๑

ตารางเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กับร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
_________

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่าง
พระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
______

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และกฎหมายว่า
โดยที่ เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่ มเติม กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์
ด้วยการควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
และวีดิทัศน์
พระราชบั ญ ญั ตินี้มี บทบั ญ ญั ติบางประการเกี่ยวกับ การจากัดสิท ธิและ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญั ติขึ้นไว้โดย
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา คาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทา
ได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

๒
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาพยนตร์และ
พ.ศ. ๒๕๕๑”
วีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญั ตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓
(๒) พระราชบัญญัติภาพยนตร์ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช
๒๕๑๕
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่า “หมายเลขรหั ส ” และ
“ภาพยนตร์” หมายความว่า วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่ง “นายทะเบี ยน” ในมาตรา ๔ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ภาพยนตร์และวีดิ
สามารถนามาฉายให้เห็นเป็นภาพที่เคลือ่ นไหวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่รวมถึงวีดิ ทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ทัศน์
“วีดิ ทั ศ น์ ” หมายความว่ า วั ส ดุ ที่ มี ก ารบั น ทึ ก ภาพ หรื อ ภาพและเสี ย งซึ่ ง
สามารถนามาฉายให้เห็นเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องในลักษณะที่
เป็นเกมการเล่น คาราโอเกะที่มีภาพประกอบหรือลักษณะอื่นใดตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
“ภาพยนตร์ไทย” หมายความว่า ภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาไทยหรือภาษาท้องถิ่น
ของประเทศไทยทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ในบทภาพยนตร์ต้นฉบับสาหรับการ

เหตุผลที่แก้ไข
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๓
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
เหตุผลที่แก้ไข
หมายเหตุ
พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แสดงภาพยนตร์และเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสัญชาติไทย
“สร้ างภาพยนตร์ ” หมายความว่ า การผลิ ต ถ่ าย อั ด บั น ทึ ก หรื อ ท าด้ ว ย
วิธีการใด ๆ เพื่อให้เป็นภาพยนตร์
“ฉาย” หมายความว่า การนาภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์มากระทาให้ปรากฏภาพ
หรือภาพและเสียงด้วยเครื่องฉาย หรือเครื่องมืออื่ นใด และให้ หมายความ
รวมถึงการถ่ายทอดด้วย
“สื่อโฆษณา” หมายความว่า สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ แล้วแต่กรณี
“โรงภาพยนตร์ ” หมายความว่า สถานที่ ฉายภาพยนตร์ ดั งต่ อไปนี้ ทั้ งนี้
เท่าที่มิได้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์
(๑) อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สาหรับฉายภาพยนตร์
(๒) สถานที่กลางแจ้งสาหรับฉายภาพยนตร์
(๓) สถานที่อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ร้ า นวี ดิ ทั ศ น์ ” หมายความว่ า สถานที่ ที่ จั ด ให้ มี เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์
ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกในการฉาย เล่น หรือดูวีดิทัศน์
“หมายเลขรหั ส ” หมายความว่ า หมายเลขที่ ก าหนดส าหรั บ แก้ ไขค าว่ า “คณะกรรมการ” เป็ น ค าว่ า กรมส่งเสริม
“หมายเลขรหัส” หมายความว่า หมายเลขที่กาหนดสาหรับภาพยนตร์หรือวีดิ
ทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการแล้ว
ภาพยนตร์ ห รื อ วี ดิ ทั ศ น์ ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาและได้ รั บ อนุ ญ าตจาก “คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิ วัฒนธรรม
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์แล้ว
ทัศน์” ตามอานาจหน้าที่
แห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ

๔
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
เหตุผลที่แก้ไข
พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจา “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียน เพื่ อ ให้ มี ค วามสะดวกในการปฏิ บั ติ ง าน
จังหวัด แล้วแต่กรณี
ประจาจังหวัด และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบอานาจจาก ให้บริการประชาชน

หมายเหตุ

นายทะเบียน แล้วแต่กรณี”
การมอบอานาจของนายทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ซึ่ งรั ฐมนตรี แ ต่ งตั้ งตามวรรคหนึ่ งให้ มี อ านาจเข้ าไปใน
สถานที่สร้างภาพยนตร์ จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับเจ็ดหรือเทียบเท่า
“เจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ ” หมายความว่า ข้ าราชการ พนั ก งาน เจ้ าหน้ า ที่ หรื อ
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานอื่ น ในกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว น
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ประกาศกาหนด

“กองทุ น ” หมายความว่ า กองทุ น ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม เพื่ อ เป็ น ทุ น หมุ น เวี ย นและใช้ จ่ า ยเพื่ อ สมาพันธ์สมาคมฯ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ส่งเสริม หรือ ช่ วยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการด้ า น
ภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ และศิ ล ปิ น ด้ า น
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

๕
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นนายทะเบียน
กลางมี อ านาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละเป็ น นายทะเบี ย นประจ า
กรุงเทพมหานคร
ให้ รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง นายทะเบี ย นประจ าจั ง หวั ด มี อ านาจหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ภายในเขตจังหวัดของตน

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มาตรา ๖ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจแต่งตั้งนายทะเบียน พนักงานเจ้า หน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกาหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกาหนดกิจการอื่นหรือ
ออกประกาศเพื่อปฏิบั ติการตามพระราชบัญ ญั ตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่ เกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่ของตน
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้
ใช้บังคับได้

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิ ทัศน์แห่งชาติประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็น
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กี ฬ าเป็ น รองประธานกรรมการคนที่ ส อง ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬ า ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์

มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้ มี ค ณะกรรมการภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ แ ห่ ง ชาติ
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระท รวงวั ฒ น ธรรม เป็ น รองป ระธาน กรรม การค น ที่ ห นึ่ ง
รัฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าเป็ น รองประธาน

เหตุผลที่แก้ไข
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๖
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสิบเอ็ดคน เป็นกรรมการ
และให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เว้ น แต่ อ าจารย์ ในสถาบั น การศึก ษาของรัฐ ด้า นละหนึ่ งคน และผู้ แทนนิ ติ
บุคคลซึ่งประกอบกิจการภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ จานวนเจ็ดคน

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กรรมการคนที่สอง ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บัญชาการตารวจ
แห่ งชาติ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุ น ผู้แ ทนกระทรวงกลาโหม ผู้ แทน
กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม และผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งรัฐมนตรี
แต่ ง ตั้ ง ไม่ เ กิ น สิ บ เอ็ ด คน เป็ น กรรมการ และให้ ป ลั ด กระทรวง
วัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งประกอบด้ ว ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ านภาพยนตร์ วี ดิ ทั ศ น์ โทรทั ศ น์ หรื อ การคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภคซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
ของรั ฐ ด้ า นละหนึ่ งคน และผู้ แ ทนนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ประกอบกิ จ การ
ภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ จานวนเจ็ดคน”

มาตรา ๘ ให้ สานั ก งานปลัด กระทรวงวัฒ นธรรมท าหน้าที่ เป็ นส านั ก งาน
เลขานุการของคณะกรรมการรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษา
ข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
มาตรา ๕ ให้ ยกเลิ ก ค วาม ใน (๒ ) (๖ )ของม าตรา ๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ต่อไปนี้

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

๗
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑) เสนอนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

ภาพยนตร์ และการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ ต่ อ
คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการ
(๒) กาหนดมาตรการในการส่งเสริมให้มีการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มี (๒)กาหนดมาตรการในการส่งเสริมให้มีการสร้างภาพยนตร์และวีดิ แก้ ไ ขอ านาจหน้ า ที่ ข องคณ ะกรรมการ
ภาพยนตร์และวีดิ
ลักษณะสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ หรือมีคุณค่าในทางศิลปวัฒนธรรมใน ทั ศ น์ ที่ มี ลั ก ษณะสร้ า งสรรค์ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม การ ภาพยนตร์วีดิทัศน์แห่งชาติให้สอดคล้องกับ
ทัศน์
รูปแบบที่คนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ท่องเที่ยว หรือมีคุณค่าในทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่คนทุกกลุ่ม การจัดตั้งกองทุน
รวมทั้งคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
(๓) เสนอความเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ในการแก้ ไขปรั บ ปรุ งกฎหมายเกี่ ย วกั บ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(๔) เสนอค าแนะนาต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๕) ออกประกาศก าหนดสั ด ส่ ว นระหว่ า งภาพยนตร์ ไทยและภาพยนตร์
ต่างประเทศที่ จะนาออกฉายในโรงภาพยนตร์ตาม (๑) ของบทนิย ามคาว่า
“โรงภาพยนตร์” ในมาตรา ๔
(๖) พิ จารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ คาสั่งของนายทะเบียนและคณะกรรมการ (๖) พิ จ ารณาอนุ มั ติโครงการที่ ข อรั บ การส่ งเสริม สนั บ สนุ น จาก แก้ ไ ขอ านาจหน้ า ที่ ข องคณ ะกรรมการ
ภาพยนตร์วีดิทัศน์แห่งชาติให้สอดคล้องกับ
เงินกองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
การจัดตั้งกองทุน

๘
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพ ากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดารง
ตาแหน่งสามปี
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ให้กรรมการนั้นปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการ
ใหม่
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารง
ตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

๙
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๓ ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งรั ฐ มนตรี แ ต่ งตั้ งพ้ น จาก
ตาแหน่งก่อนวาระให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นดารงตาแหน่งแทน และให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของ
กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการเพื่อให้มีการแต่งตั้งกรรมการ
แทนก็ได้
มาตรา ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้าประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อาจปฏิ บั ติห น้ าที่ ได้ ให้ ก รรมการซึ่ งมาประชุ ม เลือ กกรรมการคนหนึ่ งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุ ม ถ้ า มี ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ ก รรมการผู้ ใ ดมี ส่ ว นได้ เสี ย
กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

๑๐
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๕ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ คณะกรรมการมี
อ านาจแต่ ง ตั้ ง คณ ะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณ าหรื อ ด าเนิ น การตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
หมวด ๒
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์คณะหนึ่ง
หรือหลายคณะ โดยแต่ละคณะให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ ซึ่ งมี อ านาจหน้ า ที่ ต าม
มาตรา ๑๘ (๑) ให้มีจานวนไม่เกินเก้าคน โดยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ต่างประเทศ ภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรม สื่อสารมวลชน หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการภาพยนตร์
คณะกรรมการพิ จารณาภาพยนตร์และวีดิทั ศ น์ซึ่ งมี อานาจหน้ าที่ ต าม
มาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีจานวนไม่เกินเจ็ดคน โดยแต่ งตั้งจาก
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นภาพยนตร์ วี ดิ ทั ศ น์ โทรทั ศ น์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม หรื อ การ
คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งต้องแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจานวนไม่เกินสี่คนและ
จากภาคเอกชนจานวนไม่เกินสามคน

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๑๑
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๗ ให้ สานั กงานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ งชาติทาหน้ าที่เป็ น
ส านั ก งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการพิ จ ารณาภาพยนตร์ แ ละวีดิ ทั ศ น์
รับ ผิ ด ชอบงานธุ รการ งานประชุ ม การศึ ก ษาข้ อ มู ล และกิ จ การต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามมาตรา
๑๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ให้สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รับผิดชอบงานธุรการ งาน
ประชุม การศึกษาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามมาตรา ๑๘ (๑)

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีอานาจหน้าที่ มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังต่อไปนี้

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(๑) อนุญาตการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
(๒) ตรวจพิจารณาและกาหนดประเภทภาพยนตร์ที่จะนาออกฉาย ให้
(๒) ตรวจพิจารณาและกาหนดประเภทภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการฯ มี อ านาจตรวจ กรมส่งเสริม
เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายในราชอาณาจักร
ในลั ก ษณะที่ เป็ น เกมการเล่ น ที่ จ ะน าออกฉาย ให้ เช่า แลกเปลี่ ย น พิจารณาและกาหนดประเภทวีดิทัศน์มีความ วัฒนธรรม
หรือจาหน่ายในราชอาณาจักร
มาตรา ๑๙ ให้นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์โดยอนุโลม

เหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละวัย

๑๒
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๓
การประกอบกิจการภาพยนตร์
มาตรา ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ให้
ยื่นคาขออนุญาตพร้อมด้วยบทภาพยนตร์ เค้าโครง และเรื่องย่อของภาพยนตร์
ที่ จ ะสร้ า งต่ อ ส านั ก งานพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว และต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
รับผิดชอบสถานที่ที่จะใช้สร้างภาพยนตร์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การขออนุ ญ าตและการอนุญ าตให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ต้องดาเนินการสร้างภาพยนตร์ตาม
บทภาพยนตร์และเค้าโครงตลอดจนเงื่อนไขที่ได้รบั อนุญาต โดยคานึงถึงฉากที่
ถ่ายทา บทสนทนา และสถานที่ถ่ายทาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๒๒ การสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ ไม่
ต้องขออนุญาต
(๑) ภาพยนตร์ข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
(๒) ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อดูเป็นการส่วนตัว
(๓) ภาพยนตร์ ที่ มี ก ารสร้ า งในต่ า งประเทศและได้ น ามาใช้ บ ริ ก ารตาม
กระบวนการหลั ง การถ่ า ยท าภาพยนตร์ ใ นราชอาณาจั ก ร ซึ่ งได้ แ จ้ งต่ อ

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

๑๓
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
ส านั ก งานพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วตามหลั ก เกณ ฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) ภาพยนตร์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๓ ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องดาเนินการสร้างภาพยนตร์ในลักษณะที่ไม่
เป็ น การบ่ อ นท าลาย ขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข อง
ประชาชน หรื อ อาจกระทบกระเทื อ นต่ อ ความมั่ น คง และเกี ย รติ ภู มิ ข อง
ประเทศไทย
ผู้สร้างภาพยนตร์ผู้ใดสงสัยว่าการสร้างภาพยนตร์ของตนจะเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง อาจขอให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิ
ทั ศ น์ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ในเรื่ อ งนั้ น ก่ อ นด าเนิ น การสร้ า งได้ ในกรณี นี้
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์จะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้
ผู้ซึ่งขอความเห็นทราบภายในสิบห้ าวันนั บแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้รับคาขอ ถ้าไม่แจ้งภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้ความเห็นชอบแล้ว
การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ค่าป่วยการที่ไ ด้รับ
ให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
การใดที่ได้กระทาไปตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ มิให้ถือว่าการกระทานั้นเป็นการกระทาที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
วรรคหนึ่ง

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

๑๔
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่การสร้างภาพยนตร์มผี ลกระทบหรือก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน ผูส้ ร้างภาพยนตร์ต้องดาเนินการปรับปรุงสิ่งดังกล่าวให้อยู่
ในสภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกีย่ วข้อง

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

มาตรา ๒๕ ภาพยนตร์ที่จะนาออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายใน
ราชอาณาจักรต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีก าร และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๖ ในการตรวจพิ จ ารณ าภาพยนตร์ ต ามมาตรา ๒ ๕ ให้ มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน(๓)ของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการพิ จ ารณาภาพยนตร์แ ละวีดิ ทั ศ น์ ก าหนดด้ วยว่ า ภาพยนตร์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
ดังกล่าวจัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภทใด ดังต่อไปนี้
(๑) ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู
(๒) ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป
(๓) ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบสามปีขึ้นไป
(๔) ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป
(๕) ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป
(๖) ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ากว่ายี่สิบปีดู
(๗) ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร
ความใน (๖) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ดูซึ่งบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส

เนื่องจากเห็นว่าในสังคมปัจจุบันผู้มีอายุสิบ
สามปีเข้าถึ งหรือมี การเรียนรู้ในสื่อมากขึ้ น
และผู้ มี อ ายุ สิ บ สามปี กั บ ผู้ มี อ ายุ สิ บ ห้ า ปี มี
อายุใกล้เคียงกัน
.

๑๕
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
หลักเกณฑ์ในการกาหนดว่าภาพยนตร์ลักษณะใดควรจัดอยู่ในภาพยนตร์
ประเภทใดให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

มาตรา ๒๗ ภาพยนตร์ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับ มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๒๗ แห่ ง
อนุญาตตามมาตรา ๒๕
พระราชบัญ ญั ติภ าพยนตร์และวีดิทั ศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
(๑) ภาพยนตร์ข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ต่อไปนี้แทน

(๒) ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อดูเป็นการส่วนตัว
(๓) ภาพยนตร์ ที่ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน หรื อ
หน่ วยงานอื่ นของรัฐสร้างขึ้น เพื่ อเผยแพร่หรือ ส่งเสริมการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานนั้น
(๔) ภาพยนตร์ ที่ ฉ ายในเทศกาลภาพยนตร์ ร ะหว่ า งประเทศตามที่
คณะกรรมการกาหนด
(๕) ภาพยนตร์ ที่ ฉ ายทางโทรทั ศ น์ แ ละผ่ า นการตรวจพิ จ ารณาตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้ว
(๖) ภาพยนตร์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ภาพยนตร์ตาม (๒) (๔) และ (๖) หากนาออกฉายเป็นการทั่วไป ให้เช่า
ภาพยนตร์ ตาม (๒) และ (๔) หากนาออกฉายเป็นการทั่วไป ให้ ภาพยนตร์ต ามมาตรา ๒๗ (๖) ได้ รับ การ
กรมส่งเสริม
แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายในราชอาณาจักร ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและ เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายในราชอาณาจักร ต้องผ่านการตรวจ ยกเว้นอยู่แล้วไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณา
วัฒนธรรม
ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕
พิจารณาและได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕”
ตามมาตรา ๒๕ แม้ภาพยนตร์นั้นจะนาออก
ภาพยนตร์ตาม (๕) หากนาออกฉายทางสื่อประเภทอื่น หรือนาออก

ฉายเป็นการทั่วไป ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือ

๑๖
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้เช่าแลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายในราชอาณาจักร ต้องผ่านการตรวจพิจารณา
และได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๒๘ การตรวจพิ จารณาและกาหนดประเภทภาพยนตร์ที่ ฉายทาง
โทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ให้นาความในมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ภาพยนตร์ตามมาตรา ๒๖ (๕) และ (๖) ให้ฉายทางโทรทัศน์ได้ในระหว่าง
เวลาที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๙ ในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตภาพยนตร์ ต ามมาตรา ๒๕ ถ้ า
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิ ทัศน์เห็นว่าภาพยนตร์ใดมีเนื้อหาที่
เป็ น การบ่ อ นท าลาย ขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข อง
ประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของ
ประเทศไทย ให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีอานาจสั่งให้ผู้
ขออนุญาตแก้ไขหรือตัดทอนก่อนอนุญาต หรือจะไม่อนุญาตก็ได้
ภาพยนตร์ที่ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ มิให้
ถือว่าภาพยนตร์นั้นมีลักษณะที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข
จาหน่ายในราชอาณาจักร

หมายเหตุ

๑๗
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙ การอนุญาตให้นาภาพยนตร์ออกฉาย
ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายในราชอาณาจักร ไม่คุ้มครองผู้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๒๕ ให้พ้นจากความรับผิดในทางแพ่ง ทางอาญา หรือจากการกระทาที่
ต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายอื่ น อั น เกิ ด จากการฉาย ให้ เช่ า แลกเปลี่ ย น หรื อ
จาหน่ายภาพยนตร์
มาตรา ๓๑ ให้น ายทะเบี ยนกลางก าหนดหมายเลขรหั ส และประทับ ตรา
เครื่องหมายการอนุญ าต ประเภทของภาพยนตร์ และหมายเลขรหัสลงบน
ภาพยนตร์ที่ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕
ในกรณีที่นายทะเบียนกลางเห็นสมควรอาจสั่งให้ผู้ยื่นคาขออัดหรือบันทึก
คาบอกแจ้งว่าภาพยนตร์ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาต
รวมทั้ ง ประเภทของภาพยนตร์ ไ ว้ บ นภาพยนตร์ แ ละบนหี บ ห่ อ ที่ บ รรจุ
ภาพยนตร์นั้นด้วยก็ได้
การกาหนดหมายเลขรหัส ลักษณะเครื่องหมายการอนุญาตและประเภท
ของภาพยนตร์ หรือคาบอกแจ้งว่าภาพยนตร์ได้ผ่านการตรวจพิจารณาและ
ได้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มาตรา ๓๒ ให้นายทะเบียนกลางเก็บสาเนาภาพยนตร์ที่ได้รับอนุญาตตาม มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสามของมาตรา ๓๒ แห่ ง
มาตรา ๒๕ ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหนึ่งชุด

พระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร์แ ละวีดิ ทั ศน์ พ .ศ.๒๕๕๑ และให้ ใช้ ความ

ให้นายทะเบียนกลางส่งสาเนาภาพยนตร์ที่หมดความจาเป็นต้องใช้ในการ ต่อไปนี้แทน
ตรวจสอบให้หอภาพยนตร์แห่งชาติเพื่อเก็บรักษาไว้

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

๑๘
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
เหตุผลที่แก้ไข
หมายเหตุ
พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาสาเนาภาพยนตร์จะจัดทาในรูปของวัสดุใดก็ “เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาสาเนาภาพยนตร์จะจัดทาในรูปของวัสดุ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเก็ บ รั ก ษาส าเนา กรมส่งเสริม
ภาพยนตร์
วัฒนธรรม
ได้
ใดหรือวิธีการใดก็ได้”
มาตรา ๓๓ ให้นาความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๑๐ ให้ ยกเลิ ก ความในมาตรา ๓๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่สื่อ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
โฆษณาภาพยนตร์โดยอนุโลม

“มาตรา ๓๓ ให้ น าความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด เก็ บ ส าเนาสื่ อ กรมส่งเสริม
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ ง และวรรคสาม รวมทั้ งบท โฆษณาในรูปวัสดุอื่นใดได้ เพื่อประโยชน์ใน วัฒนธรรม
กาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่สื่อโฆษณาภาพยนตร์โดยอนุโลม การเก็บรักษาและตรวจสอบ ประกอบกับคา
การกาหนดว่าสื่อโฆษณาภาพยนตร์ป ระเภทใดต้องผ่านการ ว่า สื่ อ โฆษณา ในมาตรา ๔ มี ค วามหมาย
พิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ กว้างจึงจาเป็นที่ต้องกาหนดประเภทของสื่อ
และวีดิทัศน์ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”

โฆษณาภาพยนตร์ ที่ ต้ อ งผ่ า นการตรวจ
พิจารณา ตามมาตรา ๒๕

มาตรา ๓๔ ห้ ามผู้ใดส่งภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นในราชอาณาจักรออกไปนอก มาตรา ๑๑ ให้ ยกเลิก มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญ ญั ติ ภาพยนตร์ เพราะเป็ น การจ ากั ด การแข่ งขั น ทางด้ า น สมาพันธ์สมาคมฯ
การค้าต่างประเทศ
ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และวีดิทัศน์
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๙
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๓๕ การส่งภาพยนตร์ดังต่อไปนี้ออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่ต้อง มาตรา ๑๒ ให้ ยกเลิก มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญ ญั ติ ภาพยนตร์
ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๔
และวีดิทศั น์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑) ภาพยนตร์ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างตามมาตรา ๒๐
(๒) ภาพยนตร์ตามมาตรา ๒๒
(๓) ภาพยนตร์ที่ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามมาตรา ๒๕
(๔) ภาพยนตร์ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาต
ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๖ การพิ จารณาและอนุญ าตตาม มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓ มาตรา ๑๓ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๓๖ แห่ ง
และมาตรา ๓๔ คณะกรรมการพิ จารณาภาพยนตร์แ ละวี ดิ ทั ศ น์ จะต้ อ ง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ ถ้าพิจารณาไม่ ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ การพิ จารณาและอนุ ญ าตตาม มาตรา ๒๕ และ
เสร็จภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าอนุญาต
มาตรา ๓๓ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์จะต้อง
พิ จ ารณาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ ค าขอ ถ้ า
พิจารณาไม่เสร็จภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าอนุญาต
ในกรณีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์สั่งให้แก้ไข
หรื อ ตั ด ทอนให้ เวลาตามวรรคหนึ่ ง เป็ น อั น ระงั บ ไป และให้
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ งเริ่ม นั บ ใหม่ ตั้งแต่ ผู้ยื่ น ขออนุ ญ าตได้ ส่ ง
ภาพยนตร์ที่แก้ไขหรือตัดทอนตามคาสั่งของคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แล้ว”

เหตุผลที่แก้ไข
เหตุผลเดียวกับมาตรา ๑๐

หมายเหตุ
สมาพันธ์สมาคมฯ

ปัจจุบันมีปริมาณภาพยนตร์และวีดิ ทัศน์ที่ กรมส่งเสริม
ส่งตรวจพิจารณาเป็นจานวนมาก ซึ่งต้องใช้ วัฒนธรรม
ระยะเวลาในการดาเนินการ รวมถึงในกรณี
ที่ ใ ห้ แ ก้ ไ ข ตั ด ทอน จ าเป็ น ต้ อ งให้ ผู้ ข อ
อนุญาตใช้เวลาในการดาเนินการด้วยเช่นกัน

๒๐
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๓๗ ห้ามผู้ใดประกอบกิจการโรงภาพยนตร์โดยทาเป็นธุรกิจหรือ มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙
ได้รับประโยชน์ตอบแทน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
มาตรา ๔๐มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์
ใบอนุ ญ าตนั้ น ให้ อ อกส าหรั บ โรงภาพยนตร์ แ ต่ ล ะโรง ยกเว้ น ใบอนุ ญ าต และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ตาม (๒) ของบทนิยามคาว่า “โรงภาพยนตร์ ”
ในมาตรา ๔ ให้ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร
การขอใบอนุญ าตและการออกใบอนุญ าตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๘ ห้ า มผู้ ใดประกอบกิ จ การให้ เช่ า แลกเปลี่ ย น หรือ จ าหน่ า ย
ภาพยนตร์ โดยท าเป็ น ธุ ร กิ จ หรื อ ได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทน เว้ น แต่ ได้ รั บ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ใบอนุญ าตนั้น ให้ออกสาหรับ สถานที่ ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่าย
ภาพยนตร์แต่ละแห่ง
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ผู้ที่จะขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา
๓๘ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับ

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

ยกเลิกบทบั ญ ญั ติ เรื่องการขออนุญ าตการ สมาพันธ์สมาคมฯ
ประกอบกิ จการโรงภาพยนตร์ และให้ เช่ า
แลกเปลี่ ย น หรื อ จ าหน่ า ยภาพยนตร์
เนื่ อ งจากเป็ น การสร้างภาระแก่ป ระชาชน
เกินสมควร
ปรับมาตราที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกมาตรา
๓๗ และมาตรา ๓๘

๒๑
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
เพศตามประมวลกฎหมายอาญา
(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา
๓๘
(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ เว้นแต่เคย
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและเวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๐ ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ให้มีอายุห้าปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคาขอก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขออยู่ในฐานะผู้รับ
ใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตและการให้ ต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๑ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ต้ อ งแสดง
ใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
มาตรา ๔๒ ถ้าใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือบกพร่องในสาระสาคัญให้
ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียนและยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๒๒
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงกรณีดังกล่าว
การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๓ ภาพยนตร์ที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญ ญั ติ

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

จะมีไว้ในสถานที่ประกอบกิจการของตนเพื่อนาออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
หรือจาหน่ายจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับภาพยนตร์ที่ “มาตรา ๔๓ ภาพยนตร์ที่ผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์จะนาออก แก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกมาตรา สมาพันธ์สมาคมฯ
ผ่านการตรวจพิ จารณาและได้ รับ อนุ ญ าตตามมาตรา ๒๕ และมีการแสดง ฉายต้องเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับภาพยนตร์ที่ผ่าน ๓๗ และมาตรา ๓๘
เครื่ อ งหมายการอนุ ญ าต ประเภทของภาพยนตร์ แ ละหมายเลขรหั ส การตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ และมีการแสดง
เช่นเดียวกับมาตรา ๓๑
เครื่องหมายการอนุญาต ประเภทของภาพยนตร์และหมายเลขรหัส
เช่นเดียวกับมาตรา ๓๑”
มาตรา ๔๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ แจ้งประเภทของภาพยนตร์ที่ มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญ ญั ติ
นาออกฉายแต่ละเรื่องไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณโรงภาพยนตร์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ห้ามผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งมี

“มาตรา ๔๔ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์แจ้งประเภท แก้ไขมาตราทีเ่ กี่ยวข้องกับการยกเลิกมาตรา สมาพันธ์สมาคมฯ

อายุต่ากว่าที่กาหนดตามมาตรา ๒๖ (๖) เข้าไปในโรงภาพยนตร์ในระหว่างที่ ของภาพยนตร์ ที่ น าออกฉายแต่ ล ะเรื่ อ งไว้ ในที่ เปิ ด เผยและเห็ น ได้ ๓๗ และมาตรา ๓๘
ทาการฉายภาพยนตร์ที่จัดอยู่ในประเภทดังกล่าว

ชัดเจนในบริเวณโรงภาพยนตร์
ห้ ามผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงภาพยนตร์ยิ น ยอมหรื อปล่ อยปละ
ละเลยให้ผู้ซึ่งมีอายุต่ากว่าที่กาหนดตามมาตรา ๒๖(๖) เข้าไปในโรง
ภาพยนตร์ ในระหว่ า งที่ ท าการฉายภาพยนตร์ ที่ จั ด อยู่ ในประเภท

๒๓
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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ดังกล่าว”

มาตรา ๔๕ ห้ามผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๘ ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือ มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญ ญั ติ
จาหน่ายภาพยนตร์ที่จัดอยู่ในประเภทตามมาตรา ๒๖ (๖) ให้แก่ผู้ซึ่งมีอายุต่า ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
กว่าที่กาหนดไว้สาหรับภาพยนตร์ประเภทดังกล่าว

“มาตรา ๔๕ ห้ามผู้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ ยน หรือ

ปรับมาตราที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกมาตรา สมาพันธ์สมาคมฯ
จาหน่ายภาพยนตร์ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์ที่จัด
๓๗ และมาตรา ๓๘
อยู่ในประเภทตามมาตรา ๒๖ (๖) ให้แก่ผู้ซึ่งมีอายุต่ากว่าที่กาหนด
ไว้สาหรับภาพยนตร์ประเภทดังกล่าว”

มาตรา ๔๖ การฉายภาพยนตร์ในสถานที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถดูได้ ต้องเป็น
ภาพยนตร์ที่จดั อยู่ในประเภทตามมาตรา ๒๖ (๑) หรือ (๒)
มาตรา ๔๗ วีดิ ทั ศน์ ที่ จะน าออกฉาย ให้ เช่า แลกเปลี่ ยน หรือจาหน่ ายใน
ราชอาณาจักรต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีก าร และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๔
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๑ ๘ ให้ เพิ่ มค วาม ต่ อ ไป นี้ เ ป็ นมาต รา ๔ ๗ /๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
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“มาตรา ๔๗/๑ ในการตรวจพิจารณาวีดิทัศน์ตามมาตรา ๔๗ เพื่อให้วีดิทัศน์ที่มีลักษณะเป็นเกมการเล่น กรมส่งเสริม
หากเป็ น วีดิทัศน์ ในลักษณะที่ เป็ นเกมการเล่ น ให้ค ณะกรรมการ เหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละวัย
วัฒนธรรม
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์กาหนดด้วยว่าวีดิทัศน์ดังกล่าวจัด
อยู่ในวีดิทัศน์ประเภทใด ดังต่อไปนี้
(๑) วีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับผู้เล่นทั่วไป
(๒) วีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับผู้เล่นตั้งแต่สามปีขึ้นไป
(๓) วีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับผู้เล่นตั้งแต่หกปีขึ้นไป
(๔) วีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับผู้เล่นอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป
(๕) วีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับผู้เล่นอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป
(๖) วีดิทัศน์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร
หลักเกณฑ์ในการกาหนดว่าวีดิทัศน์ตามวรรคหนึ่งลักษณะใด
ควรจั ด อยู่ ใ นวี ดิ ทั ศ น์ ป ระเภทใดให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง”
มาตรา ๔๘ วีดิ ทั ศ น์ ดั งต่ อ ไปนี้ ไม่ ต้ อ งผ่ านการตรวจพิ จ ารณาและได้ รั บ
อนุญาตตามมาตรา ๔๗
(๑) วีดิทัศน์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว
(๒) วีดิทัศน์ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐสร้างขึ้น เพื่อเผยแพร่หรือส่งเสริมการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น

มาตรา ๑๙ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๔๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ วีดิทัศน์ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและ
ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๗

๒๕
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
เหตุผลที่แก้ไข
หมายเหตุ
พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๓) วีดิทัศน์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๑) วีดิทัศน์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว
วีดิทั ศ น์ ต าม (๑) และ (๓) หากน าออกฉายเป็ น การทั่ วไป ให้ เช่า หรื อ (๒) วี ดิ ทั ศ น์ ที่ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน หรื อ
จาหน่ายในราชอาณาจักร ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตตาม หน่วยงานอื่นของรัฐสร้างขึ้น เพื่อเผยแพร่หรือส่งเสริมการดาเนินงาน
ของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๔๗
(๓) วีดิทัศน์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
วี ดิ ทั ศ น์ ต าม (๑) หากน าออกฉายเป็ น การทั่ ว ไป ให้ เช่ า หรื อ ให้มาตรา ๔๘ (๓) ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง กรมส่งเสริม
จ าหน่ า ยในราชอาณาจั ก ร ต้ อ งผ่ า นการตรวจพิ จ ารณาและได้ รั บ ผ่านการตรวจพิจารณาตามมาตรา ๔๗ แม้ วัฒนธรรม
อนุญาตตามมาตรา ๔๗”
วีดิทัศน์นั้นจะนาออกฉายเป็นการทั่วไป ให้
เช่ า แ ล ก เป ลี่ ย น ห รื อ จ า ห น่ า ย ใน
ราชอาณาจักร
มาตรา ๔๙ ห้ ามผู้ ใดส่ งวี ดิ ทั ศ น์ ที่ ส ร้ างขึ้ น ในราชอาณาจั ก รออกไปนอก
ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์
การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีก าร และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕๐ การส่งวีดิทัศน์ดังต่อไปนี้ออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่ต้องได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๔๙
(๑) วีดิทัศน์ที่ผ่านการตรวจพิ จารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามมาตรา ๔๗
(๒) วีดิทัศน์ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตตาม

๒๖
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

มาตรา ๒๐ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญ ญั ติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ ให้นาความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา
มาตรา ๕๑ ให้นาความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒
๓๑ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ งและวรรคสาม และมาตรา ๓๖ มา กาหนดให้นายทะเบียนกลางจัดเก็บสาเนา กรมส่งเสริม
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๖ มาใช้บังคับแก่วีดิทัศน์โดยอนุโลม
บังคับใช้แก่วีดิทัศน์โดยอนุโลม”
วีดิทัศน์ในรูปวัสดุอื่นใดได้ เพื่อประโยชน์ใน วัฒนธรรม
การเก็บรักษาและตรวจสอบ

มาตรา ๕๒ ให้นาความในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๑ รวมทั้งบทกาหนดโทษ มาตรา ๒๑ ให้ เพิ่ ม ความต่ อไปนี้ เป็ น วรรคสองของมาตรา ๕๒
ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่สื่อโฆษณาวีดิทัศน์โดยอนุโลม
แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๒ ให้นาความในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๑ รวมทั้ง
บทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่สื่อโฆษณาวีดิทัศน์โดยอนุโลม
การก าหนดว่ า สื่ อ โฆษณาวี ดิ ทั ศ น์ ป ระเภทใดต้ อ งผ่ า นการ สื่อโฆษณา ในมาตรา ๔ มีความหมายกว้าง กรมส่งเสริม
พิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ จึ ง จ าเป็ น ที่ ต้ อ งก าหนดประเภทของสื่ อ วัฒนธรรม
โฆษณาวีดิทัศน์ที่ต้องผ่านการตรวจพิจารณา
และวีดิทัศน์ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด”
ตามมาตรา ๔๗

๒๗
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๓ ห้ามผู้ใดจัดตั้งหรือประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์โดยทาเป็นธุรกิจ
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ใบอนุญาตนั้น ให้ออกสาหรับร้านวีดิทัศน์แต่ละแห่ง
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บังคับแก่การประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่
ตั้งอยู่ในสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน การออกกฎกระทรวงตาม
วรรคสามจะกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาคารหรือสถานที่ตั้งของร้านวีดิทัศน์
ด้วยก็ได้
มาตรา ๕๔ ห้ามผู้ใดประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายวีดิ
ทัศน์โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน เว้นแต่ได้รับใบอนุญ าต
จากนายทะเบียน
ใบอนุญาตนั้น ให้ออกสาหรับสถานที่ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายวีดิ
ทัศน์แต่ละแห่ง
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มาตรา ๕๕ ให้ ถือว่าผู้ รับ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๓๘ ได้รับใบอนุ ญ าตตาม
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรา ๕๔ ด้วย
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ให้มีอายุห้าปีนับแต่
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติ
วันที่ออกใบอนุญาต และให้นาความในมาตรา ๔๐ วรรคสองและวรรคสาม มา ภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

๒๘
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
ใช้บังคับแก่การต่ออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
เหตุผลที่แก้ไข
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ให้มี แก้ไขปรับปรุงตามที่มาตรา ๓๗มาตรา๓๘
ไม่เกินอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ถูกยกเลิกทาให้ต้องปรับมาตราที่เกี่ยวข้องที่
การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคาขอก่อนวันที่ นาไปใช้ให้ตรงกับหลักกฎหมายที่แก้ไข
ใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นคา
ขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งคาสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตและการให้ ต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตให้
เป็ น ไป ตาม ห ลั ก เก ณ ฑ์ วิ ธี ก าร แล ะเงื่ อ น ไข ที่ ก าห น ดใน
กฎกระทรวง”
มาตรา ๒๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๕๖/๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๖/๑ ผู้ที่จะขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา แก้ไขปรับปรุงตามที่มาตรา ๓๗มาตรา๓๘
๕๓ หรื อ มาตรา ๕๔ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม ถูกยกเลิกทาให้ต้องปรับมาตราที่เกี่ยวข้องที่
ดังต่อไปนี้
นาไปใช้ให้ตรงกับหลักกฎหมายที่แก้ไข
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่ เคยได้ รับ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก ใน
ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓
หรือมาตรา ๕๔

หมายเหตุ

๒๙
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔
เว้นแต่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตและเวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปี
ในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลเป็ น ผู้ ข ออนุ ญ าต กรรมการ ผู้ จั ด การ หรื อ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง”

เหตุผลที่แก้ไข

มาตรา ๒๕ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๕๖/๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๖/๒ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ และมาตรา แก้ไขปรับปรุงตามที่มาตรา ๓๗มาตรา๓๘
๕๔ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ ถูกยกเลิกทาให้ต้องปรับมาตราที่เกี่ยวข้องที่
ประกอบกิจการ”
นาไปใช้ให้ตรงกับหลักกฎหมายที่แก้ไข
มาตรา ๒๖ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๕๖/๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๖/๓ ถ้ า ใบอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ แก้ไขปรับปรุงตามที่มาตรา ๓๗มาตรา๓๘
บกพร่องในสาระสาคัญให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียนและ ถูกยกเลิกทาให้ต้องปรับมาตราที่เกี่ยวข้องที่
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึง นาไปใช้ให้ตรงกับหลักกฎหมายที่แก้ไข
กรณีดังกล่าว
การขอใบแทนใบอนุ ญ าตและการออกใบแทนใบอนุ ญ าตให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

หมายเหตุ

๓๐
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
เหตุผลที่แก้ไข
พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๕๗ ให้ น าความในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ มาใช้ มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์ แก้ไขปรับปรุงตามที่มาตรา ๓๗มาตรา๓๘
บั งคั บ แก่ ก ารประกอบกิ จ การร้า นวีดิ ทั ศ น์ แ ละการประกอบกิ จ การให้ เช่ า และวีดิทศั น์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ถูกยกเลิกทาให้ต้องปรับมาตราที่เกี่ยวข้องที่
แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายวีดิทัศน์โดยอนุโลม
นาไปใช้ให้ตรงกับหลักกฎหมายที่แก้ไข
มาตรา ๕๘ วีดิทัศน์ที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ จะมีไว้
ในสถานที่ประกอบกิจการของตนเพื่อนาออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
จาหน่ายจะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับวีดิทัศน์ที่ผ่านการตรวจพิจารณาและ
ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๗ และมีการแสดงเครื่องหมายการอนุญาตและ
หมายเลขรหัสเช่นเดียวกับมาตรา ๓๑ ซึ่งนามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา
๕๑
มาตรา ๕๙ การประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์จะต้องกระทาในวัน เวลา และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน การออกกฎกระทรวงตาม
วรรคหนึ่งจะกาหนดเวลาในการเข้าใช้บริการของผู้ซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบแปดปี
บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสด้วยก็ได้
มาตรา ๒๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๔/๑ กองทุนส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 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

หมายเหตุ

๓๑
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่มีการขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์และกิจการ
ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ในสถานที่เดียวกัน
จะต้องแยกพื้นที่ในการให้บริการออกจากกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมวด ๔/๑
กองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์
และวีดิทัศน์
มาตรา ๖๐/๑ ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง ในส านั ก งาน เพื่ อ เป็ น ทุ น หมุ น เวี ย นและใช้ จ่ า ยเพื่ อ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรียกว่า “กองทุ นส่งเสริม อุตสาหกรรม ส่งเสริม หรือ ช่ วยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการด้ า น
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
และใช้จ่ายเพื่อการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทาภาพยนตร์ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม การถ่ า ยท าภาพยนตร์ ต่ า งประเทศในประเทศไทยและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย
การจั ด สรรเงิ น กองทุ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ

๓๒
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
เหตุผลที่แก้ไข
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๖๐/๒ กองทุนประกอบด้วย
กาหนดที่ มาของรายรับของกองทุน เพื่ อให้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
กองทุนมีความมั่นคง
(๒) เงิน อุดหนุ น ที่รัฐบาลจัดสรรให้จ ากงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี
(๓) ค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงินที่ผู้ที่ได้ใบอนุญ าตตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔
ส่งเข้ากองทุน
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(๖) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับ
ตามกฎหมาย
(๘) ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา
(๙) เงินที่ได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จาก
การหารายได้
(๑๐) เงิ น ตอบแทนที่ ได้ จ ากการให้ ก ารอุ ดหนุ น หรือ ให้ กู้ ยื ม
เงินกองทุนไปลงทุนดาเนินงาน
(๑๑) เงินที่ได้จากแหล่งอื่นๆ
เงินตอบแทนตาม (๑๐) ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๐/๓ เงินและดอกผลของกองทุนตามมาตรา ๖๐/๒ ไม่ เพื่อเป็นเงินได้ที่จะนาไปบริหารกองทุน
ต้องนาส่งกระทรวงการคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน

หมายเหตุ

๓๓
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
เหตุผลที่แก้ไข
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๖๐/๔ การบริ จ าคเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น เข้ า กองทุ น ให้ เพื่ อ จู ง ใจให้ มี ผู้ ส นใจบริ จ าคสนั บ สนุ น
คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเสนอขอยกเว้นภาษี กองทุน
โดยให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๖๐/๕ ให้ ผู้ได้รับใบอนุ ญ าตตาม มาตรา ๕๓ และมาตรา เพื่อเป็นรายได้ของกองทุน
๕๔ ส่งเงิน เข้ ากองทุ น ตามอั ตราและหลั ก เกณฑ์ ที่ คณะกรรมการ
ประกาศกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๖๐/๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๖๐/๕ ผู้ใดไม่ส่งเงิน เพื่อเร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่ต้องนาส่งเงินกองทุน
เข้ากองทุนตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดตาม ให้ปฏิบัติตามโดยเร็ว
มาตรา ๖๐/๕ ต้องชาระเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจานวนเงิน
ที่ ไม่ น าส่ ง ส าหรั บ เศษของเดื อ นถ้ า ถึ ง สิ บ ห้ า วั น หรื อ กว่ า นั้ น ให้
นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าไม่ถึงสิบห้าวัน ให้ปดั ทิ้ง
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถ
น าเงิ น ส่ ง กองทุ น ได้ ต ามที่ ก าหนดในมาตรา ๖๐/๕ และผู้ ได้ รั บ
ใบอนุ ญ าตได้ น าเงิน ส่ งเข้ ากองทุ น ภายในเจ็ ดวัน นั บ แต่ วัน ที่ ครบ
กาหนดให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชาระเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่นาเงินส่งเข้ากองทุนหรือไม่
ชาระเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้นาส่ง
เงินภายในสามเดือนนับแต่วันที่ไม่ชาระ หากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่
นาส่งเงินภายในระยะเวลาดังกล่าวให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งพักใช้

หมายเหตุ

๓๔
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะนาเงินส่งเข้ากองทุน
และชาระเงินเพิ่มให้ถูกต้องครบถ้วน

เหตุผลที่แก้ไข

มาตรา ๖๐/๗ ให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ เพื่อให้มีคณะกรรมการมาบริหารกองทุน
ต่างประเทศ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน
อนุกรรมการ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินเจ็ดคน
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการท่องเที่ยว ด้านกฎหมาย ด้าน
ภาพยนตร์ด้านวีดิทัศน์ หรือด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นอนุกรรมการ
ให้ ผู้ แ ทนส านั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม ผู้ แ ทน
กรมการท่องเที่ยวเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้ง
ข้ าราชการในส านั ก งานปลัดกระทรวงวัฒ นธรรม ข้ า ราชการใน
กรมการท่องเที่ยวเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุ ก รรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี อ านาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนให้
เป็นไปตามมาตรา ๖๐/๑ และตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) พิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการในการ
อนุมัติโครงการที่ขอรับการอุดหนุน
ตามมาตรา ๖๐/๑
(๓) ติดตามและประเมิ น ผลการดาเนิ น โครงการที่ ได้ รับ
จัดสรรจากกองทุน

หมายเหตุ

๓๕
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๔) จัดทารายงานการจ่ายเงินของโครงการที่ขอรับการ
อุดหนุนตามมาตรา ๖๐/๑ เสนอต่อคณะกรรมการ
(๕) ปฏิ บั ติห น้ าที่ อื่ นตามที่ กาหนดในพระราชบั ญ ญั ตินี้
หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณ ะอนุ กรรมการส่ ง เสริ ม การถ่ า ยท าภ าพ ยน ตร์
ต่างประเทศ อาจแต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาและปฏิบัติการ
อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม การถ่ า ยท า
ภาพยนตร์ต่างประเทศ มอบหมาย
มาตรา ๖๐/๘ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายทา
ภาพยนตร์ต่างประเทศ มีวาระอยู่ในตาแหน่ง คราวละสามปีนับแต่
วัน ที่ ได้รับ แต่ งตั้ ง และอาจได้ รับ แต่ งตั้ งอีก ได้ แต่ ต้อ งไม่ เกิ น สอง
วาระติดต่อกัน
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ มาตรา
๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
ถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยอนุโลม
ให้ ป ร ะ ธ า น อ นุ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ใน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศ ได้รับ
เบี้ ยป ระชุ มหรื อ ป ระโยชน์ ตอบ แทน อื่ น ตาม หลั ก เกณ ฑ์ ที่
คณะกรรมการกาหนดตามผลการดาเนินงาน
มาตรา ๖๐/๙ .ให้รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมาย
เป็ น ผู้ จั ด การกองทุ น ท าหน้ า ที่ จั ด การกองทุ น ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยให้คานึงถึงลักษณะการดาเนินงานของ

เหตุผลที่แก้ไข

เพื่อให้มีคณะกรรมการมาบริหารกองทุน

กาหนดให้มีผู้บริหารกองทุนและหน่วยงาน
ธุ ร การของกองทุ น ท าหน้ า ที่ ร องรั บ การ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น /

หมายเหตุ

๓๖
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑

หมวด ๕
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๖๑ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียน
และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
เหตุผลที่แก้ไข
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ทุนหมุนเวียน ความรับผิดชอบ ความประหยัด และความคุ้มค่า
คณะอนุกรรมการของกองทุน
ให้สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย
หน่วยงานในสังกัดทาหน้าที่ เพื่อรองรับการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศกาหนดและ
รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการของกองทุนและเสนอ
แผนการดาเนินงานประจาปี แผนการเงินและงบประมาณประจาปี
ของกองทุ น เก็บรักษาเงิน ทรัพย์สินของกองทุน และดาเนินการ
เบิกจ่ายเงินกองทุน รายงานสถานะการเงิน และรายงานประจาปี
ของกองทุ น ดาเนิ น การเกี่ย วกั บ การจั ดหาผลประโยชน์ แ ละการ
จัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๖๐/๑๐ ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์
ต่างประเทศจัดทางบดุลและบัญชี ทาการส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรือ ผู้ ส อบ
บัญชีรับอนุญาตที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบ
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทารายงานผลการสอบ
บัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ

หมายเหตุ

๓๗
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑) เข้ า ไปในสถานที่ ที่ มี ก ารสร้ างภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ ร้า นวี ดิ ทั ศ น์
สถานที่ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์หรือวีดิ
ทัศน์ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการ
ของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบภาพยนตร์ วีดิทัศน์ สื่อโฆษณา หรือการกระทา
ใดที่อาจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
(๒) ตรวจ ค้น อายัด หรือยึดภาพยนตร์ วีดิทัศน์ หรือสื่อโฆษณาในกรณีที่มี
เหตุ อัน ควรสงสัย ว่ามี ก ารกระท าที่ ฝ่าฝืน หรือ ไม่ป ฏิ บั ติ ตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือใน
เวลาทาการของสถานที่นั้น
(๓) สั่งให้หยุดการสร้างภาพยนตร์ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรค
หนึ่ง
(๔) สั่งห้ามการฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์
ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
(๕) สั่งให้หยุดการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๕
วรรคหนึ่ง ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ ซึ่ง
ได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๒
เมื่อได้เข้าไปและลงมือทาการตรวจสอบตาม (๑) หรือทาการค้นตาม (๒) แล้ว
ถ้ายังดาเนินการไม่เสร็จจะกระทาต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาการ
ของสถานที่นั้นก็ได้
การค้นตาม (๒) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่า
จะเอาหมายค้นมาได้หลักฐานดังกล่าวจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทาลาย หรือทาให้
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ให้ดาเนินการค้น อายัด หรือยึดหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

๓๘
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
กับการกระทาความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นแต่ต้องปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น
มาตรา ๖๒ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ หรือสื่อโฆษณาทีไ่ ด้ยดึ ไว้ตามมาตรา ๖๑ (๒)
ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่
พิพากษาให้ริบและผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ยึด หรือวันที่ทราบคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาล
พิพากษาถึงที่สุด ให้ตกเป็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือกระทรวง
วัฒนธรรม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้หยุดการสร้าง
ภาพยนตร์ตามมาตรา ๖๑ (๓) ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้
ผู้รับอนุญาตหรือผู้สร้างภาพยนตร์ระงับการกระทาที่ฝ่าฝืน แก้ไขปรับปรุงหรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ผู้รับอนุญาตหรือผู้สร้างภาพยนตร์ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อพิจารณาเพิกถอน
การอนุญาตหรือห้ามสร้างภาพยนตร์ดังกล่าวต่อไป
มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๑ นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

๓๙
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
รัฐมนตรีประกาศกาหนด

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

มาตรา ๖๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๖
การอุทธรณ์

หมวด ๖
การอุทธรณ์

มาตรา ๖๖ ค าสั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๔๗ ซึ่งได้นามาใช้บังคับ
โดยอนุโลมตามมาตรา ๕๒ คาสั่งเพิกถอนการอนุญาตหรือคาสั่งห้ามสร้าง
ภาพยนตร์ตามมาตรา ๖๓ ของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ ผู้ได้รับคาสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้าพิจารณาไม่เสร็จภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้
ถือว่าเห็นด้วยกับคาอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

มาตรา ๒๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๖๖ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะหนึ่งหรือ
หลายคณะโดยแต่ละคณะ ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้ง มีจานวนไม่เกินเก้าคน
ซึ่งมี ค วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้านกฎหมาย ด้า น
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือการคุ้มครองผู้ บริโภคในจานวนนี้ ให้แต่งตั้ งจาก
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ
ให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรมท าหน้ า ที่ เป็ น
ส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละให้

เพือ่ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็น
การเฉพาะและเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการท า
หน้าที่ด้านนโยบายซึ่งเป็นภารกิจที่สาคัญใน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์

หมายเหตุ

๔๐
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรมแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเลขานุการและเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้ น าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้ บั งคั บ แก่ ค ณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม

เหตุผลที่แก้ไข

มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๖/๑ และมาตรา ๖๖/๒ เพื่อให้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
แห่งชาติดูนโยบายเป็นหลัก
“มาตรา ๖๖/๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจหน้าที่ แก้ไขมาตราที่มีการระบุถึงมาตรา ๓๘และ
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๕๔
(๑) พิ จ ารณาวินิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ค าสั่ งของคณะกรรมการ
พิ จ ารณ าภ าพ ย น ต ร์ แ ล ะวี ดิ ทั ศ น์ แ ล ะน ายท ะเบี ยน ต าม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) มีหนังสือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือขอให้
บุ ค คลดั ง กล่ า วส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(๓) เข้ า ไปในสถานที่ เพื่ อ ตรวจสอบหรื อ มี ค าสั่ ง ให้ ผู้
อุทธรณ์นาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการฉายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์
มาฉายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์เพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์
(๔) กระท าการใด ๆ เท่ า ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ประกอบการ

หมายเหตุ

๔๑
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พิจารณาอุทธรณ์”
“มาตรา ๖๖/๒ ค าสั่ งไม่ อ นุ ญ าตตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๕
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๔๗ ซึ่งได้นามาใช้
บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๒ คาสั่งเพิ กถอนการอนุญ าตหรือ
ค าสั่ ง ห้ า มสร้ า งภาพยนตร์ ต ามมาตรา ๖๓ ของคณะกรรมการ
พิ จ ารณาภาพยนตร์ แ ละวีดิทั ศ น์ ผู้ ได้ รับ ค าสั่ ง มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ได้รับ
แจ้งคาสั่ง
ให้ คณะกรรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ์ พิ จารณาอุ ท ธรณ์ ให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้าพิจารณาไม่
เสร็จ ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถื อว่าเป็น การเพิ กถอน
คาสั่งที่อุทธรณ์
ค าวินิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ให้ เป็ น
ที่สุด”

เหตุผลที่แก้ไข

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญ ญั ติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา ๖๗ คาสั่งไม่ออกใบอนุญ าต คาสั่งไม่ อนุญ าตให้ ต่ออายุใบอนุ ญ าต
คาสั่งให้ชาระค่าปรับทางปกครอง คาสั่งพักใช้หรือคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๓ มาตรา
๕๔ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ วรรคสอง มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ หรือมาตรา

“มาตรา ๖๗ คาสั่งไม่ออกใบอนุญาต คาสั่งไม่อนุญาต ให้ต่ออายุ แก้ไขมาตราที่มีการระบุถึงมาตรา ๓๗
ใบอนุญ าต คาสั่งให้ชาระค่าปรับทางปกครอง คาสั่งพักใช้หรือ คาสั่ง มาตรา๓๘ ให้ถูกต้อง
เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตของนายทะเบี ย นตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔
มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ วรรคสอง มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ หรือมาตรา

หมายเหตุ

๔๒
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
๗๓ ผู้ได้รับคาสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาสั่ง
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้าพิจารณาไม่เสร็จภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือ
ว่าเห็นด้วยกับคาอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗๓ ผู้ได้รับคาสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้าพิจารณาไม่เสร็จ
ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าเห็นด้วยกับคาอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด”

มาตรา ๖๘ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ผู้ใดฉายภาพยนตร์
ไทยน้อยกว่าสัดส่วนที่คณะกรรมการประกาศกาหนดตามมาตรา ๙ (๔) ต้อง
ชาระค่าปรับทางปกครองตามอัตราที่นายทะเบียนกลางประกาศกาหนด ทั้งนี้
ไม่เกินสามแสนบาท
อัตราค่าปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนกลางจะกาหนดให้
แตกต่างกันสาหรับแต่ละจังหวัดก็ได้

มาตรา๓๒ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๖๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๘ ผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ผู้ใดฉายภาพยนตร์ไทย แก้ไขอานาจหน้าทีใ่ ห้ถูกต้อง
น้อยกว่าสัดส่วนที่คณะกรรมการประกาศกาหนดตามมาตรา ๙ (๕)
ต้องชาระค่าปรับทางปกครองตามอัตราที่นายทะเบียนกลางประกาศ
กาหนด ทั้งนี้ ไม่เกินสามแสนบาท
อัตราค่าปรับ ทางปกครองตามวรรคหนึ่ง นายทะเบี ยนกลางจะ
กาหนดให้แตกต่างกันสาหรับแต่ละจังหวัดก็ได้”

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ปรากฏแก่ นายทะเบียนว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา
๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ผู้ใดดาเนินกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง หรือผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓
หรือมาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ ซึ่งได้
นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๗ ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้ระงับ
การกระทาที่ฝ่าฝืน แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายใน

มาตรา ๓๓ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ งของมาตรา ๖๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ แก้ ไ ขมาตราที่ มี ก ารระบุ ถึ ง มาตรา ๓๘
และมาตรา ๕๔ ให้สอดคล้องกันและปรับ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๖/๑
วิธีการเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

๔๓
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ระยะเวลาที่กาหนด
มาตรา ๕๖/๒ มาตรา ๕๖/๓
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของนาย
ให้นายทะเบียนพิจารณากาหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินสองหมื่น
ทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนพิจารณากาหนดค่าปรับ
บาทต่อวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่
ทางปกครองในอัตราไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน
อยู”่
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือ
มาตรา ๓๘ ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ หรือ
ผู้รับ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๕๓ หรือ มาตรา ๕๔ ผู้ใดขาดคุ ณ สมบั ติ ห รือ มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา
๕๗ ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว

มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏแก่นายทะเบียนว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา
๕๓ ประกอบกิจการโดยฝ่าฝืนมาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๐ ให้นายทะเบียนมี
อานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้โดยมีกาหนดเวลาตามทีเ่ ห็นสมควรแต่ไม่เกินครั้ง
ละเก้าสิบวัน
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งประกอบกิจการโดยฝ่าฝืนมาตรา
๕๙ หรือมาตรา ๖๐ อีก ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของ
ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมชาระค่าปรับทางปกครองตามที่

เหตุผลที่แก้ไข

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๐ ในกรณี ที่ปรากฏภายหลังว่าผู้รับใบอนุญ าต แก้ ไ ขมาตราที่ มี ก ารระบุ ถึ ง มาตรา ๓๘
ตามมาตรา ๕๓หรือมาตรา ๕๔ ผู้ใดขาดคุณ สมบัติ หรือมี ลักษณะ และมาตรา ๕๔ ให้สอดคล้องกันและปรับ
ต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๕๖/๑ ให้ น ายทะเบี ย นมี อ านาจสั่ งเพิ ก ถอน วิธีการเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว”

หมายเหตุ

๔๔
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
นายทะเบียนกาหนดตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๖๙ ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดถูกลงโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๖๘
หรือมาตรา ๖๙ และจงใจหรือเจตนากระทาความผิดที่ถูกลงโทษปรับทาง
ปกครองซ้าอีก ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของ
ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษปรับทางปกครองตาม
มาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๖๙ เป็นนิติบุคคล ให้กรรมการ ผู้จดั การ หรือผู้ซึ่ง
รับผิดชอบในการดาเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษปรับทางปกครอง
ตามที่บัญญัตไิ ว้สาหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทา
นั้นได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่หนึ่ง
แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๗๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง หรือนาภาพยนตร์ตามมาตรา มาตรา ๓๕ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๗๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
๒๖ (๗) ออกเผยแพร่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
“มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง หรือนาภาพยนตร์ตาม กาหนดให้โทษการจาหน่ายภาพยนตร์ที่ห้าม

หมายเหตุ

๔๕
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

มาตรา ๒๖ (๗) หรือ วีดิทัศน์ ตามมาตรา ๔๗/๑ (๖) ออกเผยแพร่ ต้องระวาง เผยแพร่และวีดิทัศน์เช่นเดียวกัน
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจา ทั้งปรับ”

มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคสอง มาตรา มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ
๓๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสน วีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘
บาทถึงหนึ่งล้านบาท
วรรคสอง หรือมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
แปดหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท”

แก้ ไ ขลดอั ต ราโทษป รั บ ลง เนื่ อ งจาก กรมส่งเสริม
กฎหมายฉบับนี้มีอัตราโทษปรับค่อนข้างสูง วัฒนธรรม
ซึ่งเป็นการจากัดดุลพินิจของศาลในการสั่งลงโทษ
เพราะการกาหนดอัตราโทษปรับขั้นต่าไว้ใน
อัตราที่สูง เข่น ไม่ต่ากว่า ๒ แสนบาท แม้
จาเลยจะรับสารภาพ และศาลปราณีลดโทษให้แล้ว
ก็ ยั งมี โทษปรั บค่ อนข้ างสู ง (เกิ น ๘๐,๐๐๐ บาท)
หากจาเลยไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ ศาลไม่สามารถ
สั่งให้ผู้ต้องโทษปรับทางานบริการสังคมหรือ
ท างานสาธารณประโยชน์ แ ทนค่ า ปรั บ ได้
จาเป็ น ต้ อ งมี การกัก ขั งแทนค่ าปรั บ ดั งนั้ น
ควรจะยกเลิ ก การก าหนดโทษปรั บ ขั้ น ต่ า
เพื่ อให้ศ าลสามารถใช้ดุลพิ นิจสั่งลงโทษได้
ตามความเหมะสม หรือสั่งให้ทางานบริการสังคม
หรือทางานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
ในกรณี จ าเลยไม่ มี เงิน จ่ ายค่ า ปรับ ได้ ตาม

๔๖
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๐/๑ และมาตรา
๓๐/๒

มาตรา ๓๗ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๗๘/๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๗๘/๑ ผู้ ป ระกอบกิ จ การผู้ ใดฝ่ า ฝื น มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๔ วรรคสอง มาตรา ๔๕
มาตรา ๕๘ ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท”
มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ ปรับมาตราที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกมาตรา
ประกอบกิจการดังกล่าวในระหว่างถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้อง วีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓๗ และมาตรา ๓๘
ระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่

มาตรา ๘๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ วรรคสอง
มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง

หมายเหตุ

๔๗
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
แสนบาท
มาตรา ๘๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๘๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๔ วรรคหนึง่ หรือ
ประกอบกิจการดังกล่าวในระหว่างถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝา่ ฝืนอยู่
มาตรา ๘๓ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ บรรดาความผิ ด ตามส่ ว นนี้ ให้ ค ณ ะกรรมการมี อ านาจ
เปรี ย บเที ย บได้ และในการนี้ ค ณ ะกรรมการมี อ านาจมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะ
กาหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใดให้แก่ผู้ ได้รับ
มอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้
ภายใต้บังคับของบทบัญ ญั ติตามวรรคหนึ่ง ในการสอบสวนถ้าพนักงาน
สอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้น
ยินยอมให้เปรียบเทียบให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการหรือผู้

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

๔๘
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อผู้กระทาความผิดได้เสียค่าปรับตามที่ได้เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๕ ให้นาความในมาตรา ๗๔ มาใช้บังคับแก่กรณีที่นิติบุคคลต้องรับ
โทษอาญาตามส่วนนี้โดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๖ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้คณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการคณะ
หนึ่ งประกอบด้ ว ยนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น รองประธานกรรมการคนที่ ห นึ่ ง รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกีฬ าเป็ น รองประธานกรรมการคนที่ สอง ปลั ด
สานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ปลั ดกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกีฬ า ปลัดกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้
บั ญ ชาการต ารวจแห่ งชาติ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทาหน้าที่คณะกรรมการเพื่อ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน และให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

๔๙
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๘๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ ให้คณะกรรมการทาหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์เพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัตินไี้ ปพลางก่อน

มาตรา ๘๘ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ทีไ่ ด้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือพระราชบัญญัตคิ วบคุมกิจการเทปและ
วัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
มาตรา ๘๙ บรรดาคาขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์
พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๓๐ ก่ อ นหรื อ ในวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั งคั บ ให้ ด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเจ้าพนักงานผู้พิ จารณาตามพระราชบัญ ญั ติภาพยนตร์ พุทธศักราช
๒๔๗๓ เจ้าพนักงานผู้ตรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ยังมิได้มีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด
เกี่ยวกับคาขอดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นคาขอที่ได้ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
ดาเนินการเกี่ยวกับคาขอดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ถ้าเจ้าพนักงานผู้พิ จารณาตามพระราชบัญ ญั ติภาพยนตร์ พุทธศักราช

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

๕๐
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๔๗๓ เจ้าพนักงานผู้ตรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้มีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับ
คาขอดังกล่าวแล้ว การดาเนินการเกี่ยวกับคาขอดัง กล่าวให้อยู่ในบังคับของ
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร์ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๓ หรื อ
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วแต่กรณี
ต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด
มาตรา ๙๐ ผู้ใดประกอบกิจการโรงภาพยนตร์หรือร้านวีดิทัศน์อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต่อ
นายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อ
ยื่นคาขอแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคาสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน
มาตรา ๙๑ บรรดากฎ กระทรวง ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่า
จะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือคาสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การด าเนิ น การออกกฎกระทรวง ประกาศ หรื อ ค าสั่ งตามวรรคหนึ่ งให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หาก
ไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลต่อคณะรัฐมนตรี

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

หมายเหตุ

๕๑
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลที่แก้ไข

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความ (๑) และ(๒) ของอัตราค่าธรรมเนียมท้าย แก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกมาตรา
๓๗ และมาตรา ๓๘
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔๐ บรรดาค าขออนุ ญ าตที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ก่ อ นหรื อ ในวั น ที่ เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายดาเนินการได้
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ใช้บังคับ ต่อไป
ให้ ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ค าขอดั ง กล่ า วให้ อ ยู่ ในบั ง คั บ ของ
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ พ.ศ.
๒๕๕๑ ต่อไป จนกว่าจะถึงที่สุด
มาตรา ๔๑ บรรดาค าขออุ ท ธรณ์ ที่ ได้ ยื่ น ไว้ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ภาพ ยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ พ .ศ. ๒๕๕๑ ก่ อ นหรื อ ใน วั น ที่
พระราชบัญญัติใช้บังคับ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติยังมิได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์แห่งชาติพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ อุ ท ธรณ์ ถ้ า พิ จ ารณาไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าเห็นด้วยกับคาอุทธรณ์
ค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์
แห่งชาติให้เป็นที่สุด
(๒) ถ้าคณะกรรมการภาพยนตร์แ ละวีดิทั ศ น์ แ ห่ งชาติ ได้ แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ล้ วให้ คณะกรรมการพิ จ ารณา
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๕๒
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ตามอานาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติ
นี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี

เหตุผลที่แก้ไข
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