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ประกาศคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ
เรื่อง การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติภาพยนตร
และวี ดิ ทั ศ น พ.ศ. ๒๕๕๑ อั น เป น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เ รีย กวา “ประกาศคณะกรรมการภาพยนตรแ ละวีดิทัศ นแ หง ชาติ
เรื่อง การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกแทนใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร ใบอนุญาตประกอบกิจการ
รานวีดิทัศน และใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน
แลวแตกรณี
ขอ ๔ ผูใดประสงคจะขอใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามแบบ ภย. ๔
ทายประกาศนี้ พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหแนบรายงานประจําวันรับแจงเอกสารหายของสถานีตํารวจ
แหงทองที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย พรอมดวยสําเนาใบอนุญาตฉบับที่สูญหาย (ถามี)
(๒) กรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือบกพรองในสาระสําคัญ เชน เลขที่ลบเลือน ไมปรากฏชื่อ
ผูขออนุญาต ชื่อรานที่ประกอบกิจการ วันที่ไดรับอนุญาต เปนตน ใหแนบใบอนุญาตประกอบกิจการ
ฉบับดังกลาวเพื่อสงคืนแกนายทะเบียนดวย
(๓) สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนหรื อสําเนาใบสําคั ญประจําตัวคนตา งดาวของผูไดรั บ
ใบอนุญาต หรือของผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล แลวแตกรณี
ขอ ๕ การขอใบแทนใบอนุญาตใหยื่น ณ สถานที่ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหยื่นตอสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่ออกใบอนุญาต
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หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

ขอ ๖ เมื่อนายทะเบียนไดตรวจสอบคําขอ หลักฐาน และเอกสารที่ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
ไดยื่นไวตามขอ ๔ แลว เห็นวาถูกตองและครบถวน และผูยื่นคําขอไดชําระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลว
ใหนายทะเบียนออกใบแทนใบอนุญาตให
ขอ ๗ ใบแทนใบอนุญาตใหใชขอความเชนเดียวกับใบอนุญาตฉบับเดิม และระบุวัน เดือน ป
ที่ออกใบแทนใบอนุญาต รวมทั้งจะตองมีขอความวา “ใบแทน” สีแ ดงกํากับไวที่มุม บนดานขวา
ของเอกสารดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
กอรปศักดิ์ สภาวสุ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ

แบบ ภย. ๔
คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
วันที่ ......... เดือน ....................พ.ศ. ....
๑. ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................
เกิดเมื่อวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ........... อายุ ..................ป สัญชาติ ............................
หมายเลขประจําตัวประชาชน
/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
เลขที่ .................................................................. ออกให ณ ................................................................................
อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด ................................................ประเทศ............................................
สถานที่ติดตอเลขที่ ............................. ตรอก/ซอย ...............................................ถนน ....................................
ตําบล/แขวง........................ อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย..........................
โทรศัพท ....................... โทรสาร ................................ E-mail ..........................................................................
ในฐานะ เจาของ ผูแทน/ผูรับมอบอํานาจของ..........................................................................................
สถานที่ติดตอเลขที่ .................................... ตรอก/ซอย ........................... ถนน .................................................
ตําบล/แขวง .......................... อําเภอ/เขต .............................................. จังหวัด .................................................
รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท .......................โทรสาร ........................... E-mail...................................
๒. ขาพเจาประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตประเภท .........................................................
ใบอนุญาตเลขที่ ......... /................ ออกให ณ วันที่ ........... เดือน ................................... พ.ศ. .......................
ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ......... เดือน.................. พ.ศ. ................
๓. เหตุที่ขอรับใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก .............................................................................
.............................................................................................................................................................................
๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารตาง ๆ มาดวยแลว คือ
รายงานประจําวันรับแจงเอกสารหายของสถานีตํารวจแหงทองทีท่ ี่ใบอนุญาตนัน้
สูญหาย กรณีใบอนุญาตสูญหาย
สําเนาใบอนุญาตฉบับที่สูญหาย กรณีใบอนุญาตสูญหาย (ถามี)
ใบอนุญาตกรณีถูกทําลายหรือบกพรองในสาระสําคัญ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือของผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล แลวแตกรณี
เอกสารอื่น ๆ (ถามี) ...................................................................

ลงชื่อ........................................ ผูขออนุญาต
(
)

