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กฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการภาพยนตรและกิจการวีดิทัศน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร
ที่เปนอาคารหรือสวนใดของอาคาร
ฉบับละ
๕,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงภาพยนตรที่เปนสถานที่กลางแจง
ฉบับละ
๒,๕๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา
แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตร
(ก) สําหรับสถานประกอบกิจการ
ที่มีพ้นื ที่ใชสอยไมเกิน ๙ ตารางเมตร
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
(ข) สําหรับสถานประกอบกิจการ
ที่มีพื้นที่ใชสอยเกิน ๙ ตารางเมตร
แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
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(ค) สําหรับสถานประกอบกิจการ
ที่มีพื้นที่ใชสอยเกิน ๒๕ ตารางเมตร
แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
(ง) สําหรับสถานประกอบกิจการ
ที่มีพื้นที่ใชสอยเกิน ๕๐ ตารางเมตร
(๔) ใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน
(ก) สําหรับรานที่มีเครื่องมือสําหรับ
ฉายหรือเลนวีดิทัศนไมเกิน ๒๐ ชุด
(ข) สําหรับรานที่มีเครื่องมือสําหรับ
ฉายหรือเลนวีดิทัศนเกิน ๒๐ ชุด
แตไมเกิน ๕๐ ชุด
(ค) สําหรับรานที่มีเครื่องมือสําหรับ
ฉายหรือเลนวีดิทัศนเกิน ๕๐ ชุด
(๕) ใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน
หรือจําหนายวีดิทัศน
(ก) สําหรับสถานประกอบกิจการ
ที่มีพื้นที่ใชสอยไมเกิน ๙ ตารางเมตร
(ข) สําหรับสถานประกอบกิจการ
ที่มีพื้นที่ใชสอยเกิน ๙ ตารางเมตร
แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร
(ค) สําหรับสถานประกอบกิจการ
ที่มีพื้นที่ใชสอยเกิน ๒๕ ตารางเมตร
แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
(ง) สําหรับสถานประกอบกิจการ

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ฉบับละ

๒,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๓,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๒,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๓,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๒,๐๐๐ บาท
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ที่มีพื้นที่ใชสอยเกิน ๕๐ ตารางเมตร

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ฉบับละ

๓,๐๐๐ บาท

นาทีละ

๓๐ บาท

(๖) การตรวจพิจารณาภาพยนตรหรือวีดิทัศน
ที่ไมมีลักษณะเปนเกมการเลน
(ก) กรณีที่เปนฟลม

เศษของนาทีใหปดทิ้ง
แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน
(ข) กรณีที่เปนวัสดุอื่นนอกจาก (ก)

๑๐,๐๐๐ บาท
นาทีละ

๕ บาท

เศษของนาทีใหปดทิ้ง
แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน

๘,๐๐๐ บาท

(๗) การตรวจพิจารณาวีดิทัศนที่มีลักษณะ
เปนเกมการเลน

นาทีละ

๑๐ บาท

เศษของนาทีใหปดทิ้ง
แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน

๔,๐๐๐ บาท

(๘) การตรวจพิจารณาสื่อโฆษณา

เรื่องละ

๑๐๐ บาท

(๙) ใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ

๕๐ บาท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

(๑๐) การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงภาพยนตร
(๑๑) การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนาย
ภาพยนตร
(๑๒) การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รานวีดิทัศน
(๑๓) การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายวีดิทัศน
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๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ขอ ๒ การเพิ่ม ขนาดพื้น ที่ ใ ชสอยของสถานประกอบกิจ การใหเ ชา แลกเปลี่ ยน หรื อ
จําหนายภาพยนตร หรือสถานประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายวีดิทัศนหรือการเพิ่ม
จํานวนเครื่องมือสําหรับฉายหรือเลนวีดิทัศ น ใหคิดคาธรรมเนียมเพิ่ม ขึ้นตามสัดสวนของขนาดหรือ
จํานวนที่เพิ่มขึ้นและอายุใบอนุญาตที่ยังเหลืออยู
ใหไว ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระ สลักเพชร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ม าตรา ๖ แหง พระราชบัญ ญั ติ
ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนีย ม
ไมเกินอัตราทายพระราชบัญ ญัติ โดยจะกํา หนดคาธรรมเนีย มใหแตกตางกัน โดยคํานึงถึงลักษณะ ขนาด
หรือประเภทของโรงภาพยนตร รานวีดิทัศน หรือสถานประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนาย
ภาพยนตรหรือวีดิทัศนก็ได จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

