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ระเบียบคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการเปรียบเทียบความผิด
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่มาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนู ญแหง ราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ไดบัญญัติใหคณะกรรมการภาพยนตร
และวีดิทั ศ นแ หงชาติ มีอํ านาจมอบหมายใหคณะอนุ กรรมการหรื อพนั กงานเจ าหน าที่ดํ าเนิ น การ
เปรียบเทียบได จึงเห็น เปน การสมควรวางระเบียบวาดวยหลักเกณฑแ ละเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ
ความผิดไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศ นแ หงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการเปรียบเทียบความผิด พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ภาพยนตรแ ละวีดิทั ศ น แ ห งชาติ ให ดํา เนิน การเปรีย บเทียบความผิ ด ตามประกาศคณะกรรมการ
ภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ เรื่อง การมอบอํานาจในการเปรียบเทียบความผิด พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๔ ใหพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือ
เชื่อไดวาเกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามประกาศคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ เรื่อง
การมอบอํานาจในการเปรียบเทียบความผิด พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๕ เมื่อปรากฏหลักฐานจากนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่วามีการกระทําความผิด
เกิด ขึ้น และผู กระทํา ความผิด ยิน ยอมใหเ ปรีย บเทียบ หรือในกรณีที่ พนัก งานสอบสวนสง เรื่อ งให
พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบ ใหพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบทําหนังสือแจง
ผูกระทําความผิดมาทําการเปรียบเทียบ
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ถาผูกระทําความผิดใหการรับสารภาพและยิน ยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานเจาหนา ที่
เปรียบเทียบกําหนดคาปรับซึ่งผูกระทําความผิดพึงจะชําระ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความหนักเบาแหงขอหา
และพฤติการณแหงการกระทําความผิด และใหบันทึกคําใหการของผูกระทําความผิดและบันทึกการ
เปรียบเทียบไวตามแบบ ปภว. ๑ และ ปภว. ๓ ทายระเบียบนี้
ใหผูกระทําความผิดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบหาวัน นับแตวันเปรียบเทียบ
ถาผูกระทําความผิดใหการปฏิเสธหรือไมยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหบันทึกคําใหการไวตาม
แบบ ปภว. ๒ ทายระเบียบนี้
ขอ ๖ ในคดีเปรียบเทียบที่มีของกลางซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไว ถาผูกระทํา
ความผิดยิน ยอมยกของกลางใหต กเปน ของแผน ดิน ใหพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบจัดทําบัญ ชี
ของกลางตามแบบแนบทาย ปภว. ๑ และใหผูกระทําความผิดลงนามใหความยินยอมไวดวย
บรรดาของกลางตามวรรคหนึ่ง ใหเปนอํานาจของนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนประจํา
จังหวัด จัดการตามสมควรแกกรณีภายในขอบเขตของอํานาจหนาที่ที่กระทําได
ขอ ๗ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบเห็นวาควรดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
หรือผูกระทําความผิดใหก ารปฏิเ สธ หรื อไมยิน ยอมใหเปรียบเที ยบ หรื อไมชําระคาปรับ ในเวลา
ที่กําหนดหรือไมตกลงยินยอมยกของกลางใหตกเปนของแผนดิน ใหพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบ
สงเรื่องใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป
ขอ ๘ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินคาปรับที่ทําการเปรียบเทียบสงคลัง
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบออกใบนําสงชําระเงิน ให
ผูกระทําความผิดไปชําระเงินคาปรับที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และใหเจาหนาที่
การเงินออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูกระทําความผิด
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบออกใบนําสงชําระเงิน ใหผูกระทํา
ความผิดไปชําระเงินคาปรับที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือที่ที่วาการอําเภอหรือที่ที่วาการกิ่งอําเภอ
และใหเจาหนาที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูกระทําความผิด
ใหพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบบันทึกรายละเอียดการชําระเงินพรอมเลขที่คดีในบันทึกการ
ชําระเงินทายบันทึกการเปรียบเทียบ ตามแบบ ปภว. ๓ ทายระเบียบนี้
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การเก็บรักษาเงินคาปรับและการนําเงินคาปรับสงคลังใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
ขอ ๙ ใหพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบบันทึกประวัติผูกระทําความผิดตามแบบ ปภว. ๔
ทายระเบียบนี้แนบสํานวนคดี และใหเก็บสํานวนคดีที่ไดทําการเปรียบเทียบแลวไวเปนระยะเวลาหนึ่งป
นับแตวันที่มีการเปรียบเทียบเมื่อครบกําหนดใหดําเนินการทําลาย
ขอ ๑๐ ใหพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบรายงานผลการเปรียบเทียบคดีที่เสร็จแลว เปนรายเดือน
ดังนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหรายงานตอนายทะเบียนกลาง
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ใหรายงานตอนายทะเบียนประจําจังหวัด และสําเนาสงนายทะเบียนกลาง
ใหนายทะเบียนกลาง สรุปรายงานผลการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งเสนอตอคณะกรรมการ
ภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ เปนรายป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
กอรปศักดิ์ สภาวสุ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ

(แบบ ปภว. ๑)

บันทึกคําใหการผูกระทําความผิด
(กรณียินยอมใหเปรียบเทียบ)

คดีที่........../..........................
คดีที่........../..........................
เขียนที่................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ...............
ขาพเจา................................................................ ........................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่
อายุ...............ป สัญชาติ..........................อยูบานเลขที่....................หมูที่................ซอย........................................
ถนน...............................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.......................................... ..........................................โทร.........................................................................
(โดยมี............................................เปนผูไดรับมอบอํานาจจาก......................................... ตามหนังสือมอบอํานาจที่
................................................ลงวันที่...................เดือน................................พ.ศ. .........................) ขอใหการดังนี้
ขาพเจาไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่วา.................................................................................
.................................................................................................................................................................................
เปนผูกระทําความผิดอันเปนการกระทําฝาฝนพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา...................
ขอหากระทําความผิดฐาน...........................................................................................................................................
มีบทลงโทษตามมาตรา.................................ตองระวางโทษปรับ...............................................................บาท
ขาพเจาไดรับทราบขอกลาวหาแลวขอใหการรับสารภาพวากระทําความผิดดังกลาวจริง และพนักงานเจาหนาที่
เปรียบเทียบใหทําการเปรียบเทียบเปนเงิน จํานวน..........................บาท (..........................................................)นั้น
ขาพเจาขอรับรองวา
๑. ขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบ ทําการเปรียบเทียบเปนเงินจํานวน..............บาท
(......................................................................) โดยจะนําเงินคาปรับตามจํานวนดังกลาวมาชําระภายใน
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ...............
๒. บรรดาของกลางที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไวนั้น ขาพเจาขอมอบของกลางเปนของ
แผนดินตามจํานวนที่ระบุไวในบัญชีของกลางตามที่ไดแนบมาทายคําใหการนี้

-๒บันทึกนี้ พนักงานเจาหนาทีเ่ ปรียบเทียบไดอานใหผูกระทําความผิดฟงแลวรับวาถูกตองตาม
ความเปนจริงทุกประการ โดยมิไดถูกบังคับ ขูเ ข็ญ แตประการใด จึงไดลงลายมือชือ่ ไวเปนสําคัญ

ลงชือ่
(
ลงชือ่
(

หมายเหตุ

ผูกระทําความผิด
)
พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบ
)

ในกรณีที่ผกู ระทําความผิดซึง่ ตองรับโทษตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนนิติบุคคลใหใชแบบ ปภว.๑ นี้แยกเปนสองฉบับ สําหรับกรณีนิติบุคคลฉบับหนึ่งและ
สําหรับกรรมการ ผูจัดการ หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นฉบับหนึ่ง
แตใหลงหมายเลขคดีเพียงหมายเลขเดียว

(แบบแนบทาย ปภว. ๑)

บัญชีของกลาง
คดีที่........../..........................
เขียนที่................................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ................
ขาพเจา...................................................... อายุ...............ป สัญชาติ................................................
อยูบานเลขที่.........................หมูที่.....................ซอย......................................ถนน.......................................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................................
โทร..........................................................
ผูกระทําความผิดยินยอมยกของกลางใหตกเปนของแผนดิน ดังมีรายการตอไปนี้
ลําดับที่

รายชื่อของกลาง

จํานวนปริมาณ

ลงชือ่
(
ลงชือ่
(

หมายเหตุ

ผูกระทําความผิด
)
พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบ
)

(แบบ ปภว.๒)

บันทึกคําใหการผูก ระทําความผิด
(กรณีไมยนิ ยอมใหเปรียบเทียบปรับ)
เขียนที่..................................................
วันที่.................เดือน.............................พ.ศ.....................
ขาพเจา....................................................................อายุ.................ป สัญชาติ....................
อยูบานเลขที่..............หมูที่..............................ซอย/ตรอก...................................ถนน..................................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................โทร..............................
(โดยมี นาย/นาง/นางสาว.....................................เปนผูไดรับมอบอํานาจจาก...............................................................
ตามหนังสือมอบอํานาจที่............วันที่..............เดือน.............................................พ.ศ. ......................) ขอใหการดังนี้
ขาพเจาไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร
และวีดิทศั น พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา...................................................................................................................................
มีโทษตามมาตรา..........................ตองระวางโทษปรับ................................... บาท (...................................................)
ซึ่งพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบไดพิจารณาแลวใหปรับเปนเงิน จํานวน............บาท (.............................................)
ขาพเจา......................................................................ไดรับทราบขอกลาวหาขางตนแลวแตไม
ยินยอมใหเปรียบเทียบ
พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบไดอานใหผูกระทําความผิดฟงแลว รับรองวาถูกตองและเปนไป
ตามความประสงคของผูก ระทําความผิด จึงไดลงลายมือชือ่ ไวเปนสําคัญ
ลงชือ่
(

ผูกระทําความผิด
)

(

พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบ
)

ลงชือ่

(แบบ ปภว.๓)

บันทึกการเปรียบเทียบปรับ
คดีที่ ....................../........................
คดีที่ ....................../........................
ที่ทําการเปรียบเทียบ....................................................................................
วันที่ ............... เดือน..............................พ.ศ. ..............
...................................................................................................................... ผูกลาวหา
ระหวาง
............................................................................................................ ผูกระทําความผิด
ขอกลาวหา............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
เหตุเกิดเมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ................ ณ สถานที่..........................................
...............................................เลขที่.....................ถนน........................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.....................................................โทร. ...................................................
คดีนี้ผูกระทําความผิดรับสารภาพตลอดขอกลาวหาวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและ
วีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา........มีบทลงโทษตามมาตรา.......ตองระวางโทษ.................................................................................
ซึ่งเปนความผิดที่เปรียบเทียบได และผูกระทําความผิดยินยอมใหเปรียบเทียบ จึงใหปรับเปนเงิน...........................................บาท
(................................................) และผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับ เมื่อวันที่ ............... เดือน..........................พ.ศ. ........... แลว
พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบไดอานใหผูกระทําความผิดฟงแลว รับรองวาถูกตอง และไดลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐานสําคัญ
ลงชื่อ....................................................................ผูกระทําความผิด
(..................................................................)
ลงชื่อ............................................................................พนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบ
(..................................................................)

(แบบแนบทาย ปภว.๓)
บันทึกการชําระเงิน
ใบเสร็จรับเงินเลมที่...............................................................เลขที่.........................................................
วันที่............................เดือน..........................................................................พ.ศ. ................................
จํานวนเงินคาปรับ...........................................................................................................................บาท
ลงชื่อ..........................................................................................................................เจาหนาที่ผูรับเงิน
ลงชื่อ........................................................................................................................................ผูบันทึก

(แบบ ปภว.๔)
ประวัติผูกระทําความผิด
๑. ผูกระทําความผิด

๒. วัน เวลา
และสถานที่เกิดเหตุ

๓. ขอกลาวหา

๔. จํานวนของกลาง

๕. ผลคดี

๖. การรับเงิน

ชื่อ................... ชื่อสกุล..........................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว.......................................................................ออกให ณ ................................................
อายุ.........................ป เชื้อชาติ...........................สัญชาติ........................สถานที่ติดตอเลขที่..........................................
ตรอก/ซอย................................ตําบล...............................อําเภอ.....................................จังหวัด....................................
เปนผูประกอบกิจการภาพยนตร/วีดิทัศนชื่อ.............................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่...............................................................................................................................................................
เหตุเกิดเมื่อวันที่.................................เดือน.........................................พ.ศ...................เวลา.......................................น.
สถานที่เกิดเหตุ...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ฐานความผิด....................................................................................................................................................................
ตามมาตรา.......................................................................................................................................................................
แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา................................................ฐาน.......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ผูกระทําความผิดยินยอมใหเปรียบเทียบ และชําระเงินคาปรับ จํานวน ................................................................ บาท
(....................................................) วันที่ชําระคาปรับวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ..............................
หลักฐานการสั่งเปรียบเทียบ ตามหนังสือหรือบันทึกที่...................วันที่....................เดือน.........................พ.ศ..............
วันที่............................เดือน..............................พ.ศ................................ จํานวนเงิน...............................................บาท
ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่..........................................................เลขที่..............................................................................
ลงชื่อ...........................................................ผูบันทึกประวัติ
(........................................................)
ตําแหนง......................................................
วันที.่ ................../.................../.....................

