แนวปฏิบตั ิการดําเนินการออกใบอนุญาต
ตามภารกิจพระราชบัญญัตภิ าพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของจังหวัดนครราชสีมา
ขั้นตอนที่ ๑ รับคําขออนุญาต
ผู้ประกอบกิจการยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการ ณ ที่ว่าการอําเภอ

ขั้นตอนที่ ๒ ลงทะเบียนรับเอกสาร
อําเภอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสถานประกอบกิจการ
อําเภอมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ แจ้งวันเวลา
ที่จะออกตรวจสถานประกอบกิจการ
นายอําเภอมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอ
ตรวจอาคารสถานที่ของสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวง
ด้านอาคารสถานที่ หรือพื้นที่ใช้สอย

การตรวจอาคารสถานที่ ถูกต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนด
อําเภอทําหนังสือส่งเอกสารให้จังหวัด เพื่อเสนอนายทะเบียน
ประจําจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาต

เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง
คืนเอกสารให้แก่ผู้ประกอบกิจการไปแก้ไข
เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง ลงทะเบียนรับเอกสาร โดยออกใบ
รับคําขออนุญาต / ลงทะเบียนคุมใบรับคําขออนุญาต และสรุป
รายชื่อสถานประกอบกิจการทุกประเภทประจําเดือน รายงาน
จังหวัดทุกวันที่ ๕
มีหนังสือให้ผู้ประกอบกิจการไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตํารวจภูธร
ตามภูมิลําเนาของผู้ยื่นขออนุญาต
- นอกเขตเทศบาล ปลัดอําเภอ นักวิชาการวัฒนธรรม ปลัด
อบต. และข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจตรีขึ้นไป สายสืบสวน
และป้องกันปราบปราม ( ๑ นาย )
- ในเขตเทศบาล ปลัดอําเภอ นักวิชาการวัฒนธรรม ปลัดเทศบาล
และข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจตรีขึ้นไป สายสืบสวนและ
ป้องกันปราบปราม ( ๑ นาย )
ตรวจอาคารสถานที่ ไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงกําหนด ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบกิจการปรับปรุงแก้ไขโดยกําหนด
ระยะในการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ภายในเงื่อนไขกฎกระทรวง
ไม่เกิน ๖๐ วัน

ระดับจังหวัด
ขั้นตอนที่ ๔ การออกใบอนุญาต
จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ การชําระเงินค่าธรรมเนียม
ชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และรับใบอนุญาต
ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทําฐานข้อมูล
จังหวัดนครราชสีมา จัดทําฐานข้อมูลของสถานประกอบกิจการ
พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีไ่ ด้รับอนุญาต

เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ส่งคืนเอกสารให้อําเภอนํากลับไป
แก้ไขให้ถูกต้อง
เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง พิมพ์ใบอนุญาตเสนอนายทะเบียน
ประจําจังหวัดลงนามใบอนุญาต
ลงทะเบียนใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ/ แจ้งอําเภอ และให้
อําเภอแจ้งสถานประกอบกิจการไปรับใบอนุญาต พร้อมนําเงิน
มาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ส่งข้อมูลให้อําเภอจัดทําฐานข้อมูลระดับอําเภอ

การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ
การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ ร้านให้เช่า จําหน่าย หรือแลกเปลี่ยนภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ ร้านวีดิทัศน์ ประเภทเกมการเล่น และร้านคาราโอเกะ ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคําขออนุญาต
ณ ที่ว่าการอําเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอจะเป็นผู้รับคําร้อง
คุณสมบัติผู้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ
๑. มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
๒. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๓. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
๔. ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล
กฎหมายอาญา
๕. ไม่เป็นผู้อยูใ่ นระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ ให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจําหน่ายภาพยนตร์
๖. ไม่เคยถูกเพิกถอน ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจําหน่าย
ภาพยนตร์ เว้นแต่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตและเวลาล่วงพ้นมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี (มาตรา ๓๙)
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ
กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๒ ชุด
๒. รูปถ่ายขนาด ๔X๖ ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
๓. สําเนาใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการ โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร กรณีโรงภาพยนตร์เป็นอาคารหรือส่วนใดของอาคาร จํานวน ๑ ฉบับ
๔. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จํานวน ๑ ฉบับ
๕. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งร้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๖. แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นที่ให้บริการของร้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๗. ภาพถ่ายระยะไกลภายนอกให้เห็นที่ตั้ง จํานวน ๑ รูป
๙. ภาพถ่ายระยะใกล้ให้เห็นด้านหน้าร้าน จํานวน ๑ รูป
๑๐. ภาพถ่ายภายในร้าน ให้เห็นเครื่องเล่นวีดิทัศน์ กล้องวงจรปิด และเครื่องดับเพลิง จํานวน ๑ รูป
กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย
๑. สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์
ที่ตั้งสํ านักงาน และรายชื่ อผู้เป็นกรรมการ ผู้ จัดการ หรือผู้ มี อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล /
สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๒ ชุด

๓. รูปถ่ายขนาด ๔X๖ ซม. จํานวน ๒ รูป ของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๔. หลักฐานเอกสารตามข้อ ๓ – ๑๐ เหมือนกับของบุคคลธรรมดา
หลักเกณฑ์การตรวจสถานประกอบกิจการ
การตรวจอาคารสถานที่ของสถานประกอบกิจการ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวง
ดังนี้
๑. สถานประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ ทีม่ ีลักษณะเป็นอาคารหรือสถานที่ภายในอาคาร
๑.๑ มีความมั่นคงถาวร
๑.๒ ตั้งอยู่ในทําเลที่ปลอดภัย
๑.๓ มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
๑.๔ มีเครื่องดับเพลิง /ทางหนีไฟ
๑.๕ มีพื้นที่สาํ หรับผู้ใช้บริการเพียงพอ /ทางเดินสะดวก
๑.๖ พื้นที่ภายในอาคารสะอาด/ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
๑.๗ มีห้องสุขาสําหรับผู้ใช้บริการ
๒. สถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจําหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ วัดขนาดของ
พื้นที่ใช้สอยในสถานประกอบกิจการ (ซึ่งใช้ในวางจําหน่าย ให้เช่า แลกเปลี่ยน)
๓. สถานประกอบกิจการร้านเกม/อินเทอร์เน็ต จํานวนเครื่องสําหรับเล่นวีดิทัศน์.............ชุด
๓.๑ มีความมั่นคงถาวร
๓.๒ ตั้งอยู่ในทําเลที่ปลอดภัย
๓.๓ สามารถมองเห็นสภาพภายในร้านจากภายนอกได้อย่างชัดเจน
๓.๔ มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
๓.๕ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างน้อยหนึ่งเครื่องในแต่ละชั้นที่ให้บริการ(ยกเว้นมีเครื่องมือเล่น
วีดิทัศน์ไม่ถึง ๑๕ ชุด)
๓.๖ มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหนึ่งเครื่องในแต่ละชั้นที่ให้บริการ
๓.๗ มีพื้นที่สาํ หรับผู้ใช้บริการแต่ละคนมีเพียงพอ และมีทางเดินสะดวก
๓.๘ พื้นที่ภายในอาคารมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก และ
ไม่มีเสียงและกลิ่นรบกวน
๓.๙ มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะสําหรับให้บริการอยู่ภายในอาคารหรือในบริเวณใกล้เคียง
๓.๑๐ วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องมือสําหรับฉายหรือเล่นวีดิทัศน์ซึ่งเหมาะต่อการถนอมสายตา
๓.๑๑ ระบบหรือวัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่าระดับเสียงรบกวนตามที่
กฎหมายกําหนด

๔. สถานประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ จํานวนเครื่องสําหรับเล่นวีดิทัศน์.....................ชุด
๔.๑ อาคารหรือสถานที่ตั้งของร้านมีความมั่นคงแข็งแรง
๔.๒ อาคารหรือสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในทําเลที่ปลอดภัย
๔.๓ มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
๔.๔ มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ในกรณีที่พื้นที่ให้บริการมีชั้นเดียว หรือมี
การติดตั้งกล้องวงจรปิดและเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหนึ่งเครื่องในแต่ละชั้นที่ให้บริการ ในกรณีที่พื้นทีใ่ ห้บริการ
มีมากกว่าหนึ่งชั้น
๔.๕ มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะสําหรับให้บริการอยู่ภายในอาคารหรือในบริเวณใกล้เคียง
๔.๖ พื้นที่ภายในอาคารมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้
สะดวก และไม่มีเสียงและกลิน่ รบกวน
๔.๗ วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้กบั เครื่องมือสําหรับฉายหรือเล่นวีดิทัศน์ซึ่งเหมาะต่อการถนอมสายตา
๔.๘ มีระบบหรือวัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่าระดับเสียงรบกวนตามที่
กฎหมายกําหนด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
- ที่เป็นอาคารหรือส่วนใดของอาคาร
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
- ที่เป็นสถานที่กลางแจ้ง
ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท
- การออกใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๕๐ บาท
- การต่อใบอนุญาต
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยน หรือจําหน่ายภาพยนตร์/วีดิทัศน์
สถานประกอบกิจการที่มีพื้นที่ใช้สอย
- ไม่เกิน ๙ ตร.ม.
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
- เกิน ๙ ตร.ม. แต่ไม่เกิน ๒๕ ตร.ม.
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
- เกิน ๒๕ ตร.ม. แต่ไม่เกิน ๕๐ ตร.ม.
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
- เกิน ๕๐ ตร.ม.
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
- การออกใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๕๐ บาท
- การต่อใบอนุญาต
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๓. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น / คาราโอเกะ) ร้านที่มี
เครื่องมือสําหรับฉายหรือเล่นวีดิทัศน์
- ไม่เกิน ๒๐ ชุด
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
- เกิน ๒๐ ชุด แต่ไม่เกิน ๕๐ ชุด
- เกิน ๕๐ ชุด
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
- การออกใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๕๐ บาท
- การต่อใบอนุญาต
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
.....................................................

