
๑ 

 

 

ตารางเปรียบเทียบ 
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กับร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับท่ี .. ) พ.ศ. .... 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

 
พระราชบัญญัติ 

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
_________ 

 
ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นปีท่ี ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
     โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์  
     พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา 
๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท า
ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
     จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
______ 

 
 
 
 
 
 
 
     โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ 
     จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย
ค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 

  



๒ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ. ....” 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

  

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ 
(๒) พระราชบัญญัติภาพยนตร์ (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช 
๒๕๑๕ 
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

   

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ภาพยนตร์” หมายความว่า วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่ง
สามารถน ามาฉายให้เห็นเป็นภาพท่ีเคลือ่นไหวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่รวมถึงวีดิ
ทัศน์ 
“วีดิทัศน์” หมายความว่า วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่ง
สามารถน ามาฉายให้เห็นเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องในลักษณะที่
เป็นเกมการเล่น คาราโอเกะที่มีภาพประกอบหรือลักษณะอื่นใดตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
“ภาพยนตร์ไทย” หมายความว่า ภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาไทยหรือภาษาท้องถิ่น
ของประเทศไทยทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ในบทภาพยนตร์ต้นฉบับส าหรับการ

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “หมายเลขรหัส” และ 

“นายทะเบียน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิ

ทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

แสดงภาพยนตร์และเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
“สร้างภาพยนตร์” หมายความว่า การผลิต ถ่าย อัด บันทึก หรือท าด้วย
วิธีการใด ๆ เพื่อให้เป็นภาพยนตร์ 
“ฉาย” หมายความว่า การน าภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์มากระท าให้ปรากฏภาพ 
หรือภาพและเสียงด้วยเครื่องฉาย หรือเครื่องมืออื่นใด และให้หมายความ
รวมถึงการถ่ายทอดด้วย 
“สื่อโฆษณา” หมายความว่า สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ แล้วแต่กรณี 
“โรงภาพยนตร์” หมายความว่า สถานที่ฉายภาพยนตร์ ดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ 
เท่าที่มิได้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(๑) อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับฉายภาพยนตร์ 
(๒) สถานท่ีกลางแจ้งส าหรับฉายภาพยนตร์ 
(๓) สถานท่ีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“ร้านวีดิทัศน์” หมายความว่า สถานที่ที่จัดให้มี เครื่องมือ หรืออุปกรณ์
ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกในการฉาย เล่น หรือดูวีดิทัศน์ 
“หมายเลขรหัส” หมายความว่า หมายเลขที่ก าหนดส าหรับภาพยนตร์หรือวีดิ
ทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการแล้ว 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
แห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 “หมายเลขรหัส” หมายความว่า หมายเลขที่ก าหนดส าหรับ

ภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์แล้ว 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขค าว่า “คณะกรรมการ” เป็นค าว่า 
“คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์” ตามอ านาจหน้าที่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 



๔ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจ า
จังหวัด แล้วแต่กรณี 
 
 
 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีอ านาจเข้าไปใน
สถานที่สร้างภาพยนตร์ จะต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับเจ็ดหรือเทียบเท่า 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียน

ประจ าจังหวัด และให้หมายความรวมถึงผู้ซ่ึงได้รับมอบอ านาจจาก

นายทะเบียน แล้วแต่กรณี” 

การมอบอ านาจของนายทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

    “กองทุน”  หมายความว่า กองทุนส่งเส ริมอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

 

เพื่อให้มีความสะดวกในการปฏิบัติ งาน
ให้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เพื่ อ เป็ นทุนหมุน เวียนและใช้จ่ าย เพื่ อ

ส่งเสริมหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการด้าน

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และศิลปินด้าน

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมาพันธ์สมาคมฯ 
 



๕ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

มาตรา ๕  ให้เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นนายทะเบียน
กลางมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และเป็นนายทะเบียนประจ า
กรุงเทพมหานคร 
     ให้รัฐมนตรีแต่งตั้ งนายทะเบียนประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในเขตจังหวัดของตน 
 

   

มาตรา ๖  ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬาและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจแต่งตั้งนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอื่นหรือ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของตน 
     กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้
ใช้บังคับได้ 
 
 

   

มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติประกอบด้วย 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็น
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญญั ติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ให้มีคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่ งชาติ
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระท รวงวัฒ น ธรรม เป็ น รอ งป ระธาน กรรม การคน ที่ ห นึ่ ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธาน

  



๖ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตง่ตั้งไม่เกินสิบเอ็ดคน เป็นกรรมการ 
และให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ 
     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมิใช่เจ้าหน้าท่ีของรฐั 
เว้นแต่อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ด้านละหนึ่งคน และผู้แทนนิติ
บุคคลซึ่งประกอบกิจการภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ จ านวนเจ็ดคน 
 

กรรมการคนที่สอง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ปลั ดกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่ นค งของมนุ ษย์ 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน
กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แต่ งตั้ งไม่ เกินสิบเอ็ดคน เป็นกรรมการ และให้ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ 
     กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ตามวรรคหนึ่ งต้ องประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์ หรือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ ด้านละหนึ่งคน และผู้แทนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการ
ภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ จ านวนเจ็ดคน” 
 

มาตรา ๘  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท าหน้าที่เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษา
ข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 

   

 

 

มาตรา  ๙  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๕   ให้ ยก เลิ กค วาม ใน  (๒ ) (๖ )ของมาตรา ๙   แห่ ง

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ

ต่อไปนี ้

 

 

 

 
 
 
 



๗ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

(๑) เสนอนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์  และการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่อ

คณะรัฐมนตรี 

(๒) ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมให้มีการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มี

ลักษณะสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ หรือมีคุณค่าในทางศิลปวัฒนธรรมใน

รูปแบบที่คนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

 

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

(๔) เสนอค าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ออกประกาศก าหนดสัดส่วนระหว่างภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์

ต่างประเทศที่จะน าออกฉายในโรงภาพยนตร์ตาม (๑) ของบทนิยามค าว่า 

“โรงภาพยนตร์” ในมาตรา ๔ 

(๖) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนและคณะกรรมการ

พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

 
 
 
 

 

 

 

(๒)ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมให้มีการสร้างภาพยนตร์และวีดิ

ทัศน์ที่มีลักษณะสร้างสรรค์  ส่งเสริมการเรียนรู้   ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว  หรือมีคุณค่าในทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่คนทุกกลุ่ม

รวมทั้งคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

(๖) พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
เงินกองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

 

 

 

แก้ ไขอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ

ภาพยนตร์วีดิทัศน์แห่งชาติให้สอดคล้องกับ

การจัดตั้งกองทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ ไขอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ
ภาพยนตร์วีดิทัศน์แห่งชาติให้สอดคล้องกับ
การจัดตั้งกองทุน 

 
 
 
คณะกรรมการ
ภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์  



๘ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

มาตรา ๑๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ 

   

มาตรา ๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด ารง
ต าแหน่งสามป ี
     ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมไิด้แต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ให้กรรมการนั้นปฏิบตัิหน้าทีไ่ปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการ
ใหม ่
     กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้ับแต่งตั้งอีกได้ แตจ่ะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไมไ่ด ้
 

   

มาตรา ๑๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 

   



๙ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นด ารงต าแหน่งแทน และให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของ
กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการเพื่อให้มีการแต่งตั้งกรรมการ
แทนก็ได้ 

   

มาตรา ๑๔  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
     ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้าประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในท่ีประชุม 
     การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
     ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ ใดมีส่วนได้ เสีย 
กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 

   



๑๐ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมี
อ านาจแต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่ อพิ จารณาหรือด าเนินการตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได้ 
    ให้น าความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

   

หมวด ๒ 
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

 
มาตรา ๑๖  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์คณะหนึ่ง
หรือหลายคณะ โดยแต่ละคณะให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตาม
มาตรา ๑๘ (๑) ให้มีจ านวนไม่เกินเก้าคน โดยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ต่างประเทศ ภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรม สื่อสารมวลชน หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการภาพยนตร์ 
     คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตาม
มาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีจ านวนไม่เกินเจ็ดคน โดยแต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์ ศิลปวัฒนธรรม หรือการ
คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งต้องแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจ านวนไม่เกินสี่คนและ
จากภาคเอกชนจ านวนไม่เกินสามคน 
 
 

   



๑๑ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

มาตรา ๑๗  ให้ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติท าหน้าที่เป็น
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามมาตรา 
๑๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
     ให้ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รับผิดชอบงานธุรการ งาน
ประชุม การศึกษาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามมาตรา ๑๘ (๑) 
 

   

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 

 

 (๑) อนุญาตการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร 

 (๒) ตรวจพิจารณาและก าหนดประเภทภาพยนตร์ที่จะน าออกฉาย  ให้

เช่า  แลกเปลี่ยน  หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักร 

 

 

มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

 

 (๒) ตรวจพิจารณาและก าหนดประเภทภาพยนตร์และวีดิทัศน์

ในลักษณะที่เป็นเกมการเล่นที่จะน าออกฉาย  ให้เช่า  แลกเปลี่ยน  

หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักร 

 

 

 

 

เพื่ อให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจตรวจ

พิจารณาและก าหนดประเภทวีดิทัศน์มีความ

เหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละวัย 

 
 
 
 
 

กรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม 

มาตรา ๑๙  ให้น าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์โดยอนุโลม 

   



๑๒ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

หมวด ๓ 
การประกอบกิจการภาพยนตร์ 

 
มาตรา ๒๐  ผู้ใดประสงค์จะสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ให้
ยื่นค าขออนุญาตพร้อมด้วยบทภาพยนตร ์เค้าโครง และเรื่องย่อของภาพยนตร์
ที่จะสร้างต่อส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว และต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
รับผิดชอบสถานที่ท่ีจะใช้สร้างภาพยนตร์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

   

มาตรา ๒๑  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ต้องด าเนินการสร้างภาพยนตร์ตาม
บทภาพยนตร์และเค้าโครงตลอดจนเงื่อนไขที่ได้รบัอนุญาต โดยค านงึถึงฉากท่ี
ถ่ายท า บทสนทนา และสถานท่ีถ่ายท าเพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ สภาพ
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

   

มาตรา ๒๒  การสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ ไม่
ต้องขออนุญาต 
(๑) ภาพยนตร์ข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
(๒) ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อดูเป็นการส่วนตัว 
(๓) ภาพยนตร์ที่มีการสร้างในต่างประเทศและได้น ามาใช้บริการตาม
กระบวนการหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ในราชอาณาจักร ซึ่ งได้แจ้งต่อ

   



๑๓ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ ยวตามหลักเกณ ฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๔) ภาพยนตร์อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
มาตรา ๒๓  ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องด าเนินการสร้างภาพยนตร์ในลักษณะที่ไม่
เป็นการบ่อนท าลาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง และเกียรติภูมิของ
ประเทศไทย 
     ผู้สร้างภาพยนตร์ผู้ใดสงสัยว่าการสร้างภาพยนตร์ของตนจะเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง อาจขอให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนด าเนินการสร้างได้ ในกรณีนี้
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์จะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้
ผู้ซึ่งขอความเห็นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้รับค าขอ ถ้าไม่แจ้งภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้ความเห็นชอบแล้ว 
     การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ค่าป่วยการที่ได้รับ
ให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
     การใดที่ได้กระท าไปตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ มิให้ถือว่าการกระท านั้นเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
วรรคหนึ่ง 

   



๑๔ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

มาตรา ๒๔  ในกรณีที่การสร้างภาพยนตร์มผีลกระทบหรือก่อให้เกดิความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน ผูส้ร้างภาพยนตร์ต้องด าเนินการปรับปรุงสิ่งดังกล่าวให้อยู่
ในสภาพที่เหมาะสม  ท้ังนี้ ตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 

   

มาตรา ๒๕  ภาพยนตร์ที่จะน าออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายใน
ราชอาณาจักรต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
    การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

   

มาตรา ๒๖   ในการตรวจพิ จารณ าภาพยนตร์ตามมาตรา ๒๕  ให้
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ก าหนดด้วยว่าภาพยนตร์
ดังกล่าวจัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภทใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู 
(๒) ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป 
(๓) ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุต้ังแต่สิบสามปีขึ้นไป 
(๔) ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป 
(๕) ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป 
(๖) ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีดู 
(๗) ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร 
ความใน (๖) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ดูซึ่งบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส 

มาตรา  ๗  ให้ยกเลิกความใน(๓)ของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑  
 

 
 
 
 
 
เนื่องจากเห็นว่าในสังคมปัจจุบันผู้มีอายุสิบ
สามปีเข้าถึงหรือมีการเรียนรู้ในสื่อมากขึ้น
และผู้มีอายุสิบสามปีกับผู้มีอายุสิบห้าปีมี
อายุใกล้เคียงกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



๑๕ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

     หลักเกณฑ์ในการก าหนดว่าภาพยนตร์ลักษณะใดควรจัดอยู่ในภาพยนตร์
ประเภทใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๗ ภาพยนตร์ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับ

อนุญาตตามมาตรา ๒๕ 

 (๑) ภาพยนตร์ข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 (๒) ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อดูเป็นการส่วนตัว 

 (๓) ภาพยนตร์ที่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐสร้างขึ้น เพื่อเผยแพร่หรือส่งเสริมการด าเนินงานของ

หน่วยงานนั้น 

 (๔) ภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศตามที่

คณะกรรมการก าหนด 

 (๕) ภาพยนตร์ที่ฉายทางโทรทัศน์และผ่านการตรวจพิจารณาตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้ว 

 (๖) ภาพยนตร์อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ภาพยนตร์ตาม (๒) (๔) และ (๖) หากน าออกฉายเป็นการทั่วไป ให้เช่า

แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักร  ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและ

ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 

 ภาพยนตร์ตาม (๕) หากน าออกฉายทางสื่อประเภทอ่ืน หรือน าออก

มาตรา  ๘   ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๗  แห่ ง

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพยนตร์ตาม (๒) และ (๔) หากน าออกฉายเป็นการทั่วไป  ให้

เช่า  แลกเปลี่ยน  หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักร ต้องผ่านการตรวจ

พิจารณาและได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพยนตร์ตามมาตรา ๒๗ (๖) ได้รับการ

ยกเว้นอยู่แล้วไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณา

ตามมาตรา ๒๕ แม้ภาพยนตร์นั้นจะน าออก

ฉายเป็นการทั่วไป ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม 
 



๑๖ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

ให้เช่าแลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักร ต้องผ่านการตรวจพิจารณา

และได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 

 

จ าหน่ายในราชอาณาจักร 

 

มาตรา ๒๘  การตรวจพิจารณาและก าหนดประเภทภาพยนตร์ที่ฉายทาง
โทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ให้น าความในมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ภาพยนตร์ตามมาตรา ๒๖ (๕) และ (๖) ให้ฉายทางโทรทัศน์ได้ในระหว่าง
เวลาที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

   

มาตรา ๒๙  ในการพิจารณาอนุญาตภาพยนตร์ตามมาตรา ๒๕ ถ้า
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เห็นว่าภาพยนตร์ใดมีเนื้อหาที่
เป็นการบ่อนท าลาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของ
ประเทศไทย ให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีอ านาจสั่งให้ผู้
ขออนุญาตแก้ไขหรือตัดทอนก่อนอนุญาต หรือจะไม่อนุญาตก็ได้ 
    ภาพยนตร์ที่ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ มิให้
ถือว่าภาพยนตร์นั้นมีลักษณะที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 
 
 
 
 

   



๑๗ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

มาตรา ๓๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙ การอนุญาตให้น าภาพยนตร์ออกฉาย 
ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักร ไม่คุ้มครองผู้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๒๕ ให้พ้นจากความรับผิดในทางแพ่ง ทางอาญา หรือจากการกระท าท่ี
ต้องรับผิดตามกฎหมายอื่นอันเกิดจากการฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
จ าหน่ายภาพยนตร์ 

   

มาตรา ๓๑  ให้นายทะเบียนกลางก าหนดหมายเลขรหัสและประทับตรา
เครื่องหมายการอนุญาต ประเภทของภาพยนตร์ และหมายเลขรหัสลงบน
ภาพยนตร์ที่ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ 
     ในกรณีที่นายทะเบียนกลางเห็นสมควรอาจสั่งให้ผู้ยื่นค าขออัดหรือบันทึก
ค าบอกแจ้งว่าภาพยนตร์ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาต 
รวมทั้ งประเภทของภาพยนตร์ไว้บนภาพยนตร์และบนหีบห่อที่บรรจุ
ภาพยนตร์นั้นด้วยก็ได้ 
    การก าหนดหมายเลขรหัส ลักษณะเครื่องหมายการอนุญาตและประเภท
ของภาพยนตร์ หรือค าบอกแจ้งว่าภาพยนตร์ได้ผ่านการตรวจพิจารณาและ
ได้ รับอนุญ าตแล้วให้ เป็ น ไปตามหลัก เกณ ฑ์  วิ ธีการ  และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

   

มาตรา  ๓๒  ให้นายทะเบียนกลางเก็บส าเนาภาพยนตร์ที่ได้รับอนุญาตตาม

มาตรา  ๒๕  ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหนึ่งชุด 

     ให้นายทะเบียนกลางส่งส าเนาภาพยนตร์ที่หมดความจ าเป็นต้องใช้ในการ

ตรวจสอบให้หอภาพยนตร์แห่งชาติเพื่อเก็บรักษาไว้ 

มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๓๒   แห่ ง

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ.๒๕๕๑  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

    เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาส าเนาภาพยนตร์จะจัดท าในรูปของวัสดุใดก็

ได้ 

“เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาส าเนาภาพยนตร์จะจัดท าในรูปของวัสดุ

ใดหรือวิธีการใดก็ได้” 

เพื่ อประโยชน์ ในการเก็บรักษาส าเนา
ภาพยนตร์ 

กรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม 

มาตรา ๓๓ ให้น าความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ 

มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่สื่อ

โฆษณาภาพยนตร์โดยอนุโลม 

 

มาตรา  ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ ให้น าความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ 

มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งและวรรคสาม รวมทั้งบท

ก าหนดโทษท่ีเกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่สื่อโฆษณาภาพยนตร์โดยอนุโลม 

     การก าหนดว่าสื่อโฆษณาภาพยนตร์ประเภทใดต้องผ่านการ

พิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์

และวีดิทัศน์ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 

 

 

เพื่ อประโยชน์ ในการจัด เก็บ ส า เนาสื่ อ

โฆษณาในรูปวัสดุอื่นใดได้ เพื่อประโยชน์ใน

การเก็บรักษาและตรวจสอบ ประกอบกับค า

ว่า สื่อโฆษณา ในมาตรา ๔ มีความหมาย

กว้างจึงจ าเป็นที่ต้องก าหนดประเภทของสื่อ

โฆษณาภาพยนตร์ที่ ต้องผ่านการตรวจ

พิจารณา ตามมาตรา ๒๕ 

 

 
 
 

กรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม 
 

มาตรา ๓๔ ห้ามผู้ใดส่งภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นในราชอาณาจักรออกไปนอก

ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์

และวีดิทัศน์ 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข

ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

เพราะเป็นการจ ากัดการแข่งขันทางด้าน
การค้าต่างประเทศ 

สมาพันธ์สมาคมฯ 



๑๙ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

มาตรา ๓๕  การส่งภาพยนตร์ดังต่อไปนี้ออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่ต้อง
ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๔ 
(๑) ภาพยนตร์ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างตามมาตรา ๒๐ 
(๒) ภาพยนตร์ตามมาตรา ๒๒ 
(๓) ภาพยนตร์ที่ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามมาตรา ๒๕ 
(๔) ภาพยนตร์ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาต
ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เหตุผลเดียวกับมาตรา ๑๐ สมาพันธ์สมาคมฯ 

มาตรา  ๓๖  การพิจารณาและอนุญาตตาม  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๓๓  

และมาตรา  ๓๔  คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์จะต้อง

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ  ถ้าพิจารณาไม่

เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๖  แห่ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ.๒๕๕๑  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๓๖  การพิจารณาและอนุญาตตาม  มาตรา  ๒๕  และ
มาตรา  ๓๓  คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์จะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ  ถ้า
พิจารณาไม่เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าอนุญาต 
   ในกรณีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์สั่งให้แก้ไข
หรือตัดทอนให้ เวลาตามวรรคหนึ่ งเป็นอันระงับไป  และให้
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งเร่ิมนับใหม่ต้ังแต่ผู้ยื่นขออนุญาตได้ส่ง
ภาพยนตร์ที่แก้ไขหรือตัดทอนตามค าสั่งของคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แล้ว” 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

ปัจจุบันมีปริมาณภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่

ส่งตรวจพิจารณาเป็นจ านวนมาก ซึ่งต้องใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการ รวมถึงในกรณี

ที่ ให้ แก้ ไข ตัดทอน จ าเป็นต้องให้ ผู้ ขอ

อนุญาตใช้เวลาในการด าเนินการด้วยเช่นกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
กรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม 



๒๐ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

มาตรา ๓๗  ห้ามผู้ใดประกอบกิจการโรงภาพยนตร์โดยท าเป็นธุรกิจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
ใบอนุญาตนั้น ให้ออกส าหรับโรงภาพยนตร์แต่ละโรง ยกเว้นใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ตาม (๒) ของบทนิยามค าว่า “โรงภาพยนตร์” 
ในมาตรา ๔ ให้ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร 
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๘  ห้ามผู้ใดประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่าย
ภาพยนตร์โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
    ใบอนุญาตนั้น ให้ออกส าหรับสถานที่ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่าย
ภาพยนตร์แต่ละแห่ง 
    การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙  ผู้ที่จะขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา 
๓๘ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับ

มาตรา ๑๔  ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  
มาตรา ๔๐มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

ยกเลิกบทบัญญัติเรื่องการขออนุญาตการ
ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ และให้เช่า  
แลกเปลี่ ยน   หรือจ าหน่ ายภาพยนตร์  
เนื่องจากเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชน
เกินสมควร 
ปรับมาตราที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกมาตรา 
๓๗ และมาตรา ๓๘ 

สมาพันธ์สมาคมฯ 



๒๑ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

เพศตามประมวลกฎหมายอาญา 
(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา 
๓๘ 
(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ เว้นแต่เคย
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและเวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
    ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๔๐  ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ให้มีอายุห้าปีนับแต่
วันท่ีออกใบอนุญาต 
     การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอก่อนวันท่ีใบอนุญาต
สิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขออยู่ในฐานะผู้รับ
ใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
    การขอต่ออายุใบอนุญาตและการให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๑  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ต้องแสดง
ใบอนุญาตไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 
 
มาตรา ๔๒  ถ้าใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือบกพร่องในสาระส าคัญให้
ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียนและยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน



๒๒ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

สิบห้าวันนับแต่วันท่ีทราบถึงกรณีดังกล่าว 
     การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
มาตรา ๔๓  ภาพยนตร์ที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ 

จะมีไว้ในสถานที่ประกอบกิจการของตนเพื่อน าออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน 

หรือจ าหน่ายจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับภาพยนตร์ที่

ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ และมีการแสดง

เครื่องหมายการอนุญาต ประเภทของภาพยนตร์และหมายเลขรหัส

เช่นเดียวกับมาตรา ๓๑ 

 

 

มาตรา  ๑๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๓  ภาพยนตร์ที่ผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์จะน าออก

ฉายต้องเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับภาพยนตร์ที่ผ่าน

การตรวจพิจารณาและไดร้ับอนุญาตตามมาตรา  ๒๕  และมีการแสดง

เครื่องหมายการอนุญาต  ประเภทของภาพยนตร์และหมายเลขรหัส

เช่นเดียวกับมาตรา  ๓๑” 

 

 
 
 

แก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกมาตรา 
๓๗ และมาตรา ๓๘ 

 
 
 
 
 

สมาพันธ์สมาคมฯ 

มาตรา  ๔๔  ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ แจ้งประเภทของภาพยนตร์ที่

น าออกฉายแต่ละเรื่องไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณโรงภาพยนตร์ 

    ห้ามผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งมี

อายุต่ ากว่าที่ก าหนดตามมาตรา ๒๖ (๖) เข้าไปในโรงภาพยนตร์ในระหว่างที่

ท าการฉายภาพยนตร์ที่จัดอยู่ในประเภทดังกล่าว 

 

มาตรา  ๑๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา  ๔๔  ให้ผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์แจ้งประเภท

ของภาพยนตร์ที่น าออกฉายแต่ละเรื่องไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้

ชัดเจนในบริเวณโรงภาพยนตร์ 

 ห้ามผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ยินยอมหรือปล่อยปละ

ละเลยให้ผู้ซึ่งมีอายุต่ ากว่าที่ก าหนดตามมาตรา  ๒๖(๖)  เข้าไปในโรง

ภาพยนตร์ในระหว่างที่ท าการฉายภาพยนตร์ที่จัดอยู่ในประเภท

 

 

แก้ไขมาตราทีเ่กี่ยวข้องกับการยกเลิกมาตรา 

๓๗ และมาตรา ๓๘ 

 

 
 
 
 
 

สมาพันธ์สมาคมฯ 



๒๓ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

ดังกล่าว” 

 
 
 
 

มาตรา  ๔๕  ห้ามผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๘ ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือ

จ าหน่ายภาพยนตร์ที่จัดอยู่ในประเภทตามมาตรา ๒๖ (๖) ให้แก่ผู้ซึ่งมีอายุต่ า

กว่าที่ก าหนดไว้ส าหรับภาพยนตร์ประเภทดังกล่าว 

 

มาตรา  ๑๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา  ๔๕  ห้ามผู้ประกอบกิจการให้เช่า  แลกเปลี่ยน หรือ

จ าหน่ายภาพยนตร์ให้เช่า แลกเปลี่ยน  หรือจ าหน่ายภาพยนตร์ที่จัด

อยู่ในประเภทตามมาตรา  ๒๖  (๖)  ให้แก่ผู้ซึ่งมีอายุต่ ากว่าที่ก าหนด

ไว้ส าหรับภาพยนตร์ประเภทดังกล่าว” 

 
 
 
ปรับมาตราที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกมาตรา 
๓๗ และมาตรา ๓๘ 

 
 
 
สมาพันธ์สมาคมฯ 

มาตรา ๔๖  การฉายภาพยนตร์ในสถานท่ีที่บุคคลทั่วไปสามารถดไูด้ ต้องเป็น
ภาพยนตร์ที่จดัอยู่ในประเภทตามมาตรา ๒๖ (๑) หรือ (๒) 
 

   

มาตรา ๔๗ วีดิทัศน์ที่จะน าออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายใน

ราชอาณาจักรต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

    การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

   



๒๔ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

 

 

มาตรา ๑๘   ให้ เพิ่ ม ค วามต่ อ ไปนี้ เป็ นมาต รา ๔ ๗ /๑  แห่ ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
     “มาตรา ๔๗/๑  ในการตรวจพิจารณาวีดิทัศน์ตามมาตรา ๔๗ 
หากเป็นวีดิทัศน์ในลักษณะที่เป็นเกมการเล่น  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ก าหนดด้วยว่าวีดิทัศน์ดังกล่าวจัด
อยู่ในวีดิทัศน์ประเภทใด  ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  วีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับผู้เล่นทั่วไป 
    (๒)  วีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับผู้เล่นตั้งแต่สามปีขึ้นไป 
    (๓)  วีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับผู้เล่นตั้งแต่หกปีขึ้นไป 
    (๔)  วีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับผู้เล่นอายุต้ังแต่สิบห้าปีขึ้นไป 
    (๕)  วีดิทัศน์ที่เหมาะสมกับผู้เล่นอายุต้ังแต่ยี่สิบปีขึ้นไป 
    (๖)  วีดิทัศน์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร 
     หลักเกณฑ์ในการก าหนดว่าวีดิทัศน์ตามวรรคหนึ่งลักษณะใด
ควรจัดอยู่ ในวี ดิทัศน์ประเภทใดให้ เป็น ไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง” 
 

 
 
 
เพื่อให้วีดิทัศน์ที่มีลักษณะเป็นเกมการเล่น
เหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละวัย 

 
 
 
กรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม 

มาตรา ๔๘  วีดิทัศน์ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๔๗ 
(๑) วีดิทัศน์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว 
(๒) วีดิทัศน์ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐสร้างขึ้น เพื่อเผยแพร่หรือส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น 

มาตรา ๑๙  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๔๘  แห่ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๘  วีดิทัศน์ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและ
ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๗ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

(๓) วีดิทัศน์อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
    วีดิทัศน์ตาม (๑) และ (๓) หากน าออกฉายเป็นการทั่วไป ให้เช่า หรือ

จ าหน่ายในราชอาณาจักร ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตตาม

มาตรา ๔๗ 

 

 

(๑) วีดิทัศน์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว 
(๒ ) วีดิทัศน์ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐสร้างขึ้น เพื่อเผยแพร่หรือส่งเสริมการด าเนินงาน
ของหน่วยงานนั้น 
(๓) วีดิทัศน์อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
    วีดิทัศน์ตาม (๑) หากน าออกฉายเป็นการทั่วไป ให้ เช่า หรือ
จ าหน่ายในราชอาณาจักร ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๔๗” 
 
 

 
 
 
 
 
ให้มาตรา ๔๘ (๓) ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ผ่านการตรวจพิจารณาตามมาตรา ๔๗ แม้
วีดิทัศน์นั้นจะน าออกฉายเป็นการทั่วไป ให้
เ ช่ า  แ ล ก เป ลี่ ย น  ห รื อ จ า ห น่ า ย ใน
ราชอาณาจักร 

 
 
 
 
 
กรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม 
 

มาตรา ๔๙  ห้ามผู้ใดส่งวีดิทัศน์ที่สร้างขึ้นในราชอาณาจักรออกไปนอก
ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ 
    การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 

   

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

   



๒๖ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง 
 
 

 

มาตรา ๕๑  ให้น าความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 

วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๖ มาใช้บังคับแก่วีดิทัศน์โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๕๑ ให้น าความในมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  
๓๑  มาตรา  ๓๒ วรรคหนึ่งและวรรคสาม  และมาตรา  ๓๖  มา
บังคับใช้แก่วีดิทัศน์โดยอนุโลม” 
 

 
 
 
ก าหนดให้นายทะเบียนกลางจัดเก็บส าเนา
วีดิทัศน์ในรูปวัสดุอื่นใดได้ เพื่อประโยชน์ใน
การเก็บรักษาและตรวจสอบ 
 
 

 
 
 
กรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม 

มาตรา ๕๒  ให้น าความในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๑ รวมทั้งบทก าหนดโทษ

ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่สื่อโฆษณาวีดิทัศน์โดยอนุโลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๕๒  

แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

    “มาตรา  ๕๒  ให้น าความในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๑ รวมทั้ง

บทก าหนดโทษท่ีเกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่สื่อโฆษณาวีดิทัศน์โดยอนุโลม 

     การก าหนดว่าสื่อโฆษณาวีดิทัศน์ประเภทใดต้องผ่านการ

พิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์

และวีดิทัศน์ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด” 

 
 
 
 
 

สื่อโฆษณา ในมาตรา ๔ มีความหมายกว้าง
จึงจ าเป็นที่ต้องก าหนดประเภทของสื่อ
โฆษณาวีดิทัศน์ท่ีต้องผ่านการตรวจพิจารณา
ตามมาตรา ๔๗ 
 

 
 
 
 
 

กรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม 



๒๗ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

มาตรา ๕๓  ห้ามผู้ใดจัดตั้งหรือประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์โดยท าเป็นธุรกิจ
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
    ใบอนุญาตนั้น ให้ออกส าหรับร้านวีดิทัศน์แต่ละแห่ง 
    การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
    ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับแก่การประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่
ตั้งอยู่ในสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
    เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน การออกกฎกระทรวงตาม
วรรคสามจะก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาคารหรือสถานที่ตั้งของร้านวีดิทัศน์
ด้วยก็ได้ 

   

มาตรา ๕๔  ห้ามผู้ใดประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายวีดิ
ทัศน์โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน 
    ใบอนุญาตนั้น ให้ออกส าหรับสถานที่ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายวีดิ
ทัศน์แต่ละแห่ง 
     การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

   

มาตรา ๕๕ ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๘ ได้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๕๔ ด้วย 

     มาตรา  ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

  

มาตรา ๕๖  ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ให้มีอายุห้าปีนับแต่
วันท่ีออกใบอนุญาต และให้น าความในมาตรา ๔๐ วรรคสองและวรรคสาม มา

     มาตรา  ๒๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 
 

 



๒๘ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

ใช้บังคับแก่การต่ออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม      “มาตรา  ๕๖  ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ให้มี
ไม่เกินอายุห้าปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
     การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอก่อนวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นค า
ขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต 
     การขอต่ออายุใบอนุญาตและการให้ต่ออายุใบอนุญาตให้
เป็ น ไป ตามหลั ก เกณ ฑ์  วิ ธี ก าร และ เงื่ อ น ไข ที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง” 
 

แก้ไขปรับปรุงตามที่มาตรา ๓๗มาตรา๓๘
ถูกยกเลิกท าให้ต้องปรับมาตราที่เกี่ยวข้องที่
น าไปใช้ให้ตรงกับหลักกฎหมายที่แก้ไข 
 
 

 มาตรา ๒๔  ให้ เพิ่ มความต่อ ไปนี้ เป็นมาตรา  ๕๖/๑   แห่ ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
    “มาตรา  ๕๖/๑  ผู้ที่จะขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 
๕๓ หรือมาตรา ๕๔ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา 
(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ 
หรือมาตรา ๕๔ 

 
 
แก้ไขปรับปรุงตามที่มาตรา ๓๗มาตรา๓๘
ถูกยกเลิกท าให้ต้องปรับมาตราที่เกี่ยวข้องที่
น าไปใช้ให้ตรงกับหลักกฎหมายที่แก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๙ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ 
เว้นแต่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตและเวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าป ี
ในกรณีที่นิ ติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ หรือ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 มาตรา ๒๕   ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา  ๕๖/๒   แห่ ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
    “มาตรา  ๕๖/๒  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓  และมาตรา 
๕๔ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการ” 
 

 
 
แก้ไขปรับปรุงตามที่มาตรา ๓๗มาตรา๓๘
ถูกยกเลิกท าให้ต้องปรับมาตราที่เกี่ยวข้องที่
น าไปใช้ให้ตรงกับหลักกฎหมายที่แก้ไข 
 

 

 มาตรา ๒๖  ให้ เพิ่ มความต่อ ไปนี้ เป็นมาตรา  ๕๖/๓   แห่ ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
     “มาตรา  ๕๖/๓  ถ้าใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
บกพร่องในสาระส าคัญให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียนและ
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึง
กรณีดังกล่าว 
    การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 
 
แก้ไขปรับปรุงตามที่มาตรา ๓๗มาตรา๓๘
ถูกยกเลิกท าให้ต้องปรับมาตราที่เกี่ยวข้องที่
น าไปใช้ให้ตรงกับหลักกฎหมายที่แก้ไข 
 

 



๓๐ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

มาตรา ๕๗ ให้น าความในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ มาใช้
บังคับแก่การประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์และการประกอบกิจการให้เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายวีดิทัศน์โดยอนุโลม 

มาตรา  ๒๗  ให้ยกเลิกมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
 
 

แก้ไขปรับปรุงตามที่มาตรา ๓๗มาตรา๓๘
ถูกยกเลิกท าให้ต้องปรับมาตราที่เกี่ยวข้องที่
น าไปใช้ให้ตรงกับหลักกฎหมายที่แก้ไข 

 

มาตรา ๕๘  วีดิทัศน์ที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ จะมีไว้
ในสถานท่ีประกอบกิจการของตนเพื่อน าออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
จ าหน่ายจะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับวีดิทัศน์ที่ผ่านการตรวจพิจารณาและ
ได้รับอนญุาตตามมาตรา ๔๗ และมีการแสดงเครื่องหมายการอนญุาตและ
หมายเลขรหสัเช่นเดยีวกับมาตรา ๓๑ ซึ่งน ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 
๕๑ 
 

   

มาตรา ๕๙  การประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์จะต้องกระท าในวัน เวลา และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
    เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน การออกกฎกระทรวงตาม
วรรคหนึ่งจะก าหนดเวลาในการเข้าใช้บริการของผู้ซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี
บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสด้วยก็ได้ 
 

   

 มาตรา ๒๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด 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 

 
 
 
 
 

 



๓๑ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่มีการขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์และกิจการ
ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ในสถานที่เดียวกัน 
จะต้องแยกพื้นที่ในการให้บริการออกจากกัน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

 
 
 
 
 

หมวด ๔/๑ 
กองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 

และวีดิทัศน ์
 
มาตรา ๖๐/๑ ให้จัด ต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ งในส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
และใช้จ่ายเพ่ือการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายท าภาพยนตร์ เพ่ือ
ส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย 
      การจัดสรรเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ งให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่ อ เป็ นทุนหมุน เวียนและใช้จ่ าย เพื่ อ
ส่งเสริมหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการด้าน
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

 มาตรา ๖๐/๒  กองทุนประกอบด้วย 
     (๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
     (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
     (๓) ค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 
     (๔) เงินที่ผู้ที่ได้ใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา ๕๔ 
ส่งเข้ากองทุน 
     (๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
     (๖) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
     (๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับ
ตามกฎหมาย 
     (๘) ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา 
     (๙) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จาก
การหารายได้ 
     (๑๐) เงินตอบแทนที่ได้จากการให้การอุดหนุนหรือให้กู้ยืม
เงินกองทุนไปลงทุนด าเนินงาน 
     (๑๑) เงินที่ได้จากแหล่งอื่นๆ 
เงินตอบแทนตาม (๑๐) ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการ 

ก าหนดที่มาของรายรับของกองทุนเพื่อให้
กองทุนมีความมั่นคง 

 

 มาตรา ๖๐/๓ เงินและดอกผลของกองทุนตามมาตรา ๖๐/๒ ไม่
ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน 
 

เพื่อเป็นเงินได้ที่จะน าไปบริหารกองทุน  



๓๓ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

 มาตรา ๖๐/๔ การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเข้ากองทุน ให้
คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเสนอขอยกเว้นภาษี
โดยให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 

เพื่ อจู งใจให้มีผู้ สนใจบริจาคสนับสนุน
กองทุน 

 

 มาตรา ๖๐/๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตาม มาตรา ๕๓ และมาตรา 
๕๔ ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 

เพื่อเป็นรายได้ของกองทุน  

 มาตรา ๖๐/๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๖๐/๕ ผู้ใดไม่ส่งเงิน
เข้ากองทุนตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดตาม
มาตรา ๖๐/๕ ต้องช าระเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงิน
ที่ไม่น าส่ง ส าหรับเศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันหรือกว่านั้นให้
นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าไม่ถึงสิบห้าวัน  ให้ปดัทิ้ง 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยท าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถ
น าเงินส่งกองทุนได้ตามที่ก าหนดในมาตรา ๖๐/๕ และผู้ได้รับ
ใบอนุญาตได้น าเงินส่งเข้ากองทุนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องช าระเงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่น าเงินส่งเข้ากองทุนหรือไม่
ช าระเงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้น าส่ง
เงินภายในสามเดือนนับแต่วันที่ไม่ช าระ หากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่
น าส่งเงินภายในระยะเวลาดังกล่าวให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งพักใช้

เพื่อเร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่ต้องน าส่งเงินกองทุน
ให้ปฏิบัติตามโดยเร็ว 

 



๓๔ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

ใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะน าเงินส่งเข้ากองทุน
และช าระเงินเพ่ิมให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

 มาตรา ๖๐/๗  ให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์
ต่างประเทศ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน
อนุกรรมการ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินเจ็ดคน 
ซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการท่องเที่ยว ด้านกฎหมาย ด้าน
ภาพยนตร์ด้านวีดิทัศน์  หรือด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นอนุกรรมการ 
 ให้ ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทน
กรมการท่องเที่ยวเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งต้ัง
ข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการใน
กรมการท่องเท่ียวเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ งให้มีอ านาจหน้ าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนให้
เป็นไปตามมาตรา ๖๐/๑ และตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๒) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการ
อนุมัติโครงการที่ขอรับการอุดหนุน        ตามมาตรา ๖๐/๑  
 (๓) ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการที่ได้รับ
จัดสรรจากกองทุน 

เพื่อให้มีคณะกรรมการมาบริหารกองทุน  



๓๕ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

 (๔) จัดท ารายงานการจ่ายเงินของโครงการที่ขอรับการ
อุดหนุนตามมาตรา ๖๐/๑  เสนอต่อคณะกรรมการ 
 (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้
หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 คณ ะอนุ ก รรมการส่ ง เส ริมการถ่ ายท าภ าพยนต ร์
ต่างประเทศ อาจแต่งต้ังคณะท างานเพ่ือพิจารณาและปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายท า
ภาพยนตร์ต่างประเทศ มอบหมาย 

 มาตรา ๖๐/๘ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายท า
ภาพยนตร์ต่างประเทศ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่
วันที่ได้รับแต่งต้ัง และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ มาตรา 
๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
ถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยอนุโลม 
 ให้ ป ร ะ ธ า น อ นุ ก ร ร ม ก า รแ ล ะ อ นุ ก ร รม ก า ร ใน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศ ได้รับ
เบี้ ยป ระชุ มห รือป ระโยชน์ ตอบแทนอื่ น ตามหลั ก เกณ ฑ์ ที่
คณะกรรมการก าหนดตามผลการด าเนินงาน 

เพื่อให้มีคณะกรรมการมาบริหารกองทุน 
 
 

 

 มาตรา ๖๐/๙ .ให้รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมาย
เป็น ผู้จัดการกองทุนท าหน้ าที่ จัดการกองทุนให้ เป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยให้ค านึงถึงลักษณะการด าเนินงานของ

ก าหนดให้มีผู้บริหารกองทุนและหน่วยงาน
ธุรการของกองทุนท าหน้าที่ รองรับการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น /

 



๓๖ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

ทุนหมุนเวียน ความรับผิดชอบ ความประหยัด และความคุ้มค่า 
  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย
หน่วยงานในสังกัดท าหน้าที่ เพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศก าหนดและ
รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการของกองทุนและเสนอ
แผนการด าเนินงานประจ าปี แผนการเงินและงบประมาณประจ าปี
ของกองทุน เก็บรักษาเงิน ทรัพย์สินของกองทุน และด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินกองทุน รายงานสถานะการเงิน และรายงานประจ าปี
ของกองทุน ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์และการ
จัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะอนุกรรมการของกองทุน 

 มาตรา ๖๐/๑๐ ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์
ต่างประเทศจัดท างบดุลและบัญชี ท าการส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบ
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วท ารายงานผลการสอบ
บัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ 

  

หมวด ๕ 
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหนา้ท่ี 

                   
มาตรา ๖๑  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียน
และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

   



๓๗ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ที่มีการสร้างภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ ร้านวีดิทัศน์ 
สถานที่ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายภาพยนตร์หรือวีดิ
ทัศน์ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการ
ของสถานท่ีนั้น เพื่อตรวจสอบภาพยนตร์ วีดิทัศน์ สื่อโฆษณา หรือการกระท า
ใดท่ีอาจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ตรวจ ค้น อายัด หรือยึดภาพยนตร์ วีดิทัศน์ หรือสื่อโฆษณาในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือใน
เวลาท าการของสถานท่ีนั้น 
(๓) สั่งให้หยุดการสร้างภาพยนตร์ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรค
หนึ่ง 
(๔) สั่งห้ามการฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์
ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง 
(๕) สั่งให้หยุดการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ 
วรรคหนึ่ง ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ ซึ่ง
ได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๒ 
เมื่อได้เข้าไปและลงมือท าการตรวจสอบตาม (๑) หรือท าการค้นตาม (๒) แล้ว
ถ้ายังด าเนินการไม่เสร็จจะกระท าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการ
ของสถานท่ีนั้นก็ได้ 
    การค้นตาม (๒) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเช่ือว่าหากเนิ่นช้ากว่า
จะเอาหมายค้นมาได้หลกัฐานดังกลา่วจะถูกยักยา้ย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ให้ด าเนินการค้น อายัด หรือยึดหลักฐานที่เกี่ยวข้อง



๓๘ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

กับการกระท าความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นแต่ต้องปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น 
 
มาตรา ๖๒  ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ หรือสื่อโฆษณาทีไ่ด้ยดึไว้ตามมาตรา ๖๑ (๒) 
ถ้าไม่ปรากฏเจา้ของ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรอืศาลไม่
พิพากษาให้ริบและผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคนืภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ยึด หรือวันท่ีทราบค าสั่งเดด็ขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาล
พิพากษาถึงที่สุด ให้ตกเป็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือกระทรวง
วัฒนธรรม แล้วแต่กรณ ี

 

   

มาตรา ๖๓  ในกรณีที่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้หยุดการสร้าง
ภาพยนตร์ตามมาตรา ๖๑ (๓) ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้
ผู้รับอนุญาตหรือผู้สร้างภาพยนตร์ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน แก้ไขปรับปรุงหรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    ผู้รับอนุญาตหรือผู้สร้างภาพยนตร์ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อพิจารณาเพิกถอน
การอนุญาตหรือห้ามสร้างภาพยนตร์ดังกล่าวต่อไป 
 

   

มาตรา ๖๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๑ นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
    บัตรประจ าตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่

   



๓๙ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 
มาตรา ๖๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้นายทะเบียนและพนักงานเจา้หน้าท่ีเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
 
 

   

หมวด ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 
มาตรา ๖๖ ค าสั่งไม่อนุญาตตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๔๗ ซ่ึงได้น ามาใช้บังคับ
โดยอนุโลมตามมาตรา ๕๒ ค าสั่งเพิกถอนการอนุญาตหรือค าสั่งห้ามสร้าง
ภาพยนตร์ตามมาตรา ๖๓ ของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ ผู้ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
    ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้าพิจารณาไม่เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้
ถือว่าเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ 
    ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 
มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๖๖  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะหนึ่งหรือ
หลายคณะโดยแต่ละคณะ ให้ประกอบด้วยบุคคลซ่ึงคณะกรรมการ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเป็นผู้แต่งต้ัง  มีจ านวนไม่เกินเก้าคน  
ซ่ึงมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านกฎหมาย  ด้าน
ภาพยนตร์  วีดิทัศน์  ศิลปวัฒนธรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  หรือการคุ้มครองผู้บริโภคในจ านวนนี้ให้แต่งต้ังจาก
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ 
 ให้ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท าหน้ าที่ เป็น
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และให้

 
 
 
 
 
 
เพือ่ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็น
การเฉพาะและเพื่อให้คณะกรรมการท า
หน้าที่ด้านนโยบายซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญใน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
 

 



๔๐ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแต่งต้ังข้ าราชการของส านั กงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเลขานุการและเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
 ให้น าความในมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  
มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  มาใช้บังคับ แก่คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๖/๑ และมาตรา ๖๖/๒ 
แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
 
“มาตรา  ๖๖/๑  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการ
พิ จ ารณ าภ าพ ยน ต ร์แล ะวี ดิ ทั ศ น์ แ ล ะน ายท ะ เบี ยน ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) มีหนังสือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือขอให้
บุคคลดังกล่ าวส่ งเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่ เกี่ ยวข้องเพ่ื อ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 (๓) เข้าไปในสถานที่ เพ่ือตรวจสอบหรือมีค าสั่งให้ ผู้
อุทธรณ์น าเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการฉายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์
มาฉายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์เพ่ือประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ 
 (๔) กระท าการใด ๆ เท่าที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการ

เพื่อให้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
แห่งชาติดูนโยบายเป็นหลัก 
 
แก้ไขมาตราที่มีการระบุถึงมาตรา  ๓๘และ
มาตรา  ๕๔   

 



๔๑ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

พิจารณาอุทธรณ์” 
 “มาตรา  ๖๖/๒  ค าสั่งไม่อนุญาตตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๕ 

มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๔๗ ซ่ึงได้น ามาใช้
บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๒ ค าสั่งเพิกถอนการอนุญาตหรือ
ค าสั่งห้ามสร้างภาพยนตร์ตามมาตรา ๖๓ ของคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ผู้ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค าสั่ง 
 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ถ้าพิจารณาไม่
เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการเพิกถอน
ค าสั่งที่อุทธรณ์ 
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็น
ที่สุด” 
 

  

 
 
 
มาตรา ๖๗ ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
ค าสั่งให้ช าระค่าปรับทางปกครอง ค าสั่งพักใช้หรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๓ มาตรา 
๕๔ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ วรรคสอง มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ หรือมาตรา 

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
“มาตรา  ๖๗  ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต ค าสั่งไม่อนุญาต  ให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต ค าสั่งให้ช าระค่าปรับทางปกครอง ค าสั่งพักใช้หรือค าสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตของนายทะเบียนตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ 
มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ วรรคสอง มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ หรือมาตรา 

 
 
 
แก้ไขมาตราที่มีการระบุถึงมาตรา  ๓๗ 
มาตรา๓๘  ใหถู้กต้อง 
 
 

 



๔๒ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

๗๓ ผู้ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่ง 
    ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้าพิจารณาไม่เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือ
ว่าเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ 
   ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด 

๗๓  ผู้ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่ง 
 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้าพิจารณาไม่เสร็จ
ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ 
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด” 
 

 
 
มาตรา ๖๘ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ผู้ใดฉายภาพยนตร์
ไทยน้อยกว่าสัดส่วนที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา ๙ (๔) ต้อง
ช าระค่าปรับทางปกครองตามอัตราที่นายทะเบียนกลางประกาศก าหนด ท้ังนี้ 
ไม่เกินสามแสนบาท 
     อัตราค่าปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนกลางจะก าหนดให้
แตกต่างกันส าหรับแต่ละจังหวัดก็ได้ 
 

มาตรา๓๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๘ ผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ผู้ใดฉายภาพยนตร์ไทย
น้อยกว่าสัดส่วนที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา ๙ (๕) 
ต้องช าระค่าปรับทางปกครองตามอัตราที่นายทะเบียนกลางประกาศ
ก าหนด ท้ังนี้ ไม่เกินสามแสนบาท 
    อัตราค่าปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนกลางจะ
ก าหนดให้แตกต่างกนัส าหรับแต่ละจังหวัดก็ได้” 

 
 
แก้ไขอ านาจหน้าทีใ่ห้ถูกต้อง 
 

 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ปรากฏแก่ นายทะเบียนว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 
๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ผู้ใดด าเนินกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง หรือผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ 
หรือมาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ ซึ่งได้
น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๗ ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้ระงับ
การกระท าที่ฝ่าฝืน แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายใน

มาตรา  ๓๓  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๖๙  แห่ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๖๙  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๓  

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๔   มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๖/๑ 

 
 
 
แก้ไขมาตราที่มีการระบุถึงมาตรา  ๓๘  
และมาตรา  ๕๔  ให้สอดคล้องกันและปรับ
วิธีการเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 



๔๓ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

ระยะเวลาที่ก าหนด 
    ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏบิัติตามค าสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง
ให้นายทะเบียนพิจารณาก าหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินสองหมื่น
บาทต่อวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๕๖/๒ มาตรา ๕๖/๓  

 ในกรณีที่ ผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบั ติตามค าสั่งของนาย
ทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้นายทะเบียนพิจารณาก าหนดค่าปรับ
ทางปกครองในอัตราไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน
อยู”่ 
 

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือ
มาตรา ๓๘ ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ หรือ
ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 
๕๗ ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว 
 

มาตรา  ๓๔  ให้ยกเลิกมาตรา  ๗๐  แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าผู้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๕๓หรือมาตรา ๕๔  ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๕๖/๑ ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว” 
 

 
 
แก้ไขมาตราที่มีการระบุถึงมาตรา  ๓๘  
และมาตรา  ๕๔  ให้สอดคล้องกันและปรับ
วิธีการเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

มาตรา ๗๑  ในกรณีที่ปรากฏแก่นายทะเบียนว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 
๕๓ ประกอบกิจการโดยฝ่าฝืนมาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๐ ให้นายทะเบียนมี
อ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไดโ้ดยมกี าหนดเวลาตามทีเ่ห็นสมควรแต่ไม่เกินครั้ง
ละเก้าสิบวัน 
    ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งประกอบกิจการโดยฝ่าฝืนมาตรา 
๕๙ หรือมาตรา ๖๐ อีก ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของ
ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว 

   

มาตรา ๗๒  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครองตามที่    



๔๔ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

นายทะเบียนก าหนดตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๖๙ ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๗๓  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดถกูลงโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๖๘ 
หรือมาตรา ๖๙ และจงใจหรือเจตนากระท าความผิดที่ถูกลงโทษปรบัทาง
ปกครองซ้ าอีก ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของ
ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว แล้วแต่กรณ ี

   

มาตรา ๗๔  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษปรับทางปกครองตาม
มาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๖๙ เป็นนติิบุคคล ให้กรรมการ ผู้จดัการ หรอืผู้ซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษปรับทางปกครอง
ตามที่บัญญัตไิว้ส าหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจนไ์ด้ว่าการกระท า
นั้นได้กระท าโดยตนมไิดรู้้เห็นหรือยินยอมด้วย 
 

   

มาตรา ๗๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตัง้แต่หนึ่ง
แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
 

   

มาตรา ๗๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
 
 

   

มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง หรือน าภาพยนตร์ตามมาตรา 
๒๖ (๗) ออกเผยแพร่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา  ๓๕ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๗๗  แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๗๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง หรือน าภาพยนตร์ตาม

 
 
ก าหนดให้โทษการจ าหน่ายภาพยนตร์ที่ห้าม

 



๔๕ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

มาตรา ๒๖ (๗) หรือ วีดิทัศน์ตามมาตรา ๔๗/๑ (๖) ออกเผยแพร่ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ า ทั้งปรับ” 
 
 

เผยแพร่และวีดิทัศน์เช่นเดียวกัน 

มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคสอง มาตรา 
๓๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสน
บาทถึงหนึ่งล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา  ๓๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา  ๗๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๘  
วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่
แปดหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท” 
 

แก้ ไขลดอั ต ราโทษปรับล ง เนื่ อ งจาก

กฎหมายฉบับนี้มีอัตราโทษปรับค่อนข้างสูง 

ซึ่งเป็นการจ ากัดดุลพินิจของศาลในการสั่งลงโทษ 

เพราะการก าหนดอัตราโทษปรับขั้นต่ าไว้ใน

อัตราที่สูง เข่น ไม่ต่ ากว่า ๒ แสนบาท  แม้

จ าเลยจะรับสารภาพ และศาลปราณีลดโทษให้แล้ว

ก็ยังมีโทษปรับค่อนข้างสูง (เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท) 

หากจ าเลยไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ ศาลไม่สามารถ

สั่งให้ผู้ต้องโทษปรับท างานบริการสังคมหรือ

ท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ 

จ าเป็นต้องมีการกักขังแทนค่าปรับ ดังนั้น 

ควรจะยกเลิกการก าหนดโทษปรับขั้นต่ า 

เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจสั่งลงโทษได้

ตามความเหมะสม หรือสั่งให้ท างานบริการสังคม

หรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ

ในกรณีจ าเลยไม่มีเงินจ่ายค่าปรับได้ ตาม

กรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม 



๔๖ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๐/๑ และมาตรา 

๓๐/๒ 

 
 
 
 
 

 มาตรา  ๓๗  ให้ เพิ่ มความต่ อไปนี้ เป็ นมาตรา  ๗๘/๑   แห่ ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

    “มาตรา  ๗๘/๑  ผู้ประกอบกิจการผู้ใดฝ่าฝืน  มาตรา ๔๓ 
มาตรา ๔๔ วรรคสอง มาตรา ๔๕       มาตรา  ๕๘  ต้องระวาง
โทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท” 
 

  

มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือ
ประกอบกิจการดังกล่าวในระหว่างถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ 
 
 
 

มาตรา ๓๘  ให้ยกเลิกมาตรา  ๗๙  แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

ปรับมาตราที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกมาตรา 
๓๗ และมาตรา ๓๘ 

 

มาตรา ๘๐  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝา่ฝืนมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ วรรคสอง 
มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแตส่องหมื่นบาทถึงหนึ่ง

   



๔๗ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

แสนบาท 
 
มาตรา ๘๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแตส่องหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 

   

มาตรา ๘๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๔ วรรคหนึง่ หรือ
ประกอบกิจการดังกล่าวในระหว่างถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไมเ่กนิวันละ
หนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝา่ฝืนอยู ่
 

   

มาตรา ๘๓  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 

   

มาตรา ๘๔  บรรดาความผิดตามส่วนนี้  ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
เปรียบ เทียบได้  และในการนี้ คณ ะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการใดให้แก่ผู้ได้รับ
มอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ 
    ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ในการสอบสวนถ้าพนักงาน
สอบสวนพบว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้น
ยินยอมให้เปรียบเทียบให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการหรือผู้

   



๔๘ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอ านาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ด
วันนับแต่วันท่ีผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 
    เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่ได้เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
มาตรา ๘๕  ให้น าความในมาตรา ๗๔ มาใช้บังคับแก่กรณีที่นิติบุคคลต้องรับ
โทษอาญาตามส่วนน้ีโดยอนุโลม 

   

บทเฉพาะกาล 
  
มาตรา ๘๖  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้คณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
    ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการคณะ
หนึ่งประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าหน้าที่คณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน และให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

   



๔๙ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรา ๘๗  ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์เพื่อด าเนินการตามพระราชบญัญัตินีไ้ปพลางก่อน 
 
 

   

มาตรา ๘๘  ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ทีไ่ด้ให้ไวต้ามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือพระราชบญัญัตคิวบคุมกิจการเทปและ
วัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ยังมผีลใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 
 

   

มาตรา ๘๙  บรรดาค าขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ 
พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าเจ้าพนักงานผู้พิจารณาตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช 
๒๔๗๓ เจ้าพนักงานผู้ตรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ยังมิได้มีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด
เกี่ยวกับค าขอดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นค าขอที่ได้ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
ด าเนินการเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ถ้าเจ้าพนักงานผู้พิจารณาตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช 

   



๕๐ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

๒๔๗๓ เจ้าพนักงานผู้ตรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้มีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับ
ค าขอดังกล่าวแล้ว การด าเนินการเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวให้อยู่ในบังคับของ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือ
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดโุทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วแต่กรณี 
ต่อไปจนกว่าจะถึงท่ีสุด 
 
มาตรา ๙๐  ผู้ใดประกอบกิจการโรงภาพยนตร์หรือรา้นวีดิทัศน์อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต่อ
นายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบญัญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อ
ยื่นค าขอแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปไดจ้นกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไมอ่อก
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
 

   

มาตรา ๙๑   บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือค าสั่ งที่ ออกตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ หรือพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่า
จะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
การด าเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือค าสั่งตามวรรคหนึ่งให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลต่อคณะรัฐมนตรี 
 

   



๕๑ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

 มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความ (๑) และ(๒) ของอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
 

แก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกมาตรา 
๓๗ และมาตรา ๓๘ 

 

 มาตรา ๔๐ บรรดาค าขออนุญาตที่ ได้ยื่นไว้ก่อนหรือในวันที่
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....ใช้บังคับ  
ให้การด าเนินการเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวให้อยู่ ในบังคับของ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญั ติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ.  
๒๕๕๑  ต่อไป  จนกว่าจะถึงท่ีสุด 
 

เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายด าเนินการได้
ต่อไป 

 

 มาตรา ๔๑ บรรดาค าขออุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนต ร์และวี ดิทั ศน์   พ .ศ .  ๒๕๕๑  ก่ อนห รือในวันที่
พระราชบัญญัติใช้บังคับ  ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติยังมิได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์แห่งชาติพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วัน  นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ถ้าพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ 
 
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
แห่งชาติให้เป็นที่สุด 
(๒) ถ้าคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วให้คณะกรรมการพิจารณา

  



๕๒ 

 

 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(ฉบับท่ี  ..) พ.ศ.  .... 

เหตุผลที่แก้ไข หมายเหตุ 

อุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ตามอ านาจหน้าท่ีแห่งพระราชบัญญัติ
นี้ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
     นายกรัฐมนตรี  

 


