แนวทางและขั้นตอนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับอาเภอ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
...........................................
ผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ จาแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้
ก. ผู้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ ตามมาตรา ๓๗ (ผู้ประกอบกิจการโรงหนัง)
ข. ผู้ประกอบกิจการเช่า แลกเปลี่ยน และจาหน่ายภาพยนตร์ ตามมาตรา ๓๘(เช่า/ขาย แผ่นหนัง)
ค. ผู้ประกอบกิจการเช่า แลกเปลี่ยน และจาหน่ายวีดิทัศน์(เช่า/ขายแผ่นเกม แผ่นคาราโอเกะ)
ตามมาตรา ๕๔
ง. ผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ตามมาตรา ๕๓ (ร้านเกมหรือร้านคาราโอเกะ)
๑. ประเภทคาขอที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
๑.๑ กิจการโรงภาพยนตร์ ตามมาตรา ๓๗
๑.๑.๑ คาขออนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์( แบบ รภ ๑)
๑.๑.๒ ใบแจ้งเปลี่ยนกรรมการการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (แบบ รภ ๓)
๑.๒ กิจการเช่า แลกเปลี่ยน และจาหน่ายภาพยนตร์ ตามมาตรา ๓๘
๑.๒.๑ คาขออนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจาหน่าย
ภาพยนตร์(แบบ ปภ ๑)
๑.๒.๒ ใบแจ้งเปลี่ยนกรรมการการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายภาพยนตร์
(แบบ ปภ ๓)
๑.๒.๓ ใบแจ้งเพิ่มขนาดพื้นที่ใช้สอยของสถานประกอบกิจการ ให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือ
จาหน่ายภาพยนตร์ ( แบบ ปภ ๔)
๑.๓ กิจการเช่า แลกเปลี่ยน และจาหน่ายวีดิทัศน์ ตามมาตรา ๕๔
๑.๓.๑ คาขออนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจาหน่าย
ภาพยนตร์(แบบ ปว ๑)
๑.๓.๒ ใบแจ้งเปลี่ยนกรรมการการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายภาพยนตร์
(แบบ ปว ๓)
๑.๓.๓ ใบแจ้งเพิ่มขนาดพื้นที่ใช้สอยของสถานประกอบกิจการ ให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือ
จาหน่ายภาพยนตร์ (แบบ ปว ๔)
๑.๔ ผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ตามมาตรา ๕๓
๑.๓.๑ คาขออนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์(แบบ รว ๑)
๑.๓.๒ ใบแจ้งเปลี่ยนกรรมการการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (แบบ รว ๓)
๑.๓.๓ ใบแจ้งเพิ่มจานวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการ
ในร้านวีดิทัศน์ (แบบ รว ๔)
๑.๕ กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาต(ทุกประเภท)กรณีฉบับเดิมที่สูญหาย/บกพร่องในสาระสาคัญ
๑.๕.๑ คาขอรับใบแทนใบอนุญาต(แบบ ภย.๔)

-๒๒. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
๒.๑ กรณีขออนุญาตใหม่/ขอต่ออายุใบอนุญาต

รายการเอกสาร

๑) แบบ รภ ๑
๒) แบบ ปภ ๑
๓) แบบ ปว ๑
๔) แบบ รว ๑
๕) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนใน
กรณีทผี่ ู้ขออนุญาตมีสัญชาติไทยหรือ
สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวหรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยสาเนา
บัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ในกรณีที่
ผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าว(ใช้สาเนาบัตร
ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น)
๖) สาเนาทะเบียนบ้าน
๗) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก
ขนาด ๔x๖ ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๖ เดือน จานวน ๒ รูป
๘) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งสถาน
ประกอบกิจการ พร้อมภาพถ่ายสถาน
ประกอบกิจการ จานวน ๓ ภาพ ดังนี้
- ภาพถ่ายระยะไกลภายนอกสถาน
ประกอบกิจการ
- ภาพถ่ายด้านหน้าสถานประกอบกิจการ
- ภาพถ่ายภายในสถานประกอบกิจการ
๙) แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นที่
ให้บริการของร้านวีดิทัศน์
๑๐) สาเนาทะเบียนพาณิชย์
๑๑) สาเนาใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในกรณี
ที่โรงภาพยนตร์เป็นอาคารหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของอาคาร

กิจการ
โรง
ภาพยนตร์
ตามมาตรา
๓๗



กิจการเช่า
แลกเปลี่ยน
และจาหน่าย
ภาพยนตร์
ตามมาตรา
๓๘



กิจการเช่า
แลกเปลี่ยน
กิจการ
และจาหน่าย
ร้านวีดิทัศน์
วีดิทัศน์
(เกม/คาราโอเกะ)
ตามมาตรา
ตามมาตรา ๕๓
๕๔

























-

-

-







-


-


-

หมาย
เหตุ

-๓๒.๑ กรณีขออนุญาตใหม่/ขอต่ออายุใบอนุญาต(ต่อ)

รายการเอกสาร

๑๒) ภาพถ่ายภายในสถานประกอบ
กิจการที่แสดงให้เห็นระบบป้องกัน
ไฟฟ้าลัดวงจร
๑๓) ภาพถ่ายภายในสถานประกอบ
กิจการที่แสดงให้เห็นเครื่องดับเพลิง
ทุกชั้นที่ให้บริการ
๑๔) ภาพถ่ายกล้องวงจรปิด(กรณีร้านเกม
ที่มีอุปกรณ์ให้บริการ ๑๕ ชุดขึ้นไป และ
ร้านคาราโอเกะที่มมี ากกว่า ๑ ชั้น
๑๕) สาเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐาน
การเป็นนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการ
เกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน
และรายชื่อกรรมการ ผู้จดั การ หรือผู้มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็น
ปัจจุบัน(ไม่เกิน ๖ เดือน)(กรณีนิติบุคคล)
๑๖) สาเนาใบอนุญาตฉบับเดิม
(กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต)

กิจการ
โรง
ภาพยนตร์
ตามมาตรา
๓๗
-

กิจการเช่า
แลกเปลี่ยน
และจาหน่าย
ภาพยนตร์
ตามมาตรา
๓๘
-

กิจการเช่า
แลกเปลี่ยน
กิจการ
และจาหน่าย
ร้านวีดิทัศน์
วีดิทัศน์
(เกม/คาราโอเกะ)
ตามมาตรา
ตามมาตรา ๕๓
๕๔


-

-

-



-

-

-



















หมาย
เหตุ

๒.๒ กรณีเพิ่มพื้นที่ใช้สอยร้านเช่า จาหน่ายแลกเปลี่ยนฯ หรือ กรณีขอเพิ่มจานวนเครื่องมือ อุปกรณ์
หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์

รายการเอกสาร

๑) แบบ ปภ ๔
๒) แบบ ปว ๔
๓) แบบ รว ๔
๔) ใบอนุญาตฉบับเดิม(ฉบับจริง)
๕) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก
ขนาด ๔x๖ ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๖ เดือน จานวน ๒ รูป

กิจการ
โรง
ภาพยนตร์
ตามมาตรา
๓๗
-

กิจการเช่า
แลกเปลี่ยน
และจาหน่าย
ภาพยนตร์
ตามมาตรา
๓๘




กิจการเช่า
แลกเปลี่ยน
กิจการ
และจาหน่าย
ร้านวีดิทัศน์
วีดิทัศน์
(เกม/คาราโอเกะ)
ตามมาตรา
ตามมาตรา ๕๓
๕๔







หมาย
เหตุ

-๔๒.๓ กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาต

รายการเอกสาร

๑) แบบ ภย.๔
๒) รายงานประจาวันรับแจ้งเอกสารหาย
ของสถานีตารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาต
นั้นสูญหาย กรณีใบอนุญาตสูญหาย
๓) สาเนาใบอนุญาตฉบับทีส่ ูญหาย
กรณีที่สญ
ู หาย(ถ้ามี)
๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือ
สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของ
ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือของผู้ซึ่งรับผิดชอบ
ในการดาเนินการของนิติบุคคล
แล้วแต่กรณี
๕) ใบอนุญาตฉบับเดิม(ฉบับจริง)
๖) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก
ขนาด ๔x๖ ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๖ เดือน จานวน ๒ รูป

กิจการ
โรง
ภาพยนตร์
ตามมาตรา
๓๗



กิจการเช่า
แลกเปลี่ยน
และจาหน่าย
ภาพยนตร์
ตามมาตรา
๓๘



กิจการเช่า
แลกเปลี่ยน
กิจการ
และจาหน่าย
ร้านวีดิทัศน์
วีดิทัศน์
(เกม/คาราโอเกะ)
ตามมาตรา
ตามมาตรา ๕๓
๕๔

































หมาย
เหตุ

๒.๔ กรณีขอแจ้งเปลี่ยนกรรมการการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ(กรณีนิติบุคคล)

รายการเอกสาร

๑) แบบ รภ ๓
๒) แบบ ปภ ๓
๓) แบบ ปว ๓
๔) แบบ รว ๓
๕) สาเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการ
เป็นนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกีย่ วกับชื่อ
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน และรายชื่อ
กรรมการ ผู้จดั การ หรือผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน(ไม่เกิน ๖
เดือน)(กรณีนิติบุคคล)
๖) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก
ขนาด ๔x๖ ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๖ เดือน จานวน ๒ รูป

กิจการ
โรง
ภาพยนตร์
ตามมาตรา
๓๗



กิจการเช่า
แลกเปลี่ยน
และจาหน่าย
ภาพยนตร์
ตามมาตรา
๓๘







กิจการเช่า
แลกเปลี่ยน
กิจการ
และจาหน่าย
ร้านวีดิทัศน์
วีดิทัศน์
(เกม/คาราโอเกะ)
ตามมาตรา
ตามมาตรา ๕๓
๕๔









หมาย
เหตุ

-๕๒.๔ กรณีขอแจ้งเปลี่ยนกรรมการการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ(กรณีนิติบุคคล) (ต่อ)

รายการเอกสาร

๕) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนใน
กรณีที่ผู้ขออนุญาตมีสัญชาติไทยหรือ
สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวหรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยสาเนา
บัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ในกรณีที่
ผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าว(ใช้สาเนาบัตร
ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น)

กิจการ
โรง
ภาพยนตร์
ตามมาตรา
๓๗


กิจการเช่า
แลกเปลี่ยน
และจาหน่าย
ภาพยนตร์
ตามมาตรา
๓๘


กิจการเช่า
แลกเปลี่ยน
กิจการ
และจาหน่าย
ร้านวีดิทัศน์
วีดิทัศน์
(เกม/คาราโอเกะ)
ตามมาตรา
ตามมาตรา ๕๓
๕๔



หมาย
เหตุ

๒. ขั้นตอนการดาเนินการเกีย่ วกับการขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้ประกอบกิจการจัดเตรียมเอกสารและกรอกคาขออนุญาต ตามประเภทที่ประสงค์
ขอรับอนุญาต
ขั้นตอนที่ ๒ ผู้ประกอบกิจการยื่นแบบคาขอพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบ ณ ที่ว่าการอาเภอ
ท้องที่ ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ
ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาอาเภอตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ตรวจสอบคาขอพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ หาก
- เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง เข้าสู่กระบวนการตาม ขั้นตอนที่ ๔
- เอกสารไม่ครบถ้วน ผู้ประกอบการกลับไปจัดเตรียมเอกสาร ตามขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาอาเภอ ออกหนังสือส่งตัวผู้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ
ไปตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๙ ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยหากผลการตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ พบประวัติการกระทาความผิด
ให้ผู้ยื่นขออนุญาตส่งเอกสารหลักฐานแสดงว่าคดีความดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตประกอบกิจการฯ ประจาอาเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบ
สถานประกอบกิจการว่ามีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ โดย
- สถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์(เกม/คาราโอเกะ) ใช้แบบบันทึกการตรวจสอบอาคารหรือ
สถานที่ตั้งของร้านวีดีทัศน์ (แบบ ต.๑)
- สถานประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจาหนายภาพยนตร์ ใช้แบบบันทึก
การตรวจสอบอาคารสถานที่ตั้งของร้านให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายภาพยนตร์ (แบบ ต.๒)
- สถานประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ ใช้แบบบันทึกการตรวจสอบอาคารสถานที่ตั้ง
ของโรงภาพยนตร์ (แบบ ต.๓)
หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๔ และ ๕ สามารถดาเนินการควบคู่กันได้

ขั้นตอนที่ ๖ คณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตประกอบกิจการฯ ประจาอาเภอ ประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจาณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นขออนุญาต และคุณลักษณะของสถานประกอบ
กิจการที่ลงพื้นที่ตรวจ ว่ามีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ที่สมควรได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการหรือไม่
ทั้งนี้ให้จัดทารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ขั้นตอนที่ ๗ คณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตประกอบกิจการ รายงานผลการพิจารณา
กลั่นกรองการขออนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ เสนอ
ต่อนายทะเบียนประจาจังหวัด โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(๗.๑) แบบรายงานผลการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตประกอบกิจการ ตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (แบบ รง ๑)
(๗.๒) แบบคาขออนุญาต พร้อมเอกสารประกอบ(ตามประเภทที่ยื่นขออนุญาต)
(๗.๓) ผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร ตามขั้นตอนที่ ๔
หากผลประวัติพบการกระทาความผิด ให้แนบเอกสารหลักฐานแสดงการสิ้นสุดของคดี
เช่น ใบเสร็จค่าปรับ หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
(๗.๔) บันทึกการตรวจสอบอาคารสถานที่ (ตามประเภทของกิจการ )ตามขั้นตอนที่ ๕
(๗.๕) รายงานการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองฯ ประจาอาเภอ
ตามขั้นตอนที่ ๖
ขั้นตอนที่ ๘ นายทะเบียนประจาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
พิจารณาคาขอและเอกสารประกอบ ทั้งนี้หาก
- นายทะเบียนประจาจังหวัดมีคาสั่งอนุญาต จังหวัดแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการติดต่อชาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ณ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เมื่อชาระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จังหวัดจะได้
เสนอใบอนุญาตให้นายทะเบียนลงนามในใบอนุญาต และแจ้งให้ผู้ประกอบการติดต่อขอรับใบอนุญาตต่อไป
- นายทะเบียนประจาจังหวัดมีคาสั่งไม่อนุญาต จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบ
กิจ การทราบ โดย ผู้ ป ระกอบกิ จ การสามารถยื่นอุ ท ธรณ์ค าสั่ ง ไม่อนุ ญาตของนายทะเบีย นประจาจั งหวั ด
ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ณ สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ได้ภายใน ๑๕ วัน

