เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

กฎกระทรวง
วาดวยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๓๗ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการโรงภาพยนตร ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามแบบ
ที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีที่ผูขออนุญาตมีสัญชาติไทย หรือสําเนา
ใบสํ าคั ญ ประจํ า ตัว คนต า งดา วหรือ สํ าเนาหนั ง สื อเดิ น ทาง พร อมด วยสํ า เนาใบสํ า คัญ ถิ่ น ที่อ ยู ใ น
ราชอาณาจักรหรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนคนตางดาว
(ข) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลว
ไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(ค) สําเนาใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร ในกรณีที่โรงภาพยนตรเปนอาคารหรือสวนใดของอาคาร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(ง) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งสถานประกอบกิจการตาม (ค) รวมทั้งรูปถายของ
สถานประกอบกิจการนั้น จํานวน ๓ รูป
(๒) นิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปน นิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ
วัตถุประสงค ที่ตั้ งสํานั กงาน และรายชื่อผูเ ปน กรรมการ ผูจั ดการ หรื อผูมีอํ านาจลงนามผูกพั น
นิติบุคคล ที่เปนปจจุบัน
(ข) เอกสารและหลักฐานตาม (๑) (ก) และ (ข) ของกรรมการ ผูจัดการ หรือผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(ค) เอกสารและหลักฐานตาม (๑) (ค) และ (ง) ในกรณีที่โรงภาพยนตรเปน อาคาร
หรือสวนใดของอาคาร
ขอ ๒ เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑ ครบถวนแลว
ใหนายทะเบียนพิจารณาคําขอและมีหนังสือแจงผลการพิจารณาไปยังผูขอภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานดังกลาว หากไมอนุญาต ใหแสดงเหตุผลไวในคําขอดวย
ขอ ๓ เมื่อนายทะเบียนแจงการอนุญาตและผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงภาพยนตรแลว ใหน ายทะเบียนออกใบอนุญาตใหตามแบบที่น ายทะเบียนกลาง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๔ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนนิติบุคคลเปลี่ยนกรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศ
กําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑ (๒) (ก) และ (ข) ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแต
วันที่มีการเปลี่ยนบุคคลดังกลาว
ขอ ๕ ผูรับ ใบอนุ ญาตที่ ประสงค จะขอต ออายุ ใ บอนุ ญาต ให ยื่น คํา ขอตอ นายทะเบีย น
ตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาใบอนุญาตเดิมหรือสําเนาใบแทนใบอนุญาต
(๒) เอกสารและหลักฐานตามขอ ๑ (๑) (ก) และ (ข) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคคล
ธรรมดา หรือตามขอ ๑ (๒) (ก) และ (ข) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล
(๓) เอกสารและหลักฐานตามขอ ๑ (๑) (ค) และ (ง) ในกรณีที่โรงภาพยนตรเปนอาคาร
หรือสวนใดของอาคาร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ขอ ๖ ใหนําความในขอ ๒ และขอ ๓ มาใชบังคับกับการตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงภาพยนตร โดยอนุโลม
ขอ ๗ การยื่นคําขอหรือการแจงตามกฎกระทรวงนี้ ใหกระทํา ณ ทองที่ที่โรงภาพยนตร
ซึ่งเปนอาคารหรือสวนใดของอาคารตั้งอยู หรือทองที่ที่ผูขออนุญาตมีภูมิลําเนา หรือมีสํานักงานใหญ
ตั้งอยูในกรณีที่โรงภาพยนตรเปนสถานที่กลางแจง ดังตอไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นหรือแจง ณ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหยื่นหรือแจง ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ขอ ๘ คําขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตรที่ไดยื่นไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผล
ใช บัง คับ และยัง อยู ใ นระหว างการพิ จ ารณาของนายทะเบี ยน ใหถื อเป น คํ าขอตามกฎกระทรวงนี้
โดยอนุโลม
ในกรณีที่คําขอดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหนายทะเบียน
มีคําสั่งเพื่อใหผูขออนุญาตแกไขหรือปฏิบัติตามใหถูกตองภายในสามสิบวัน ถาผูขออนุญาตไมแกไข
หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําขอนั้นเปนอันตกไป
ใหไว ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระ สลักเพชร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๗ วรรคสาม และมาตรา ๔๐
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติใหการขอใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาต และการขอตออายุ ใ บอนุญาตประกอบกิ จ การโรงภาพยนตร เปน ไปตามหลัก เกณฑ วิธีก าร
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

กฎกระทรวง
วาดวยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา
แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรและวีดิทัศน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๔๐ วรรคสาม มาตรา ๕๔
วรรคสาม และมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให ก ระทํา ได โ ดยอาศั ยอํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงวั ฒนธรรม
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผู ใ ดประสงค จ ะประกอบกิ จ การให เ ช า แลกเปลี่ ย น หรื อ จํ า หน า ยภาพยนตร
หรือใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายวีดิทัศน ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียน
ตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีที่ผูขออนุญาตมีสัญชาติไทย หรือสําเนา
ใบสํ า คั ญ ประจํ า ตั ว คนต า งด า วหรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทางพร อ มด ว ยสํ า เนาใบสํ า คั ญ ถิ่ น ที่ อ ยู ใ น
ราชอาณาจักรหรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนคนตางดาว
(ข) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลว
ไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(ค) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
(ง) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือ
จําหนายภาพยนตร หรือสถานประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายวีดิทัศน แลวแตกรณี
รวมทั้งรูปถายของสถานประกอบกิจการนั้น จํานวน ๓ รูป
(๒) นิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ
วัตถุประสงค ที่ตั้ งสํานั กงาน และรายชื่อผูเ ปน กรรมการ ผูจั ดการ หรื อผูมีอํ านาจลงนามผูกพั น
นิติบุคคลที่เปนปจจุบัน
(ข) เอกสารและหลักฐานตาม (๑) (ก) และ (ข) ของกรรมการ ผูจัดการ หรือผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(ค) เอกสารและหลักฐานตาม (๑) (ค) และ (ง)
ขอ ๒ เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑ ครบถวนแลว
ใหนายทะเบียนพิจารณาคําขอและมีหนังสือแจงผลการพิจารณาไปยังผูขอภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานดังกลาว หากไมอนุญาต ใหแสดงเหตุผลไวในคําขอดวย
ขอ ๓ เมื่อนายทะเบียนแจงการอนุญาตและผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตร หรือใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา
แลกเปลี่ยน หรือจําหนายวีดิทัศ น แลวแตกรณีแ ลว ใหน ายทะเบียนออกใบอนุญาตใหตามแบบที่
นายทะเบียนกลางกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๔ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนนิติบุคคลเปลี่ยนกรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศ
กําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑ (๒) (ก) และ (ข) ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแต
วันที่มีการเปลี่ยนบุคคลดังกลาว
ขอ ๕ ในกรณีที่มีการเพิ่ม ขนาดพื้น ที่ของสถานประกอบกิจการในระหวางที่ใ บอนุญาต
ประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตร หรือใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา
แลกเปลี่ยน หรือจําหนายวีดิทัศน แลวแตกรณี ยังไมสิ้นอายุ ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอนายทะเบียน
ตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

เมื่อนายทะเบียนไดรับแจงตามวรรคหนึ่งและไดรับชําระคาธรรมเนียมสําหรับจํานวนพื้น ที่
ที่เพิ่มขึ้นแลว ใหออกใบอนุญาตใหใหมโดยกําหนดวันหมดอายุใบอนุญาตใหเปนไปตามใบอนุญาตเดิม
และประทับตรายกเลิกการใชใบอนุญาตเดิมดวยอักษรสีแดง
ขอ ๖ ผูรับใบอนุญาตที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน
หรือจําหนายภาพยนตร หรือใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายวีดิทัศ น
แลวแตกรณี ใหยื่น คําขอตอนายทะเบียนตามแบบที่น ายทะเบียนกลางประกาศกําหนด พรอมดวย
เอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาใบอนุญาตเดิมหรือสําเนาใบแทนใบอนุญาต
(๒) เอกสารและหลักฐานตามขอ ๑ (๑) (ก) และ (ข) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคคล
ธรรมดา หรือขอ ๑ (๒) (ก) และ (ข) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล
(๓) เอกสารและหลักฐานตามขอ ๑ (๑) (ง)
ขอ ๗ ใหนําความในขอ ๒ และขอ ๓ มาใชบังคับกับการตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตร และใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน
หรือจําหนายวีดิทัศนโดยอนุโลม
ขอ ๘ การยื่นคําขอหรือการแจงตามกฎกระทรวงนี้ ใหกระทํา ณ ทองที่ที่สถานประกอบ
กิจการตั้งอยู ดังตอไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นหรือแจง ณ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหยื่นหรือแจง ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ขอ ๙ คําขออนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตร หรือ
คํ า ขออนุ ญ าตประกอบกิ จ การให เ ช า แลกเปลี่ ย น หรื อ จํ า หน า ยวี ดิ ทั ศ น ที่ ไ ด ยื่ น ไว ก อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้มี ผ ลใชบั งคั บและยัง อยู ใ นระหวา งการพิจ ารณาของนายทะเบียน ให ถือ เป น คํ าขอ
ตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่คําขอดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหนายทะเบียน
มีคําสั่งเพื่อใหผูขออนุญาตแกไขหรือปฏิบัติตามใหถูกตองภายในสามสิบวัน ถาผูขออนุญาตไมแกไข
หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําขอนั้นเปนอันตกไป
ใหไว ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระ สลักเพชร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๒๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๔๐
วรรคสาม มาตรา ๕๔ วรรคสาม และมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
บัญ ญั ติใ ห ก ารขอใบอนุ ญาต การออกใบอนุ ญาต และการขอต ออายุใ บอนุญ าตประกอบกิ จ การให เช า
แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรและวีดิทัศน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

