สาระน่ ารู้
สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าทีและผู้ประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. กิจการทีต้องมีใบอนุญาตประกิจการ
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ใบอนุญาตประกอบ
กิจการ
โรงภาพยนตร์
(มาตรา ๓๗)

ใบอนุญาตประกอบ
กิจการให้เช่า
แลกเปลียนหรื อ
จําหน่ายภาพยนตร์
(มาตรา ๓๘)

ใบอนุญาตประกอบ
กิจการร้านวีดิทศั น์
(มาตรา ๕๓)

ใบอนุญาตประกอบ
กิจการให้เช่า
แลกเปลียนหรื อ
จําหน่ายวีดิทศั น์
(มาตรา ๕๔)

- ผูป้ ระกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (มาตรา ๓๗)
- ผูป้ ระกอบกิจการให้เช่า แลกเปลียน หรื อจําหน่ายภาพยนตร์
(มาตรา ๓๘)
- ผู้ป ระกอบกิ จการร้า นวีดิท ัศ น์ (มาตรา ๕๓) ร้ านเกม ร้ านคาราโอเกะ
แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ร้ า นคาราโอเกะที มี พ นั ก งานนั งกั บ ลู ก ค้า ซึ งได้รั บ อนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัติสถานบริ การ (พ.ศ. ๒๕๔๖)
- ผูป้ ระกอบกิจการให้เช่า แลกเปลียน หรื อจําหน่ายวีดิทศั น์ (มาตรา ๕๔)

๒

๒. พนักงานเจ้ าหน้ าที
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. วัฒ นธรรมจังหวัด และข้า ราชการในสํ า นัก งานวัฒ นธรรมจังหวัด ตังแต่
ระดับ ๓ ขึนไปหรื อเทียบเท่า
๒. นายอําเภอ และปลัดอําเภอ
๓. ปลัดเทศบาล
๔. ปลัด อบต.
๕. ข้าราชการตํารวจทีมียศตังแต่ร้อยตํารวจตรี ขนไป
ึ
ทีปฏิบตั ิหน้าทีในสายงาน
สืบสวนและงานป้องกันปราบปราม
อํานาจหน้ าทีของนายทะเบียนและพนักงานเจ้ าหน้ าที
๑. เข้าไปในสถานทีทีมีการสร้างภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ ร้านวีดิทศั น์สถานที
ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลียน หรื อจําหน่ ายภาพยนตร์หรื อวีดิทศั น์ ในระหว่างเวลา
พระอาทิ ตย์ขึนจนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทําการของสถานที นันเพือตรวจสอบ
ภาพยนตร์ วีดิทศั น์ สื อโฆษณา หรื อการกระทําใดทีอาจฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. นี
๒. ตรวจ ค้น อายัด หรื อยึดภาพยนตร์ วีดิทศั น์ หรื อสื อโฆษณาในกรณี ทีมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีการกระทําทีฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัตินี
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขนจนถึ
ึ
งพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทําการของสถานทีนัน
๓. สั งให้ ห ยุ ด การสร้ า งภาพยนตร์ ที ฝ่ าฝื นมาตรา ๒๑ หรื อมาตรา ๒๓
วรรคหนึง
๔. สังห้ ามการฉาย ให้เช่า แลกเปลี ยน หรื อจําหน่ ายภาพยนตร์ หรื อวีดิทศั น์ ที
ฝ่ าฝื นมาตรา ๒๕ วรรคหนึง หรื อมาตรา ๔๗ วรรคหนึง
๕. สังให้หยุดการโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์สือโฆษณาที ฝ่ าฝื นมาตรา ๒๕
วรรคหนึ ง ซึ งได้นํามาใช้ บ ังคับ โดยอนุ โ ลมตามมาตรา ๓๓ หรื อ มาตรา ๔๗ ซึ งได้
นํามาใช้บงั คับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๒

๓. คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต

๓

ผูท้ ี จะขออนุ ญาตประกอบกิจการแต่ละประเภท ต้องมีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ ดังต่อไปนี
๑. มีอายุไม่ตากว่
ํ า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
๒. ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื อมเสียหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
๓. ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
๔. ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุกในความผิดเกียวกับ
เพศตามประมวลกฎหมายอาญา
๕. ไม่เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างถูกสังพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา
๕๓ หรื อมาตรา ๕๔
๖. ไม่เป็ นผูถ้ ูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๕๓ หรื อ
มาตรา ๕๔ เว้นแต่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตและเวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
- ในกรณี ที นิ ติ บุ ค คลเป็ นผูข้ ออนุ ญ าต กรรมการ ผูจ้ ัด การ หรื อผูร้ ับ ผิ ด ชอบ
ในการดํา เนิ น การของนิ ติ บุ ค คลนัน ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้ า มตาม
มาตรา ๓๙
เอกสารหลักฐานประกอบการของอนุญาต
บุคคลธรรมดา
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. รู ปถ่ายครึ งตัว ขนาด ๔  ๖ ซม.
ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รู ป
๓. สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
๔. สําเนาใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพือ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ
(กรณี โรงภาพยนตร์)
๕. แผนทีสังเขปแสดงบริ เวณทีตัง
สถานประกอบกิจการ
๖. แบบแปลนแผนผังแสดงพืนทีให้บริ การ
พร้อมรู ปถ่ายสถานประกอบกิจการ
จํานวน ๓ รู ป

นิติบุคคล
๑. สําเนาหนังสื อรับรองหรื อหลักฐาน
การเป็ นนิติบุคคล
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
กรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
๓. สําเนาเอกสารหลักฐานอืน ๆ
เหมือนกับบุคคลธรรมดา
ตามข้อ ๓ , ๔ , ๕ และ ๖

๔

๔. ขันตอนการขอใบอนุญาต

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และร้านวีดิทศั น์ ยืนได้ ๒ ช่องทาง คือ
๑ ยืนผ่านระบบออนไลน์ http://movie.culture.go.th
๒. ยืนคําขอ ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตามขันตอน ดังนี
(๑) ประกอบกิจการยืนคําขอใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที
(๒) เจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
(๓) เจ้าหน้าทีออกไปตรวจสถานทีตังประกอบกิจการ (ร้านวีดิทศั น์)
(๔) เจ้าหน้าทีเสนอผลการตรวจสอบต่อนายทะเบียน (ออกใบอนุญาต/
ไม่ควรออกใบอนุญาต)
(๕) นายทะเบี ยนมีห นังสื อแจ้งผูป้ ระกอบกิ จการ (ออกใบอนุ ญาต/ไม่ควร
ออกใบอนุญาต)
- กรณี ข าดคุ ณ สมบัติ ต ามมาตรา ๓๙ เจ้า หน้ า ที บัน ทึ ก เสนอนายทะเบี ย น
พิจารณาคํา ขอไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาไปยังผูข้ อภายใน ๖๐ วัน นับ ตังแต่
วันทีได้รับคําขอพร้อมด้วยเอกสาร
แบบฟอร์ มคําขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
- คําขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (แบบ รภ ๑)
- คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (แบบ รภ ๑/๑)
- คําขออนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลียน หรื อจําหน่ายภาพยนตร์ (แบบ ปภ ๑)
- คําขอต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบกิ จการให้เช่า แลกเปลี ยน หรื อจําหน่ ายภาพยนตร์
(แบบ ปภ ๑/๑)
- คําขออนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลียน หรื อจําหน่ายวีดิทศั น์ (แบบ ปว ๑)
- คําขอต่ อ อายุใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการให้ เช่ า แลกเปลี ยน หรื อ จํา หน่ า ย
วีดิทศั น์ (แบบ ปว ๑/๑)
- ประกอบกิจการร้านวีดิทศั น์ (แบบ รว ๑)
- คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทศั น์ (แบบ รว ๑/๑)

๕. อาคารสถานทีประกอบกิจการ

๕

ประเภทโรงภาพยนตร์
อาคารต้องได้รับอนุญาตจากโยธาธิการและผังเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ในกรณี ทีโรงภาพยนตร์เป็ นอาคารหรื อส่ วนใดของอาคาร
ประเภทเช่ า แลกเปลียน หรื อจําหน่ ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์
ใช้อาคารสถานทีทังอาคารหรื อพืนทีใช้สอยบางส่วน
ประเภทร้ านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น)
๑. มีความมันคงแข็งแรง
๒. ตังอยูใ่ นทําเลทีปลอดภัย
๓. สามารถมองเห็นสภาพภายในร้านวีดิทศั น์จากภายนอกได้อย่างชัดเจน
๔. มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทีใช้งานได้อย่างเหมาะสม
๕. มีการติดตังกล้องวงจรปิ ด และเครื องมือดับเพลิงในแต่ละชัน เว้นแต่เป็ นร้าน
วีดิทศั น์ทีมีพืนทีให้บริ การชันเดียวและมีเครื องมือสําหรับฉายหรื อเล่นไม่เกิน ๑๕ ชุด
๖. มีพนที
ื สําหรับผูใ้ ช้บริ การแต่ละคนเพียงพอ และมีทางเดินสะดวก
๗. ห้องสุขาทีสะอาดถูกสุขลักษณะสําหรับให้บริ การอยูภ่ ายในอาคารหรื อใน
บริ เวณใกล้เคียง
๘. พืนทีภายในอาคารสะอาดถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก ไม่มีเสียงและกลินรบกวน
ประเภทร้ านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)
๑. มีการติดตังเครื องดับเพลิงอย่างน้อย ๑ เครื อง ในกรณี ทีพืนทีให้บริ การมี
ชันเดียว หรื อมีการติดตังกล้องวงจรปิ ดและเครื องดับเพลิง อย่างน้อยอย่างละหนึงเครื อง
ในแต่ละชันทีให้บริ การ ในกรณีทีพืนทีให้บริ การมีการกว่าหนึงชัน
๒. มีลกั ษณะตามร้านวีดิทศั น์ (ร้านเกม) ข้อที ๑, ๒, ๔, ๗ และ ๘

๖

๖. เงือนไขการให้บริการของร้ านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น)

๑. การเข้าใช้ บริการ
๑.๑ วันจันทร์ – ศุกร์
เด็กอายุตากว่
ํ า ๑๕ ปี
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
เด็กอายุตงแต่
ั ๑๕ ปี ขึนไป แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น.
๑.๒ วัน หยุด ราชการหรื อ ในระหว่า งปิ ดภาคการศึ ก ษาตามระยะเวลาที
นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด
เด็กอายุตากว่
ํ า ๑๕ ปี
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
เด็กอายุตงแต่
ั ๑๕ ปี ขึนไป แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น.
๒. มีวสั ดุหรื ออุปกรณ์ทีใช้กบั เครื องมือสําหรับฉายหรื อเล่นเกมซึ งเหมาะสมต่อ
การถนอมสายตา
๓. มี ระบบหรื อวัส ดุ ป้ องกัน เสี ยงหรื อความสั นสะเทื อนไม่เกิน ค่าระดับ เสี ย ง
รบกวนตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมแห่งชาติกาํ หนด
๔. ดูแลมิให้มีการจําหน่ายบุหรี สารเสพติด หรื อเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ภายใน
ร้านวีดิทศั น์
๕. ดู แ ลมิ ให้มี การสู บ บุ หรี เสพสารเสพติ ด หรื อ ดืมเครื องดื มที มี แอลกอฮอล์
ภายในร้านวีดิทศั น์
๖. ดูแลมิให้มีการเล่นการพนันภายในร้านวีดิทศั น์
๗. ดู แ ลมิ ให้ มี ก ารจํา หน่ า ยหรื อ ฉายภาพยนตร์ ต ามมาตรา ๒๖(๖) และ (๗)
ภายในร้านวีดิทศั น์
๘. ดูแลมิให้สือลามกอนาจารภายในร้านวีดิทศั น์
๙. ดูแลมิให้มีการจําหน่ ายหรื อฉายวีดิทศั น์ทีไม่ผ่านการพิจารณาและไม่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดีทศั น์ตาม มาตรา ๔๗ ภายในร้านวีดิทศั น์

๗. เงือนไขการให้ บริการของร้ านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)
๑. มี วสั ดุหรื อ อุป กรณ์ที ใช้กับ เครื องมื อสําหรับ ฉายหรื อเล่น เกมซึ งเหมาะสม
ต่อการถนอมสายตา
๒. มีระบบหรื อวัสดุป้องกันเสี ยงหรื อความสันสะเทือนไม่เกินค่าระดับเสียง
รบกวนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมแห่งชาติกาํ หนด

๗

๓. ดูแลไม่ให้มีการจําหน่ายสารเสพติดภายในร้าน
๔. ดูแลไม่ให้มีการสูบบุหรี หรื อเสพสารเสพติดภายในร้าน
๕. ดูแลไม่ให้มีผบู้ ริ การขับร้องเพลงกับลูกค้าหรื อให้พนักงานอืนใดนังกับลูกค้า
ภายในร้านวีดิทศั น์
๖. ดูแลมิให้มีการเล่นการพนันภายในร้านวีดิทศั น์
๗. ดูแลมิให้มีการจําหน่ายหรื อฉายภาพยนตร์ตามาตรา ๒๖ (๖) และ (๗) ภายใน
ร้านวีดิทศั น์
๘. ดูแลมิให้มีสือลามกอนาจารภายในร้านวีดิทศั น์
๙. ดูแลมิให้มีการจําหน่ ายหรื อฉายวีดิทศั น์ทีไม่ผ่านการพิจารณาและไม่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดีทศั น์ตามมาตรา ๔๗ ภายในร้านวีดิทศั น์

๘. การเพิมขนาดพืนที/จํานวนเครื องมือ
การเพิมขนาดพืนทีใช้สอยของสถานทีประกอบกิ จการให้เช่า แลกเปลียน หรื อ
จําหน่ายภาพยนตร์หรื อวีดิทศั น์ หรื อการเพิมจํานวนเครื องมือสําหรับฉายหรื อเล่นวีดิทศั น์
ในระหว่างทีใบอนุญาตยังไม่สินอายุ ให้ผรู้ ับใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียน และชําระเงิน
ค่าธรรมเนี ยมสําหรับพืนที/จํานวนทีเพิมขึน ออกใบอนุญาตให้ใหม่ โดยวันหมดอายุให้
เป็ นไปตามใบอนุญาตเดิม

๙. การขอต่ออายุใบอนุญาต
เมื อนายทะเบี ยนออกใบอนุ ญาตประกอบกิจการแล้ว ใบอนุ ญาตจะมีอายุ ๕ ปี
นับ แต่ วนั ที ออกใบอนุ ญ าต ให้ ผู้รับ ใบอนุ ญ าตยืนคํา ขอต่ อ อายุใบอนุ ญ าตก่ อ นวัน ที
ใบอนุ ญ าตนั นจะสิ นอายุ และเมื อได้ยืนคํา ขอแล้ว ถื อ ว่า ผู้ยื นคํา ขออยู่ ในฐานะผู้รั บ
ใบอนุ ญาต จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสังไม่อนุ ญาตให้ต่ออายุใบอนุ ญาต (มาตรา ๔๐ และ
มาตรา ๕๖) พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี
(ก) สําเนาใบอนุญาตเดิมหรื อสําเนาใบแทนใบอนุญาต
(ข) หลัก ฐานและเอกสารเช่ น เดี ยวกับ คําขออนุ ญ าตทังหมดแล้วแต่ป ระเภท
ของการประกอบกิจการนัน

๘

๑๐. ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ทีเป็ นอาคารหรื อส่ วนใดของอาคาร
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท/๕ ปี
๒. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ ทีเป็ นสถานทีกลางแจ้ง
ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท/๕ ปี
๓. การออกใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
๕๐ บาท
๔. การต่อใบอนุญาต
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการให้ เช่ า แลกเปลียน หรื อจําหน่ ายภาพยนตร์
และวีดทิ ัศน์ สถานประกอบกิจการทีมีพนที
ื ใช้สอย
๑. ไม่เกิน ๙ ตร.ม.
ฉบับละ
๕๐๐ บาท/๕ ปี
๒. เกิน ๙ ตร.ม. แต่ไม่เกิน ๒๕ ตร.ม.
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท/๕ ปี
๓. เกิน ๒๕ ตร.ม. แต่ไม่เกิน ๕๐ ตร.ม.
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท/๕ ปี
๔. เกิน ๕๐ ตร.ม.
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท/๕ ปี
๕. การออกใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
๕๐ บาท
๖. การต่อไปอนุญาต
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการร้ านวีดิทัศน์
ร้านทีมีเครื องมือสําหรับฉายหรื อเล่นวีดิทศั น์
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท/๕ ปี
๑. ไม่เกิน ๒๐ ชุด
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท/๕ ปี
๒. เกิน ๒๐ ชุด แต่ไม่เกิน ๕๐ ชุด
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท/๕ ปี
๓. เกิน ๕๐ ชุด
ฉบับละ
๕๐ บาท
๔. การออกใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
๕. การต่อใบอนุญาต

๑๑. โทษทางปกครองและโทษทางอาญา

๙

๑๐

00

๑๑. โทษทางปกครองและโทษทางอาญา

๑๑.๑ ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (มาตรา ๓๗)

๑๑.๒ ประกอบกิจการให้ เช่ า แลกเปลียน หรื อจําหน่ ายภาพยนตร์ (มาตรา ๓๘)

โทษทางปกครอง
๑. ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในทีเปิ ดเผย (มาตรา ๔๑)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๖๙) ปรับวันละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย บกพร่ อง ให้ขอรับใบแทนภายใน ๑๕ วัน (มาตรา ๔๒)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๖๙) ปรับวันละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐๐ บาท
๓. ไม่แจ้งประเภทของภาพยนตร์ทีนําออกฉายแต่ละเรื องไว้ทีเปิ ดเผยและเห็นได้ชดั เจน
(มาตรา ๔๔ วรรคหนึง)

โทษทางปกครอง
๑. ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในทีเปิ ดเผย (มาตรา ๔๑)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๖๙) ปรับวันละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. ใบอนุญาตสู ญหาย ถูกทําลาย บกพร่ อง ให้ขอรับใบแทนภายใน ๑๕ วัน (มาตรา ๔๒)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๖๙) ปรับวันละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

โทษทางอาญา
๑. ต้องฉายภาพยนตร์ตามเนือหาทีอนุญาต (มาตรา ๔๓)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๘๐) ระวางโทษปรับตังแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ปล่อยปละละเลยให้ผมู้ ีอายุตากว่
ํ า ๒๐ ปี (มาตรา ๒๖ (๖)) เข้าไปในโรงภาพยนตร์
(มาตรา ๔๔ วรรคสอง)
๓. ไม่ให้ความร่ วมมือกับนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที ห้ามขัดขวางหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามคําสัง (มาตรา ๖๑)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๘๓) ระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรื อปรับไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท หรื อทังจําทังปรับ
๔. ฝ่ าฝื นหรื อประกอบกิจการในระหว่างถูกพักใช้หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต
- ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๙ ปรับตังแต่ ๒๐๐,๐๐๐-๑,๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละ ๑๐,๐๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาทีฝ่ าฝื น

โทษทางอาญา
๑. ต้องให้เช่า แลกเปลียน หรื อจําหน่ายตามเนือหาทีอนุญาต (มาตรา ๔๓)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๘๐) ระวางโทษปรับตังแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. นําภาพยนตร์ ทีห้ามผูม้ ีอายุตากว่
ํ า ๒๐ ปี ดู (มาตรา ๒๖ (๖)) ออกให้เช่า แลกเปลียน
หรื อจําหน่าย ต่อบุคคลทีกฎหมายห้ามไว้ (มาตรา ๔๕)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๘๐) ระวางโทษปรับตังแต่ ๒๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ไม่ให้ความร่ วมมื อกับนายทะเบี ยน พนักงานเจ้าหน้าที ห้ามขัดขวางหรื อไม่ปฏิ บตั ิ
ตามคําสัง (มาตรา ๖๑)
- ฝ่ าฝื นมี โ ทษ (มาตรา ๘๓) ระวางโทษจํา คุ ก ไม่ เกิ น ๖ เดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เกิ น
๕๐,๐๐๐ บาท หรื อทังจําทังปรับ
๔. ฝ่ าฝื นหรื อประกอบกิจการในระหว่างถูกพักใช้หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต
- ต้อ งระวางโทษตามมาตรา ๗๙ ปรับ ตังแต่ ๒๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาทีฝ่ าฝื น

๑๑. โทษทางปกครองและโทษทางอาญา

๑๑

00

๑๒
๒

๑๑. โทษทางปกครองและโทษทางอาญา

๑๑.๓ ประกอบกิจการร้ านวีดิทัศน์ (มาตรา ๕๓)

๑๑.๔ ประกอบกิจการให้ เช่ า แลกเปลียน หรื อจําหน่ ายวีดิทัศน์ (มาตรา ๕๔)

โทษทางปกครอง
๑. ไม่แสดงใบอนุญาต ไว้ในทีเปิ ดเผย (มาตรา ๔๑)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๖๙) ปรับวันละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย บกพร่ อง ให้ขอรับใบแทนภายใน ๑๕ วัน (มาตรา ๔๒)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๖๙) ปรับวันละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ต้องประกอบกิจการในวัน เวลา และเงือนไขทีกําหนด (มาตรา ๕๙)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๗๑) สังพักใช้ใบอนุญาตหากทําซําเพิกถอนใบอนุญาต
๔. หากขออนุ ญ าตประกอบกิ จ การร้ า นวีดิ ท ัศ น์ และกิ จการให้ เช่ า แลกเปลี ยน หรื อ
จําหน่ ายภาพยนตร์ หรื อวีดิทศั น์ ในสถานทีเดียวกัน จะต้องแยกพืนทีให้บริ การออกจาก
กัน ตามประกาศคณะกรรมการฯ (มาตรา ๖๐)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๗๑) สังพักใช้อนุญาต หากทําซํา สังเพิกถอนใบอนุญาต

โทษทางปกครอง
๑. ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในทีเปิ ดเผย (มาตรา ๔๑)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๖๙) ปรับวันละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย บกพร่ อง ให้รับใบแทนภายใน ๑๕ วัน (มาตรา ๔๒)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๖๙) ปรับวันละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. หากขออนุ ญ าตประกอบกิ จ การร้ า นวีดิ ท ัศ น์ และกิ จการให้ เช่ า แลกเปลี ยน หรื อ
จํา หน่ า ยภาพยนตร์ ห รื อวี ดิ ท ั ศ น์ ในสถานที เดี ย วกั น จะต้ อ งแยกพื นที ให้ บ ริ ก าร
ออกจากกัน ตามประกาศคณะกรรมการฯ (มาตรา ๖๐)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๗๑) สังพักใช้ใบอนุญาต หากทําซํา สังเพิกถอนใบอนุญาต

โทษทางอาญา
๑. ต้องฉายวีดิทศั น์ตามเนือหาทีอนุญาต (มาตรา ๕๘)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๘๐) ระวางโทษปรับตังแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ไม่ให้ความร่ วมมือกับนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที ห้ามขัดขวางหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามคําสัง (มาตรา ๖๑)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๘๓) ระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรื อปรับไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท หรื อทังจําทังปรับ
๓. ฝ่ าฝื นตามหรื อประกอบกิจการในระหว่างถูกพักใช้หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต
- ต้องระวางโทษตามมาตรา ๘๒ ปรับตังแต่ ๑๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาทีฝ่ าฝื น

โทษทางอาญา
๑. ต้องให้เช่า แลกเปลียน หรื อจําหน่ายตามเนือหาทีอนุญาต (มาตรา ๕๘)
- ฝ่ าฝื นมีโทษ (มาตรา ๘๐) ระวางโทษปรับตังแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ไม่ให้ความร่ วมมือกับนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที ห้ามขัดขวางหรื อไม่ปฏิ บตั ิ
ตามคําสัง (มาตรา ๖๑)
ฝ่ าฝื นมี โ ทษ (มาตรา ๘๓) ระวางโทษจํา คุ ก ไม่ เกิ น ๖ เดื อ น หรื อปรั บ ไม่ เ กิ น
๕๐,๐๐๐ บาท หรื อทังจําทังปรับ
๓. ฝ่ าฝื นตามหรื อประกอบกิจการในระหว่างถูกพักใช้หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้อง
ระวางโทษตามมาตรา ๘๒ ปรับตังแต่ ๑๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาทีฝ่ าฝื น

