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ร่ าง
พระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
____________________
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเก้ าสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “หมายเลขรหัส” และ “นายทะเบียน” ในมาตรา
๔ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมายเลขรหัส” หมายความว่า หมายเลขที่กาหนดสาหรับภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ที่ผ่านการ
พิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์แล้ว
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจาจังหวัด และให้
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบอานาจจากนายทะเบียน แล้วแต่กรณี”
การมอบอานาจของนายทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้มีคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เลขาธิการ
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คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน
กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสิบเอ็ดคน เป็นกรรมการ และ
ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ วีดิทัศน์
โทรทัศน์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรั ฐ เว้นแต่อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ด้านละ
หนึ่งคน และผู้แทนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ จานวนเจ็ดคน”
มาตรา ๕ .ให้ยกเลิกความใน (๒) (๖)ของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้
“(๒) ก าหนดมาตรการในการส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารสร้ างภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ ที่ มี ลั ก ษณะ
สร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือมีคุณค่าในทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่คนทุก
กลุ่มรวมทั้งคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
(๖) พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการที่ ข อรั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จากเงิ น กองทุ น ส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ตรวจพิจารณาและกาหนดประเภทภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ในลักษณะที่เป็นเกมการเล่น
ที่จะนาออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายในราชอาณาจักร”
มาตรา ๗ ให้ ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ภาพยนตร์ตาม (๒) และ (๔) หากนาออกฉายเป็น การทั่วไป ให้ เช่า แลกเปลี่ ยน หรือ
จาหน่ายในราชอาณาจักร ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาสาเนาภาพยนตร์จะจัดทาในรูปของวัสดุใดหรือวิธีการใดก็ได้”
มาตรา ๑๐ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๓๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติภ าพยนตร์และวีดิ ทั ศ น์
พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๓๓ ให้นาความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒
วรรคหนึ่งและวรรคสาม รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่สื่อโฆษณาภาพยนตร์โดยอนุโลม
การกาหนดว่าสื่อโฆษณาภาพยนตร์ประเภทใดต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ การพิ จ ารณ าและอนุ ญ าตตาม มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓ ๓
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ถ้าพิจารณาไม่เสร็จภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าอนุญาต
ในกรณีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์สั่ งให้แก้ไขหรือตัดทอนให้เวลาตามวรรคหนึ่ง
เป็นอันระงับไป และให้ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่ผู้ยื่นขออนุญาตได้ส่งภาพยนตร์ที่แก้ไขหรือ
ตัดทอนตามคาสั่งของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์แล้ว”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ ภาพยนตร์ที่ผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์จะนาออกฉายต้องเป็นภาพยนตร์
ที่ มี เนื้ อ หาสาระเช่ น เดี ย วกั บ ภาพยนตร์ ที่ ผ่ า นการตรวจพิ จ ารณาและได้ รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา ๒๕
และมีการแสดงเครื่องหมายการอนุญาต ประเภทของภาพยนตร์และหมายเลขรหัสเช่นเดียวกับมาตรา ๓๑”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์แจ้งประเภทของภาพยนตร์ที่นาออกฉาย
แต่ละเรื่องไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณโรงภาพยนตร์
ห้ ามผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงภาพยนตร์ ยิ น ยอมหรื อ ปล่ อ ยปละละเลยให้ ผู้ ซึ่ งมี อ ายุ ต่ ากว่ า
ที่กาหนดตามมาตรา ๒๖(๖) เข้าไปในโรงภาพยนตร์ในระหว่างที่ทาการฉายภาพยนตร์ที่จัดอยู่ในประเภท
ดังกล่าว”
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มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๕ ห้ ามผู้ ประกอบกิจการให้ เช่า แลกเปลี่ ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์ให้ เช่า
แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์ที่จัดอยู่ในประเภทตามมาตรา ๒๖ (๖) ให้แก่ผู้ซึ่งมีอายุต่ากว่าที่กาหนด
ไว้สาหรับภาพยนตร์ประเภทดังกล่าว”
มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๔๗/๑ ในการตรวจพิจารณาวีดิทัศน์ตามมาตรา ๔๗ หากเป็นวีดิทัศน์ในลักษณะที่
เป็นเกมการเล่น ให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์กาหนดด้วยว่าวีดิทัศน์ดังกล่าวจัดอยู่ในวีดิทัศน์
ประเภทใด ดังต่อไปนี้
(๑) วีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับผู้เล่นทั่วไป
(๒) วีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับผู้เล่นตั้งแต่สามปีขึ้นไป
(๓) วีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับผู้เล่นตั้งแต่หกปีขึ้นไป
(๔) วีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับผู้เล่นอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป
(๕) วีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับผู้เล่นอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป
(๖) วีดิทัศน์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร
หลักเกณฑ์ในการกาหนดว่าวีดิทัศน์ตามวรรคหนึ่งลักษณะใดควรจัดอยู่ในวีดิทัศน์ประเภทใด
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“วีดิทัศน์ตาม (๑) หากนาออกฉายเป็นการทั่วไป ให้เช่า หรือจาหน่ายในราชอาณาจักร
ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๗”
มาตรา ๒๐ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๕๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติภ าพยนตร์และวีดิทัศ น์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ ให้นาความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม และมาตรา ๓๖ มาบังคับใช้แก่วีดิทัศน์โดยอนุโลม”
มาตรา ๒๑ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น วรรคสองของมาตรา ๕๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

-๕-

“การกาหนดว่าสื่อโฆษณาวีดิทัศน์ประเภทใดต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด”
มาตรา ๒๒ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๕๕ แห่ งพระราชบัญ ญั ติภ าพยนตร์และวีดิทัศ น์
พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ให้ มี ไม่ เกิ น อายุ ห้ าปี นั บ แต่
วันที่ออกใบอนุญาต
การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตยื่ น ค าขอก่ อ นวั น ที่ ใ บอนุ ญ าตสิ้ น อายุ
และเมื่อได้ยื่ น ค าขอดังกล่ าวแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ ยื่น คาขออยู่ในฐานะผู้ รับใบอนุญ าตจนกว่าจะได้ รับ แจ้งคาสั่ ง
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ ออายุ ใบอนุ ญ าตและการให้ ต่อ อายุใบอนุ ญ าตให้ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีก าร
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๖/๑ ผู้ ที่ จ ะขออนุ ญ าตประกอบกิ จ การตามมาตรา ๕๓ หรื อ มาตรา ๕๔
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่ เคยได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จาคุ ก ในความผิ ด เกี่ย วกั บ เพศตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔
(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญ าตตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ เว้นแต่เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตและเวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
ของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง”
มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๖/๒ ผู้ รับ ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ต้องแสดงใบอนุญ าต
ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ

-๖-

มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๖/๓ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๖/๓ ถ้าใบอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู กท าลาย หรือ บกพร่องในสาระส าคั ญ ให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียนและยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงกรณี
ดังกล่าว
การขอใบแทนใบอนุ ญ าตและการออกใบแทนใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๒๗ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๕๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร์แ ละวี ดิ ทั ศ น์ พ.ศ.
๒๕๕๑
มาตรา ๒๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๔/๑ กองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์
มาตรา ๖๐/๑ มาตรา ๖๐/๒ มาตรา ๖๐/๓ มาตรา ๖๐/๔ มาตรา ๖๐/๕ มาตรา ๖๐/๖ มาตรา ๖๐/๗
มาตรา ๖๐/๘ มาตรา ๖๐/๙ มารตรา ๖๐/๑๐ และมาตรา ๖๐/๑๑ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑

หมวด ๔/๑
กองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์
และวีดิทัศน์
มาตรา ๖๐/๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรียกว่า
“กองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อ
การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทาภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
และส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย
การจัดสรรเงินกองทุนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๐/๒ กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๓) ค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงินที่ผู้ที่ได้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ส่งเข้ากองทุน
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้

-๗-

(๖) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย
(๘) ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
(๙) เงินที่ได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จากการหารายได้
(๑๐) เงินตอบแทนที่ได้จากการให้การอุดหนุนหรือให้กู้ยืมเงินกองทุนไปลงทุนดาเนินงาน
(๑๑) เงินที่ได้จากแหล่งอื่นๆ
เงินตอบแทนตาม (๑๐) ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๐/๓ เงินและดอกผลของกองทุนตามมาตรา ๖๐/๒ ไม่ต้องนาส่งกระทรวงการคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๖๐/๔ การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเข้ากองทุน ให้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
แห่งชาติเสนอขอยกเว้นภาษีโดยให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๖๐/๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตาม มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ส่งเงินเข้ากองทุนตาม
อัตราและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๐/๖ ผู้ ได้รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๖๐/๕ ผู้ ใดไม่ส่ งเงิน เข้ ากองทุ น ตามอัต รา
และหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๖๐/๕ ต้ อ งช าระเงิน เพิ่ ม ร้อ ยละสองต่ อ เดื อ นของ
จานวนเงินที่ไม่นาส่ง สาหรับเศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าไม่ถึงสิบห้าวัน ให้ปัดทิ้ง
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถนาเงินส่งกองทุนได้ตามที่กาหนด
ในมาตรา ๖๐/๕ และผู้ ได้รั บ ใบอนุ ญ าตได้ น าเงิน ส่ งเข้ากองทุ น ภายในเจ็ ด วัน นั บ แต่ วัน ที่ ค รบก าหนดให้
ได้รับยกเว้นไม่ต้องชาระเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่ ผู้ ได้รั บ ใบอนุ ญ าตไม่น าเงิน ส่ งเข้ากองทุ น หรือไม่ช าระเงิน เพิ่ มตามวรรคหนึ่ งให้
นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ นาส่งเงินภายในสามเดือนนับแต่วันที่ไม่ชาระ หากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่นาส่งเงิน
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะนาเงิน
ส่งเข้ากองทุนและชาระเงินเพิ่มให้ถูกต้องครบถ้วน
มาตรา ๖๐/๗ ให้ มี ค ณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม การถ่ า ยท าภาพยนตร์ ต่ า งประเทศ
ประกอบด้ ว ย ปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น ประธานอนุ ก รรมการ อธิ บ ดี ก รมการท่ อ งเที่ ย ว ผู้ แ ทน
กรมบั ญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการท่องเที่ยว ด้านกฎหมาย
ด้านภาพยนตร์ด้านวีดิทัศน์ หรือด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นอนุกรรมการ
ให้ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกรมการท่องเที่ยวเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ และให้แต่งตั้งข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการในกรมการท่องเที่ยวเป็น
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

-๘-

(๑) ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรา ๖๐/๑ และตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) พิจารณาเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการในการอนุมัติโครงการที่ขอรับการอุดหนุน
ตามมาตรา ๖๐/๑
(๓) ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน
(๔) จัดทารายงานการจ่ายเงินของโครงการที่ขอรับการอุดหนุนตามมาตรา ๖๐/๑ เสนอต่อ
คณะกรรมการ
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศ อาจแต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
พิจารณาและปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศ
มอบหมาย
มาตรา ๖๐/๘ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศ มี
วาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับ
กับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยอนุโลม
ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์
ต่างประเทศ ได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดตามผลการ
ดาเนินงาน
มาตรา ๖๐/๙ .ให้ รองปลัดกระทรวงวัฒ นธรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดการกองทุน ทา
หน้าที่จัดการกองทุน ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยให้ คานึงถึงลักษณะการดาเนินงานของทุน
หมุนเวียน ความรับผิดชอบ ความประหยัด และความคุ้มค่า
ให้สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายหน่วยงานในสังกัดทาหน้าที่ เพื่อรองรับการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศกาหนดและรับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะอนุกรรมการของกองทุนและเสนอแผนการดาเนินงานประจาปี แผนการเงินและงบประมาณประจาปี
ของกองทุน เก็บรักษาเงิน ทรัพย์สินของกองทุน และดาเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุน รายงานสถานะการเงิน
และรายงานประจาปีของกองทุน ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๖๐/๑๐ ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศ และจัดทา
งบดุลและบัญชี ทาการส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ
คณะกรรมการ

-๙-

หมวด ๖
การอุทธรณ์
มาตรา ๒๙ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๖๖ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติภ าพยนตร์และวีดิทัศ น์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะหนึ่งหรือหลายคณะโดยแต่ละคณะ
ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้ง มีจานวนไม่เกินเก้าคน
ซึ่ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ด้ า นกฎหมาย ด้ านภาพยนตร์ วี ดิ ทั ศ น์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือการคุ้มครองผู้บริโภคในจานวนนี้ให้แต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อย
กว่าสองคนเป็นกรรมการ
ให้ ส านั กงานปลั ด กระทรวงวัฒ นธรรมทาหน้ าที่ เป็น ส านั ก งานเลขานุ การคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งข้าราชการของสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็น
เลขานุการและเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้ น าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔
มาใช้บังคับ แก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๖/๑ และมาตรา ๖๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๖๖/๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์และ
นายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) มีห นั งสื อเชิญ บุ คคลที่เกี่ยวข้องมาให้ ถ้อยคาหรือขอให้ บุคคลดังกล่ าวส่ งเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(๓) เข้ า ไปในสถานที่ เพื่ อ ตรวจสอบหรื อ มี ค าสั่ ง ให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ น าเครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์
ในการฉายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์มาฉายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์เพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์
(๔) กระทาการใด ๆ เท่าที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์”
“มาตรา ๖๖/๒ ค าสั่ งไม่ อ นุ ญ าตตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๗
มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๔๗ ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๒ คาสั่งเพิกถอนการอนุญาตหรือ
คาสั่งห้ามสร้างภาพยนตร์ตามมาตรา ๖๓ ของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ผู้ได้รับคาสั่ง
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง

-๑๐-

ให้ คณะกรรมการพิจ ารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ ให้ แล้ วเสร็จภายในสามสิ บวัน นับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้าพิจารณาไม่เสร็จภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนคาสั่งที่อุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๓๑ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๖๗ แห่ งพระราชบัญ ญั ติภ าพยนตร์และวีดิทัศ น์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๗ ค าสั่ ง ไม่ อ อกใบอนุ ญ าต ค าสั่ ง ไม่ อ นุ ญ าต ให้ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต
คาสั่งให้ชาระค่าปรับทางปกครอง คาสั่งพักใช้หรือคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของนายทะเบียนตามมาตรา ๕๓
มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ วรรคสอง มาตรา๗๐ มาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๓ ผู้ได้รับคาสั่งมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์ถ้าพิจารณาไม่เสร็จภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าเห็นด้วยกับคาอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด”
มาตรา๓๒ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๖๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา ๖๘ ผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงภาพยนตร์ผู้ ใดฉายภาพยนตร์ ไทยน้ อ ยกว่า สั ด ส่ ว นที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดตามมาตรา ๙ (๕) ต้องชาระค่าปรับทางปกครองตามอัตราที่นายทะเบียนกลาง
ประกาศกาหนด ทั้งนี้ ไม่เกินสามแสนบาท
อัตราค่าปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนกลางจะกาหนดให้แตกต่างกันสาหรับ
แต่ละจังหวัดก็ได้
มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา
๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๖/๑ มาตรา ๕๖/๒ มาตรา ๕๖/๓
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียน
พิจารณากาหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่”
มาตรา ๓๔ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๗๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๐ ในกรณี ที่ป รากฏภายหลังว่าผู้ รับใบอนุญ าตตามมาตรา ๕๓หรือมาตรา ๕๔
ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๖/๑ ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว”

-๑๑-

มาตรา ๓๕ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๗๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง หรือนาภาพยนตร์ตามมาตรา ๒๖ (๗) หรือ วีดิทัศน์ตาม
มาตรา ๔๗/๑ (๖) ออกเผยแพร่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจา ทั้งปรับ”
มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๘ ผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๓๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๗๘/๑ ผู้ประกอบกิจการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๘ วรรค
สอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท”
มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๙ ให้ ย กเลิ ก ความ (๑) และ(๒) ของอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มท้ ายพระราชบั ญ ญั ติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔๐ บรรดาคาขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ใช้บังคับให้การดาเนินการเกี่ยวกับคาขอดังกล่าวให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป จนกว่าจะถึงที่สุด
มาตรา ๔๑ บรรดาคาขออุท ธรณ์ ที่ ได้ ยื่นไว้ตามพระราชบั ญ ญั ติภ าพยนตร์และวีดิ ทัศ น์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิ ทัศน์แห่งชาติยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้าพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าเห็นด้วยกับคาอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
(๒) ถ้าคณะกรรมการภาพยนตร์แ ละวีดิ ทั ศ น์ แห่ งชาติได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณา
อุทธรณ์แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ตามอานาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.............................................
นายกรัฐมนตรี

