ภาพยนตร�ท่ีมีการสร,างในต:างประเทศและได,นํามาใช,บริการตามกระบวนการ

หลังการถ:ายทําภาพยนตร�ในราชอาณาจักร ซ่ึงได,แจ,งต:อสํานักงานพัฒนาการท:องเท่ียวตามหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) ภาพยนตร�อ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๓  ผู,สร,างภาพยนตร�ต,องดําเนินการสร,างภาพยนตร�ในลักษณะท่ีไม:เป1นการ

บ:อนทําลาย ขัดต:อความสงบเรียบร,อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต:อ
ความม่ันคง และเกียรติภูมิของประเทศไทย 

ผู,สร,างภาพยนตร�ผู,ใดสงสัยว:าการสร,างภาพยนตร�ของตนจะเป1นการฝVาฝWนบทบัญญัติ
ตามวรรคหนึ่ง อาจขอให,คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�พิจารณาให,ความเห็นในเรื่อง
นั้นก:อนดําเนินการสร,างได, ในกรณีนี้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�จะต,องให,
ความเห็นและแจ,งให,ผู, ซ่ึงขอความเห็นทราบภายในสิบห,าวันนับแต:วันท่ีคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร�และวีดิทัศน�ได,รับคําขอ ถ,าไม:แจ,งภายในกําหนดระยะเวลาดังกล:าวให,ถือว:าคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�ให,ความเห็นชอบแล,ว 

การขอความเห็นและค:าปVวยการในการให,ความเห็นให, เป1นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ค:าปVวยการท่ีได,รับให,นําส:งคลังเป1นรายได,
แผ:นดิน 

การใดท่ีได,กระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน� 
มิให,ถือว:าการกระทํานั้นเป1นการกระทําท่ีฝVาฝWนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีการสร,างภาพยนตร�มีผลกระทบหรือก:อให,เกิดความเสียหาย

ต:อสิ่งแวดล,อมหรือทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป1นของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผ:นดิน ผู,สร,าง
ภาพยนตร�ต,องดําเนินการปรับปรุงสิ่งดังกล:าวให,อยู:ในสภาพท่ีเหมาะสม  ท้ังนี้  ตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข,อง 

 
มาตรา ๒๕  ภาพยนตร�ท่ีจะนําออกฉาย ให,เช:า แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายใน

ราชอาณาจักรต,องผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�
และวีดิทัศน� 

การขออนุญาตและการอนุญาตให,เป1นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๖  ในการตรวจพิจารณาภาพยนตร�ตามมาตรา ๒๕ ให,คณะกรรมการ

พิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�กําหนดด,วยว:าภาพยนตร�ดังกล:าวจัดอยู:ในภาพยนตร�ประเภทใด 
ดังต:อไปนี้ 

(๑) ภาพยนตร�ท่ีส:งเสริมการเรียนรู,และควรส:งเสริมให,มีการดู 
(๒) ภาพยนตร�ท่ีเหมาะสมกับผู,ดูท่ัวไป 
(๓) ภาพยนตร�ท่ีเหมาะสมกับผู,มีอายุตั้งแต:สิบสามป2ข้ึนไป 
(๔) ภาพยนตร�ท่ีเหมาะสมกับผู,มีอายุตั้งแต:สิบห,าป2ข้ึนไป 
(๕) ภาพยนตร�ท่ีเหมาะสมกับผู,มีอายุตั้งแต:สิบแปดป2ข้ึนไป 
(๖) ภาพยนตร�ท่ีห,ามผู,มีอายุต่ํากว:ายี่สิบป2ดู 
(๗) ภาพยนตร�ท่ีห,ามเผยแพร:ในราชอาณาจักร 
ความใน (๖) มิให,ใช,บังคับแก:ผู,ดูซ่ึงบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส 
หลักเกณฑ�ในการกําหนดว:าภาพยนตร�ลักษณะใดควรจัดอยู:ในภาพยนตร�ประเภทใด

ให,เป1นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๗  ภาพยนตร�ดังต:อไปนี้ ไม:ต,องผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาต

ตามมาตรา ๒๕ 
(๑) ภาพยนตร�ข:าวหรือเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึน 
(๒) ภาพยนตร�ท่ีสร,างข้ึนเพ่ือดูเป1นการส:วนตัว 
(๓) ภาพยนตร�ท่ีส:วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน หรือหน:วยงานอ่ืนของรัฐ

สร,างข้ึน เพ่ือเผยแพร:หรือส:งเสริมการดําเนินงานของหน:วยงานนั้น 
(๔) ภาพยนตร�ท่ีฉายในเทศกาลภาพยนตร�ระหว:างประเทศตามท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 
(๕) ภาพยนตร�ท่ีฉายทางโทรทัศน�และผ:านการตรวจพิจารณาตามกฎหมายว:าด,วย

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�แล,ว 
(๖) ภาพยนตร�อ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ภาพยนตร�ตาม (๒) (๔) และ (๖) หากนําออกฉายเป1นการท่ัวไป ให,เช:า แลกเปลี่ยน 

หรือจําหน:ายในราชอาณาจักร ต,องผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 
ภาพยนตร�ตาม (๕) หากนําออกฉายทางสื่อประเภทอ่ืน หรือนําออกให, เช:า 

แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายในราชอาณาจักร ต,องผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 
 
มาตรา ๒๘  การตรวจพิจารณาและกําหนดประเภทภาพยนตร�ท่ีฉายทางโทรทัศน�

ตามกฎหมายว:าด,วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ให,นําความในมาตรา ๒๖ 
มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

ภาพยนตร�ตามมาตรา ๒๖ (๕) และ (๖) ให,ฉายทางโทรทัศน�ได,ในระหว:างเวลาท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๙  ในการพิจารณาอนุญาตภาพยนตร�ตามมาตรา ๒๕ ถ,าคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�เห็นว:าภาพยนตร�ใดมีเนื้อหาท่ีเป1นการบ:อนทําลาย ขัดต:อความสงบ
เรียบร,อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต:อความม่ันคงของรัฐและ
เกียรติภูมิของประเทศไทย ให,คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�มีอํานาจสั่งให,ผู,ขอ
อนุญาตแก,ไขหรือตัดทอนก:อนอนุญาต หรือจะไม:อนุญาตก็ได, 

ภาพยนตร�ท่ีผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ มิให,ถือว:า
ภาพยนตร�นั้นมีลักษณะท่ีฝVาฝWนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๐  ภายใต,บังคับมาตรา ๒๙ การอนุญาตให,นําภาพยนตร�ออกฉาย ให,เช:า 

แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายในราชอาณาจักร ไม:คุ,มครองผู,รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ให,พ,นจากความ
รับผิดในทางแพ:ง ทางอาญา หรือจากการกระทําท่ีต,องรับผิดตามกฎหมายอ่ืนอันเกิดจากการฉาย ให,
เช:า แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายภาพยนตร� 

 
มาตรา ๓๑  ให,นายทะเบียนกลางกําหนดหมายเลขรหัสและประทับตราเครื่องหมาย

การอนุญาต ประเภทของภาพยนตร� และหมายเลขรหัสลงบนภาพยนตร�ท่ีผ:านการตรวจพิจารณาและ
ได,รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนกลางเห็นสมควรอาจสั่งให,ผู,ยื่นคําขออัดหรือบันทึกคําบอก
แจ,งว:าภาพยนตร�ดังกล:าวได,ผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาต รวมท้ังประเภทของภาพยนตร�
ไว,บนภาพยนตร�และบนหีบห:อท่ีบรรจุภาพยนตร�นั้นด,วยก็ได, 

การกําหนดหมายเลขรหัส ลักษณะเครื่องหมายการอนุญาตและประเภทของ
ภาพยนตร� หรือคําบอกแจ,งว:าภาพยนตร�ได,ผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาตแล,วให,เป1นไป
ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๒  ให,นายทะเบียนกลางเก็บสําเนาภาพยนตร�ท่ีได,รับอนุญาตตามมาตรา 

๒๕ ไว,เพ่ือใช,ในการตรวจสอบหนึ่งชุด 
ให,นายทะเบียนกลางส:งสําเนาภาพยนตร�ท่ีหมดความจําเป1นต,องใช,ในการตรวจสอบ

ให,หอภาพยนตร�แห:งชาติเพ่ือเก็บรักษาไว, 
เพ่ือประโยชน�ในการเก็บรักษา สําเนาภาพยนตร�จะจัดทําในรูปของวัสดุใดก็ได, 
 
มาตรา ๓๓  ให,นําความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และ

มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข,อง มาใช,บังคับแก:สื่อโฆษณาภาพยนตร�โดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๓๔  ห,ามผู, ใดส:งภาพยนตร� ท่ีสร,างข้ึนในราชอาณาจักรออกไปนอก

ราชอาณาจักร เว,นแต:จะได,รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน� 
การขออนุญาตและการอนุญาตให,เป1นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๕  การส:งภาพยนตร�ดังต:อไปนี้ออกไปนอกราชอาณาจักร ไม:ต,องได,รับ
อนุญาตตามมาตรา ๓๔ 

(๑) ภาพยนตร�ท่ีได,รับอนุญาตให,สร,างตามมาตรา ๒๐ 
(๒) ภาพยนตร�ตามมาตรา ๒๒ 
(๓) ภาพยนตร�ท่ีผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

พิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�ตามมาตรา ๒๕ 
(๔) ภาพยนตร�ท่ีได,รับยกเว,นไม:ต,องผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาตตาม

มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๓๖  การพิจารณาและอนุญาตตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ 

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�จะต,องพิจารณาให,แล,วเสร็จภายในสิบห,าวันนับแต:วันท่ี
ได,รับคําขอ ถ,าพิจารณาไม:เสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกล:าวให,ถือว:าอนุญาต 

 
มาตรา ๓๗  ห,ามผู,ใดประกอบกิจการโรงภาพยนตร�โดยทําเป1นธุรกิจหรือได,รับ

ประโยชน�ตอบแทน เว,นแต:จะได,รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
ใบอนุญาตนั้น ให,ออกสําหรับโรงภาพยนตร�แต:ละโรง ยกเว,นใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงภาพยนตร�ตาม (๒) ของบทนิยามคําว:า “โรงภาพยนตร�” ในมาตรา ๔ ให,ใช,ได, ท่ัว
ราชอาณาจักร 

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให,เป1นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๘  ห,ามผู,ใดประกอบกิจการให,เช:า แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายภาพยนตร�

โดยทําเป1นธุรกิจหรือได,รับประโยชน�ตอบแทน เว,นแต:ได,รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
ใบอนุญาตนั้น ให,ออกสําหรับสถานท่ีให,เช:า แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายภาพยนตร�

แต:ละแห:ง 
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให,เป1นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙  ผู,ท่ีจะขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ต,อง

มีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะต,องห,าม ดังต:อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม:ต่ํากว:ายี่สิบป2บริบูรณ� 
(๒) ไม:เป1นผู,มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร:องในศีลธรรมอันดี 
(๓) ไม:เป1นคนไร,ความสามารถหรือคนเสมือนไร,ความสามารถ 
(๔) ไม:เคยได,รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุกในความผิดเก่ียวกับเพศ

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
(๕) ไม:เป1นผู,อยู:ในระหว:างถูกสั่งพักใช,ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ 
(๖) ไม:เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ เว,นแต:เคยถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตและเวลาได,ล:วงพ,นมาแล,วไม:น,อยกว:าห,าป2 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป1นผู,ขออนุญาต กรรมการ ผู,จัดการ หรือผู,รับผิดชอบในการ
ดําเนินการของนิติบุคคลนั้นต,องมีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะต,องห,ามตามท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๐  ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ให,มีอายุห,าป2นับแต:วันท่ี

ออกใบอนุญาต 
การขอต:ออายุใบอนุญาต ให,ผู,รับใบอนุญาตยื่นคําขอก:อนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุและ

เม่ือได,ยื่นคําขอดังกล:าวแล,ว ให,ถือว:าผู,ยื่นคําขออยู:ในฐานะผู,รับใบอนุญาตจนกว:าจะได,รับแจ,งคําสั่งไม:
อนุญาตให,ต:ออายุใบอนุญาต 

การขอต:ออายุใบอนุญาตและการให,ต:ออายุใบอนุญาตให,เป1นไปตามหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑  ผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ต,องแสดงใบอนุญาตไว,

ในท่ีเปXดเผยและเห็นได,ง:าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 
 
มาตรา ๔๒  ถ,าใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือบกพร:องในสาระสําคัญให,ผู,รับ

ใบอนุญาตแจ,งต:อนายทะเบียนและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห,าวันนับแต:วันท่ีทราบถึง
กรณีดังกล:าว 

การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให,เป1นไปตามหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๓  ภาพยนตร�ท่ีผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ จะมีไว,ใน

สถานท่ีประกอบกิจการของตนเพ่ือนําออกฉาย ให,เช:า แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายจะต,องเป1นภาพยนตร�
ท่ีมีเนื้อหาสาระเช:นเดียวกับภาพยนตร�ท่ีผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ และ
มีการแสดงเครื่องหมายการอนุญาต ประเภทของภาพยนตร�และหมายเลขรหัสเช:นเดียวกับมาตรา ๓๑ 

 
มาตรา ๔๔  ให,ผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ แจ,งประเภทของภาพยนตร�ท่ีนําออก

ฉายแต:ละเรื่องไว,ในท่ีเปXดเผยและเห็นได,ชัดเจนในบริเวณโรงภาพยนตร� 
ห,ามผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ ยินยอมหรือปล:อยปละละเลยให,ผู,ซ่ึงมีอายุตํ่า

กว:าท่ีกําหนดตามมาตรา ๒๖ (๖) เข,าไปในโรงภาพยนตร�ในระหว:างท่ีทําการฉายภาพยนตร�ท่ีจัดอยู:ใน
ประเภทดังกล:าว 

 
มาตรา ๔๕  ห,ามผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๘ ให,เช:า แลกเปลี่ยน หรือจําหน:าย

ภาพยนตร�ท่ีจัดอยู:ในประเภทตามมาตรา ๒๖ (๖) ให,แก:ผู,ซ่ึงมีอายุตํ่ากว:าท่ีกําหนดไว,สําหรับภาพยนตร�
ประเภทดังกล:าว 

 
มาตรา ๔๖  การฉายภาพยนตร�ในสถานท่ีท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถดูได, ต,องเป1น

ภาพยนตร�ท่ีจัดอยู:ในประเภทตามมาตรา ๒๖ (๑) หรือ (๒) 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๔ 
การประกอบกิจการวีดิทัศน� 

   
 
มาตรา ๔๗  วี ดิ ทัศน� ท่ีจะนําออกฉาย ให, เช: า แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายใน

ราชอาณาจักรต,องผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�
และวีดิทัศน� 

การขออนุญาตและการอนุญาตให,เป1นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๘  วีดิทัศน�ดังต:อไปนี้ ไม:ต,องผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาตตาม

มาตรา ๔๗ 
(๑) วีดิทัศน�ท่ีสร,างข้ึนเพ่ือใช,เป1นการส:วนตัว 
(๒) วีดิทัศน�ท่ีส:วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน หรือหน:วยงานอ่ืนของรัฐ

สร,างข้ึน เพ่ือเผยแพร:หรือส:งเสริมการดําเนินงานของหน:วยงานนั้น 
(๓) วีดิทัศน�อ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
วีดิทัศน�ตาม (๑) และ (๓) หากนําออกฉายเป1นการท่ัวไป ให,เช:า หรือจําหน:ายใน

ราชอาณาจักร ต,องผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาตตามมาตรา ๔๗ 
 
มาตรา ๔๙  ห, ามผู, ใดส: งวี ดิ ทั ศน� ท่ี สร,าง ข้ึน ในราชอาณ าจักรออกไปนอก

ราชอาณาจักร เว,นแต:จะได,รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน� 
การขออนุญาตและการอนุญาตให,เป1นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๐  การส:งวีดิทัศน�ดังต:อไปนี้ออกไปนอกราชอาณาจักร ไม:ต,องได,รับ

อนุญาตตามมาตรา ๔๙ 
(๑) วีดิทัศน�ท่ีผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตร�และวีดิทัศน�ตามมาตรา ๔๗ 
(๒) วีดิทัศน�ท่ีได,รับยกเว,นไม:ต,องผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาตตาม

มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๕๑  ให,นําความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ วรรค

หนึ่ง และมาตรา ๓๖ มาใช,บังคับแก:วีดิทัศน�โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๒  ให,นําความในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๑ รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ี

เก่ียวข,องมาใช,บังคับแก:สื่อโฆษณาวีดิทัศน�โดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๓  ห,ามผู,ใดจัดต้ังหรือประกอบกิจการร,านวีดิทัศน�โดยทําเป1นธุรกิจหรือ
ได,รับประโยชน�ตอบแทน เว,นแต:จะได,รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

ใบอนุญาตนั้น ให,ออกสําหรับร,านวีดิทัศน�แต:ละแห:ง 
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให,เป1นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ความในวรรคหนึ่งมิให,นํามาใช,บังคับแก:การประกอบกิจการร,านวีดิทัศน�ท่ีต้ังอยู:ใน

สถานบริการท่ีได,รับใบอนุญาตตามกฎหมายว:าด,วยสถานบริการ 
เพ่ือประโยชน�ในการคุ,มครองเด็กและเยาวชน การออกกฎกระทรวงตามวรรคสาม

จะกําหนดหลักเกณฑ�เก่ียวกับอาคารหรือสถานท่ีตั้งของร,านวีดิทัศน�ด,วยก็ได, 
 
มาตรา ๕๔  ห,ามผู,ใดประกอบกิจการให,เช:า แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายวีดิทัศน�โดย

ทําเป1นธุรกิจหรือได,รับประโยชน�ตอบแทน เว,นแต:ได,รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
ใบอนุญาตนั้น ให,ออกสําหรับสถานท่ีให,เช:า แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายวีดิทัศน�แต:ละแห:ง 
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให,เป1นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๕  ให,ถือว:าผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๘ ได,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ ด,วย 
 
มาตรา ๕๖  ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ให,มีอายุห,าป2นับแต:วันท่ี

ออกใบอนุญาต และให,นําความในมาตรา ๔๐ วรรคสองและวรรคสาม มาใช,บังคับแก:การต:ออายุ
ใบอนุญาตโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๗  ให,นําความในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ มาใช,บังคับแก:

การประกอบกิจการร,านวีดิทัศน�และการประกอบกิจการให,เช:า แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายวีดิทัศน�โดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๕๘  วีดิทัศน�ท่ีผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ จะมีไว,ใน

สถานท่ีประกอบกิจการของตนเพ่ือนําออกฉาย ให,เช:า แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายจะต,องมีลักษณะ
เช:นเดียวกับวีดิทัศน�ท่ีผ:านการตรวจพิจารณาและได,รับอนุญาตตามมาตรา ๔๗ และมีการแสดง
เครื่องหมายการอนุญาตและหมายเลขรหัสเช:นเดียวกับมาตรา ๓๑ ซ่ึงนํามาใช,บังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๕๑ 

 
มาตรา ๕๙  การประกอบกิจการร,านวีดิทัศน�จะต,องกระทําในวัน เวลา และเง่ือนไข

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
เพ่ือประโยชน�ในการคุ,มครองเด็กและเยาวชน การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง

จะกําหนดเวลาในการเข,าใช,บริการของผู,ซ่ึงมีอายุตํ่ากว:าสิบแปดป2บริบูรณ� แต:ไม:รวมถึงผู,ซ่ึงบรรลุนิติ
ภาวะโดยการสมรสด,วยก็ได, 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๐  ในกรณีท่ีมีการขออนุญาตประกอบกิจการร,านวีดิทัศน�และกิจการให,เช:า 
แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายภาพยนตร�หรือวีดิทัศน�ในสถานท่ีเดียวกัน จะต,องแยกพ้ืนท่ีในการให,บริการ
ออกจากกัน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมวด ๕ 

นายทะเบียนและพนักงานเจ,าหน,าท่ี 
   

 
มาตรา ๖๑  เพ่ือปฏิบัติการให,เป1นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให,นายทะเบียนและ

พนักงานเจ,าหน,าท่ีมีอํานาจหน,าท่ี ดังต:อไปนี้ 
(๑) เข,าไปในสถานท่ีท่ีมีการสร,างภาพยนตร� โรงภาพยนตร� ร,านวีดิทัศน� สถานท่ี

ประกอบกิจการให,เช:า แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายภาพยนตร�หรือวีดิทัศน� ในระหว:างเวลาพระอาทิตย�
ข้ึนจนถึงพระอาทิตย�ตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น เพื่อตรวจสอบภาพยนตร� วีดิทัศน� สื่อ
โฆษณา หรือการกระทําใดท่ีอาจฝVาฝWนบทบัญญัติแห:งพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจ ค,น อายัด หรือยึดภาพยนตร� วีดิทัศน� หรือสื่อโฆษณาในกรณีท่ีมีเหตุอัน
ควรสงสัยว:ามีการกระทําท่ีฝVาฝWนหรือไม:ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห:งพระราชบัญญัตินี้ ในระหว:างเวลา
พระอาทิตย�ข้ึนจนถึงพระอาทิตย�ตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น 

(๓) สั่งให,หยุดการสร,างภาพยนตร�ท่ีฝVาฝWนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง 
(๔) สั่งห,ามการฉาย ให,เช:า แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายภาพยนตร� หรือวีดิทัศน�ท่ีฝVาฝWน

มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง 
(๕) สั่งให,หยุดการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ�สื่อโฆษณาท่ีฝVาฝWนมาตรา ๒๕ วรรค

หนึ่ง ซ่ึงได,นํามาใช,บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ ซ่ึงได,นํามาใช,บังคับโดยอนุโลม
ตามมาตรา ๕๒ 

เม่ือได,เข,าไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๑) หรือทําการค,นตาม (๒) แล,วถ,ายัง
ดําเนินการไม:เสร็จจะกระทําต:อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานท่ีนั้นก็ได, 

การค,นตาม (๒) ต,องมีหมายค,น เว,นแต:มีเหตุอันควรเชื่อว:าหากเนิ่นช,ากว:าจะเอา
หมายค,นมาได,หลักฐานดังกล:าวจะถูกยักย,าย ซุกซ:อน ทําลาย หรือทําให,เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ให,
ดําเนินการค,น อายัด หรือยึดหลักฐานท่ีเก่ียวข,องกับการกระทําความผิดได,โดยไม:ต,องมีหมายค,นแต:
ต,องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว:าด,วยการค,น 

 
มาตรา ๖๒  ภาพยนตร� วีดิทัศน� หรือสื่อโฆษณาท่ีได,ยึดไว,ตามมาตรา ๖๑ (๒) ถ,าไม:

ปรากฏเจ,าของ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม:ฟZองคดี หรือศาลไม:พิพากษาให,ริบและผู,เป1นเจ,าของ 
หรือผู,ครอบครองมิได,ร,องขอรับคืนภายในเก,าสิบวันนับแต:วันท่ียึด หรือวันท่ีทราบคําสั่งเด็ดขาดไม:ฟZอง
คดี หรือวันท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุด ให,ตกเป1นของกระทรวงการท:องเท่ียวและกีฬาหรือกระทรวง
วัฒนธรรม แล,วแต:กรณี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๓  ในกรณีท่ีนายทะเบียนหรือพนักงานเจ,าหน,าท่ีสั่งให,หยุดการสร,าง
ภาพยนตร�ตามมาตรา ๖๑ (๓) ให,นายทะเบียนหรือพนักงานเจ,าหน,าท่ีสั่งให,ผู,รับอนุญาตหรือผู,สร,าง
ภาพยนตร�ระงับการกระทําท่ีฝVาฝWน แก,ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให,ถูกต,องหรือเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ผู,รับอนุญาตหรือผู,สร,างภาพยนตร�ใดไม:ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ,าหน,าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให,นายทะเบียนหรือพนักงานเจ,าหน,าท่ีเสนอต:อคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน�เพ่ือพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตหรือห,ามสร,างภาพยนตร�ดังกล:าว
ต:อไป 

 
มาตรา ๖๔  ในการปฏิบัติหน,าท่ีตามมาตรา ๖๑ นายทะเบียนและพนักงาน

เจ,าหน,าท่ีต,องแสดงบัตรประจําตัวต:อบุคคลท่ีเก่ียวข,อง 
บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ,าหน,าท่ีให,เป1นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๖๕  ในการปฏิบัติหน,าท่ีให,นายทะเบียนและพนักงานเจ,าหน,าท่ีเป1นเจ,า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๖ 
การอุทธรณ� 

   
 
มาตรา ๖๖  คําสั่งไม:อนุญาตตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 

มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๔๗ ซ่ึงได,นํามาใช,บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๒ คําสั่งเพิกถอน
การอนุญาตหรือคําสั่งห,ามสร,างภาพยนตร�ตามมาตรา ๖๓ ของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และ
วีดิทัศน� ผู,ได,รับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณ�ต:อคณะกรรมการได,ภายในสิบห,าวันนับแต:วันท่ีได,รับแจ,งคําสั่ง 

ให,คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ�ให,แล,วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีได,รับ
อุทธรณ� ถ,าพิจารณาไม:เสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกล:าวให,ถือว:าเห็นด,วยกับคําอุทธรณ� 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให,เป1นท่ีสุด 
 
มาตรา ๖๗  คําสั่งไม:ออกใบอนุญาต คําสั่งไม:อนุญาตให,ต:ออายุใบอนุญาต คําสั่งให,

ชําระค:าปรับทางปกครอง คําสั่งพักใช,หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๗ 
มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ วรรคสอง มาตรา ๗๐ มาตรา 
๗๑ หรือมาตรา ๗๓ ผู,ได,รับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณ�ต:อคณะกรรมการได,ภายในสิบห,าวันนับแต:วันท่ีได,รับ
แจ,งคําสั่ง 

ให,คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ�ให,แล,วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีได,รับ
อุทธรณ� ถ,าพิจารณาไม:เสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกล:าวให,ถือว:าเห็นด,วยกับคําอุทธรณ� 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให,เป1นท่ีสุด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

ส:วนท่ี ๑ 
โทษทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๖๘  ผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร�ผู,ใดฉายภาพยนตร�ไทย

น,อยกว:าสัดส:วนท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๙ (๔) ต,องชําระค:าปรับทางปกครองตาม
อัตราท่ีนายทะเบียนกลางประกาศกําหนด  ท้ังนี้ ไม:เกินสามแสนบาท 

อัตราค:าปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนกลางจะกําหนดให,แตกต:างกัน
สําหรับแต:ละจังหวัดก็ได, 

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีท่ีปรากฏแก:นายทะเบียนว:าผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือ

มาตรา ๓๘ ผู,ใดดําเนินกิจการฝVาฝWนหรือไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง 
หรือผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ ผู,ใดฝVาฝWนหรือไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา 
๔๒ ซ่ึงได,นํามาใช,บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๗ ให,นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให,ระงับการกระทําท่ี
ฝVาฝWน แก,ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให,ถูกต,องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีผู,รับใบอนุญาตไม:ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งให,นาย
ทะเบียนพิจารณากําหนดค:าปรับทางปกครองในอัตราไม:เกินสองหม่ืนบาทต:อวันตลอดเวลาท่ีฝVาฝWนอยู: 

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีท่ีปรากฏภายหลังว:าผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา 

๓๘ ผู,ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต,องห,ามตามมาตรา ๓๙ หรือผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ 
หรือมาตรา ๕๔ ผู,ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต,องห,ามตามมาตรา ๓๙ ซ่ึงได,นํามาใช,บังคับโดย
อนุโลมตามมาตรา ๕๗ ให,นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู,รับใบอนุญาตดังกล:าว 

 
มาตรา ๗๑  ในกรณีท่ีปรากฏแก:นายทะเบียนว:าผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ 

ประกอบกิจการโดยฝVาฝWนมาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๐ ให,นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช,ใบอนุญาตได,
โดยมีกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควรแต:ไม:เกินครั้งละเก,าสิบวัน 

ในกรณีท่ีผู,รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งประกอบกิจการโดยฝVาฝWนมาตรา ๕๙ หรือ
มาตรา ๖๐ อีก ให,นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู,รับใบอนุญาตดังกล:าว 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีผู,รับใบอนุญาตไม:ยอมชําระค:าปรับทางปกครองตามท่ีนาย

ทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๖๙ ให,นําบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตาม
กฎหมายว:าด,วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช,บังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗๓  ผู,รับใบอนุญาตผู,ใดถูกลงโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๖๘ หรือ
มาตรา ๖๙ และจงใจหรือเจตนากระทําความผิดท่ีถูกลงโทษปรับทางปกครองซํ้าอีก ให,นายทะเบียนมี
อํานาจสั่งพักใช,หรือเพิกถอนใบอนุญาตของผู,รับใบอนุญาตดังกล:าว แล,วแต:กรณี 

 
มาตรา ๗๔  ในกรณีท่ีผู,กระทําความผิดซ่ึงต,องรับโทษปรับทางปกครองตามมาตรา 

๖๘ หรือมาตรา ๖๙ เป1นนิติบุคคล ให,กรรมการ ผู,จัดการ หรือผู,ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของ
นิติบุคคลนั้นต,องรับโทษปรับทางปกครองตามท่ีบัญญัติไว,สําหรับความผิดนั้น ๆ ด,วย เว,นแต:จะพิสูจน�
ได,ว:าการกระทํานั้นได,กระทําโดยตนมิได,รู,เห็นหรือยินยอมด,วย 

 
ส:วนท่ี ๒ 
โทษอาญา 

   
 
มาตรา ๗๕  ผู,ใดฝVาฝWนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ต,องระวางโทษปรับต้ังแต:หนึ่งแสน

บาทถึงหนึ่งล,านบาท 
 
มาตรา ๗๖  ผู,ใดฝVาฝWนมาตรา ๒๑ ต,องระวางโทษปรับไม:เกินห,าแสนบาท 
 
มาตรา ๗๗  ผู,ใดฝVาฝWนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง หรือนําภาพยนตร�ตามมาตรา ๒๖ (๗) 

ออกเผยแพร: ต,องระวางโทษจําคุกไม:เกินหนึ่งป2 หรือปรับไม:เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๘  ผู,ใดฝVาฝWนมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคสอง มาตรา ๓๔ 

วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ต,องระวางโทษปรับต้ังแต:สองแสนบาทถึงหนึ่งล,านบาท 
 
มาตรา ๗๙  ผู,ใดฝVาฝWนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือประกอบ

กิจการดังกล:าวในระหว:างถูกพักใช,หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต,องระวางโทษปรับต้ังแต:สองแสนบาท
ถึงหนึ่งล,านบาท และปรับอีกไม:เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ีฝVาฝWนอยู: 

 
มาตรา ๘๐  ผู,รับใบอนุญาตผู,ใดฝVาฝWนมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ วรรคสอง มาตรา ๔๕ 

หรือมาตรา ๕๘ ต,องระวางโทษปรับต้ังแต:สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๘๑  ผู,ใดฝVาฝWนมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ต,องระวางโทษ

ปรับต้ังแต:สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๘๒  ผู,ใดฝVาฝWนมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง หรือประกอบ

กิจการดังกล:าวในระหว:างถูกพักใช,หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต,องระวางโทษปรับต้ังแต:หนึ่งแสนบาท
ถึงห,าแสนบาท และปรับอีกไม:เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ีฝVาฝWนอยู: 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๓  ผู,ใดขัดขวางหรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ,าหน,าท่ีในการปฏิบัติหน,าท่ีตามมาตรา ๖๑ ต,องระวางโทษจําคุกไม:เกินหกเดือน หรือปรับไม:เกินห,า
หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๔  บรรดาความผิดตามส:วนนี้ ให,คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได, 

และในการนี้คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให,คณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจ,าหน,าท่ีดําเนินการ
เปรียบเทียบได, โดยจะกําหนดหลักเกณฑ�ในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการใดให,แก:ผู,ได,รับ
มอบหมายตามท่ีเห็นสมควรด,วยก็ได, 

ภายใต,บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ในการสอบสวนถ,าพนักงานสอบสวน
พบว:าบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให,เปรียบเทียบให,พนักงาน
สอบสวนส:งเรื่องมายังคณะกรรมการหรือผู,ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายให,มีอํานาจเปรียบเทียบตาม
วรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต:วันท่ีผู,นั้นแสดงความยินยอมให,เปรียบเทียบ 

เม่ือผู,กระทําความผิดได,เสียค:าปรับตามท่ีได,เปรียบเทียบแล,ว ให,ถือว:าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๘๕๒  ในกรณีท่ีผู,กระทําความผิดซ่ึงต,องรับโทษอาญาตามส:วนนี้เป1นนิติบุคคล 

ถ,าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู,จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล:าวมีหน,าท่ี
ต,องสั่งการหรือกระทําการและละเว,นไม:สั่งการหรือไม:กระทําการจนเป1นเหตุให,นิติบุคคลนั้นกระทํา
ความผิด ผู,นั้นต,องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว,สําหรับความผิดนั้น ๆ ด,วย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๘๖  ให,รัฐมนตรีแต:งต้ังกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิเพ่ือให,ได,คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแต:วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 

ในระหว:างท่ียังไม:มีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให,มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบด,วยนายกรัฐมนตรีเป1นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว:าการกระทรวงวัฒนธรรมเป1นรอง
ประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง รัฐมนตรีว:าการกระทรวงการท:องเท่ียวและกีฬาเป1นรองประธาน
กรรมการคนท่ีสอง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต:างประเทศ 
ปลัดกระทรวงการท:องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 
ปลัดกระทรวงพาณิชย�  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู, บัญชาการตํารวจแห:งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ,มครองผู,บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการส:งเสริมการลงทุน ผู,แทนกระทรวงกลาโหม 
ผู,แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหน,าท่ีคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก:อน และให,ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป1นกรรมการและเลขานุการ 

 
                                                 

๒ มาตรา ๘๕ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห:งกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู,แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๗  ในระหว:างท่ียังไม:มีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิทัศน� ให,
คณะกรรมการทําหน,าท่ีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร�และวีดิ ทัศน� เพ่ือดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก:อน 

 
มาตรา ๘๘  ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ท่ีได,ให,ไว,ตามพระราชบัญญัติ

ภาพยนตร� พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ท่ียังมีผลใช,บังคับอยู:ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ให,ใช,ได,ต:อไปจนกว:าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

 
มาตรา ๘๙  บรรดาคําขออนุญาตท่ีได,ยื่นไว,ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร� 

พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๓๐ ก:อนหรือ
ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ให,ดําเนินการดังต:อไปนี้ 

(๑) ถ,าเจ,าพนักงานผู,พิจารณาตามพระราชบัญญัติภาพยนตร� พุทธศักราช ๒๔๗๓ 
เจ,าพนักงานผู,ตรวจหรือพนักงานเจ,าหน,าท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน� 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ยังมิได,มีคําสั่งอย:างหนึ่งอย:างใดเก่ียวกับคําขอดังกล:าว ให,ถือว:าเป1นคําขอท่ีได,ยื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให,ดําเนินการเก่ียวกับคําขอดังกล:าวตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ถ,าเจ,าพนักงานผู,พิจารณาตามพระราชบัญญัติภาพยนตร� พุทธศักราช ๒๔๗๓ 
เจ,าพนักงานผู,ตรวจหรือพนักงานเจ,าหน,าท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน� 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได,มีคําสั่งอย:างหนึ่งอย:างใดเก่ียวกับคําขอดังกล:าวแล,ว การดําเนินการเก่ียวกับคําขอ
ดังกล:าวให,อยู:ในบังคับของบทบัญญัติแห:งพระราชบัญญัติภาพยนตร� พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือ
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๓๐ แล,วแต:กรณี ต:อไปจนกว:าจะถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๙๐  ผู, ใดประกอบกิจการโรงภาพยนตร�หรือร,านวีดิ ทัศน�อยู: ในวัน ท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ให,ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต:อนายทะเบียนภายในเก,า
สิบวันนับแต:วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ และเม่ือยื่นคําขอแล,วให,ประกอบกิจการต:อไปได,จนกว:า
จะได,รับแจ,งคําสั่งไม:ออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

 
มาตรา ๙๑  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

ภาพยนตร� พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ท่ีใช,อยู:ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ให,คงใช,บังคับได,ต:อไปเท:าท่ีไม:ขัดหรือแย,งกับพระราชบัญญัติ
นี้จนกว:าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งตามวรรคหนึ่งให,ดําเนินการให,
แล,วเสร็จภายในหนึ่งป2นับแต:วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ หากไม:สามารถดําเนินการได,ให,รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลต:อคณะรัฐมนตรี 

 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ�  จุลานนท� 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค:าธรรมเนียม 
   

 
(๑)  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร� ฉบับละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
(๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการให,เช:า ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 
 แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายภาพยนตร� 
(๓)  ใบอนุญาตประกอบกิจการร,านวีดิทัศน� ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(๔)  ใบอนุญาตประกอบกิจการให,เช:า ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 
 แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายวีดิทัศน� 
(๕)  การอนุญาตให,สร,างภาพยนตร�ต:างประเทศ เรื่องละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(๖)  การตรวจพิจารณาภาพยนตร�หรือวีดิทัศน� นาทีละ       ๕๐ บาท 
   เศษของนาทีให,ป5ดท้ิง 
(๗)  การตรวจพิจารณาสื่อโฆษณา เรื่องละ      ๒๐๐ บาท 
(๘)  ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ        ๕๐ บาท 
(๙)  การต:ออายุใบอนุญาตประกอบ ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 
 กิจการโรงภาพยนตร� 
(๑๐) การต:ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให,เช:า ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 
 แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายภาพยนตร� 
(๑๑) การต:ออายุใบอนุญาตประกอบ ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 
 กิจการร,านวีดิทัศน� 
(๑๒) การต:ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให,เช:า ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 
 แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายวีดิทัศน� 
 
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดค:าธรรมเนียมจะกําหนดอัตราค:าธรรมเนียมให,

แตกต:างกันโดยคํานึงถึงลักษณะ ขนาด หรือประเภทของโรงภาพยนตร� ร,านวีดิทัศน�หรือของสถานท่ี
ประกอบกิจการให,เช:า แลกเปลี่ยน หรือจําหน:ายภาพยนตร�หรือวีดิทัศน�ก็ได, 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติภาพยนตร� 
พุทธศักราช ๒๔๗๓ ได,ใช,บังคับมาเป1นเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไม: เหมาะสมกับ
สถานการณ�ในป5จจุบันซ่ึงเทคโนโลยีได,มีการพัฒนาไปอย:างรวดเร็ว ประกอบกับการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร�ในป5จจุบันอยู:ในความรับผิดชอบของหลายองค�กรและมีความซํ้าซ,อนกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๓๐  ดังนั้น เพ่ือปรับปรุงบทบัญญัติตามกฎหมายว:าด,วย
ภาพยนตร�และกฎหมายว:าด,วยการควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน�ให,สอดคล,องกับสถานการณ�
ในป5จจุบัน รวมท้ังปรับปรุงระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร�ให,อยู:ในความรับผิดชอบขององค�กร
เดียวเพ่ือลดความซํ้าซ,อนของการตรวจพิจารณา ประกอบกับกิจการภาพยนตร�ในป5จจุบันมีบทบาท
สําคัญต:อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจําเป1นต,องได,รับการส:งเสริมอย:างเป1นรูปธรรม  
จึงจําเป1นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก,ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห:งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู,แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๓ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับต้ังแต:วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต,นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได,มีคําวินิจฉัยว:า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส:วนท่ีสันนิษฐานให,
กรรมการผู,จัดการ ผู,จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต,องรับโทษ
ทางอาญาร:วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม:ปรากฏว:ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย,งต:อรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป1นอันใช,บังคับไม:ได,ตามรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต:อมาศาลรัฐธรรมนูญได,มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล:าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ]ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย,งต:อรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป1นอันใช,บังคับไม:ได,ตามรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก,ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล:าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให,ขัดหรือแย,งต:อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป1นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน,า ๑/๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ภิรมย�พร/แก,ไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

พรวิภา/เพ่ิมเติม 
๑๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 

 
พจนา/ตรวจ 

๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


