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หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

ระเบียบคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ
เรื่อง การขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็นเกี่ยวกับการสรางภาพยนตร
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน
พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ
ภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบี ยบคณะกรรมการภาพยนตร และวีดิทัศ นแ หงชาติ เรื่อ ง
การขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็นเกี่ยวกับการสรางภาพยนตร พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ผูสรางภาพยนตรผูใดประสงคจะขอใหคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับภาพยนตรกอนดําเนินการสรางวามีลักษณะเปนการบอนทําลาย ขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐ
และเกียรติภูมิของประเทศไทยหรือไม ใหยื่น คําขอ ณ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
พรอมดวยหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ภย. ๕ ทายระเบียบนี้
ขอ ๔ การยื่นคําขอใหสงบทภาพยนตร และเรื่องยอของภาพยนตรที่ประสงคจะสรางเปน
ภาษาไทยที่สามารถเห็นและอานไดชัดเจน ในกรณีที่เปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปนภาษาไทย
และมีผูรับรองคําแปล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแปลและผูรับรองคําแปล มีขนาด
ของตัวอักษรไมเล็กกวาสองมิลลิเมตร จํานวนแปดชุด
ขอ ๕ ผูสรางภาพยนตรซึ่งขอความเห็น ตองชําระคาปวยการในการใหความเห็นพรอมกับ
การยื่นคําขอดังตอไปนี้
(๑) ภาพยนตรที่มีความยาวของบทภาพยนตรไมเกิน ๒๐ หนา ตองชําระคาปวยการในการ
ยื่นคําขอในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท ตอเรื่อง
(๒) ภาพยนตร ที่ มี ค วามยาวของบทภาพยนตร ตั้ ง แต ๒๑ หน า แต ไ ม เ กิ น ๕๐ หน า
ตองชําระคาปวยการในการยื่นคําขอในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท ตอเรื่อง

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

(๓) ภาพยนตรที่มีความยาวของบทภาพยนตรตั้งแต ๕๑ หนาขึ้นไป ตองชําระคาปวยการ
ในการยื่นคําขอในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท ตอเรื่อง
ขอ ๖ เมื่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห ง ชาติ ไ ด ต รวจสอบคํ า ขอ หลั ก ฐาน
และเอกสารที่ผูสรางภาพยนตรไดยื่นไวตามขอ ๓ แลว เห็นวาถูกตองครบถวนและผูยื่นคําขอไดชําระ
คาปวยการเรียบรอยแลว ใหดําเนินการเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนพิจารณา
ใหแ ลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวัน ที่ไดรับคําขอ หลักฐาน และเอกสารถูกตองและครบถวน
และไดรับคาปวยการในการยื่นคําขอแลว
ในกรณีที่หลักฐานหรือเอกสารไมถูกตองครบถวนใหสั่งไมใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการสราง
ภาพยนตรและแจงใหผูสรางภาพยนตรทราบ
ขอ ๗ คณะกรรมการพิ จ ารณาภาพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศ น อาจเรี ย กให ผู ส ร า งภาพยนตร
ซึ่งขอความเห็นมาชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
กอรปศักดิ์ สภาวสุ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ

แบบ ภย. ๕
คําขอความเห็นเกี่ยวกับการใหความเห็นเกี่ยวกับการสรางภาพยนตร
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. ขาพเจายืน่ คําขอความเห็นเกีย่ วกับการสรางภาพยนตรเพื่อพิจารณาวามีลักษณะที่เปนการ
บอนทําลาย ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนตอความ
มั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทยหรือไม โดยมีรายละเอียดภาพยนตร ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) .......................................................................................................
ภาษาตางประเทศ (ถามี) ......................................................................................................................................
(๒) เนื้อหาภาพยนตร ชีวิต ตอสู สงคราม วิทยาศาสตร ตื่นเตน
สยองขวัญ การตูน
ตลก ภาพยนตรโฆษณา
อื่น ๆ โปรดระบุ ......................
๓. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
หรือสําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค ที่ตั้ง
สํานักงาน และผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิ ุคคลที่เปนปจจุบัน

-๒(ข) บทภาพยนตร และเรื่องยอของภาพยนตรที่ประสงคจะสรางเปนภาษาไทย
ที่สามารถเห็นและอานไดชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไมเล็กกวาสองมิลลิเมตร จํานวนสองชุด ในกรณี
ที่เปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปนภาษาไทยและมีผูรับรองคําแปล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแปลและผูรับรองคําแปล
(ค) หนังสือมอบอํานาจที่ตดิ อากรแสตมปตามกฎหมาย

ลงชื่อ ........................................... ผูยื่นคําขอ
(
)

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดตรวจสอบคําขอความเห็นเกีย่ วกับการสราง
ภาพยนตรแลวปรากฏวา
คําขอความเห็น หลักฐาน และเอกสารถูกตองครบถวน
คําขอความเห็น หลักฐาน และเอกสารไมถูกตอง/ไมครบถวน ขาด................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ผูยื่นคําขอไดรับชําระคาปวยการเรียบรอยแลว
ลงชื่อ .........................................................
(
)
วันที่ ....... เดือน ............... พ.ศ. ....

