เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑในการตรวจพิจารณาภาพยนตรและสื่อโฆษณา
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศ นแ หงชาติออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศ นแ หงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑในการตรวจพิจารณาภาพยนตรและสื่อโฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน ตามมาตรา ๑๖
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
“สื่อโฆษณา” หมายความวา สื่อโฆษณาภาพยนตร
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
หมวด ๑
การขออนุญาต และการอนุญาตนําภาพยนตรออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน
หรือจําหนายในราชอาณาจักร
ขอ ๔ ผูใ ดประสงคจ ะนํ า ภาพยนตรอ อกฉาย ใหเ ชา แลกเปลี ่ย น หรือ จํ า หนา ย
ในราชอาณาจักร ใหยื่นคําขออนุญาตตอคณะกรรมการ ณ สํานักงานตามแบบ ภย. ๑ ทายประกาศนี้
พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนา
หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน
และผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลที่เปนปจจุบัน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

(๒) หนังสือแสดงความเปน เจาของลิขสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ในภาพยนตร
ที่ยื่นคําขออนุญาต หรือสําเนาเอกสารดังกลาว ในกรณีที่เปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทย
และมีผูรับรองคําแปล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
ของผูแปลและผูรบั รองคําแปล
(๓) สํา เนาเอกสารการอนุญ าตจากกรมศุ ลกากรให นํ าภาพยนตร เข ามาในราชอาณาจั ก ร
ในกรณีภาพยนตรตางประเทศที่นําเขาผานพิธีการศุลกากร
(๔) ภาพยนตรที่ ประสงคจะขออนุ ญาต จํานวน ๒ ชุด ในกรณีที่ภาพยนตรนั้น ต องใช
เครื่องมือหรืออุปกรณตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในการฉายเปน การเฉพาะ ตองนําเครื่องมือ
หรืออุปกรณตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาวมาดวย
(๕) บทพากยหรือคําบรรยายภาพยนตรเปนภาษาไทยพรอมไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน
๑ ชุด
ขอ ๕ ใหสํานักงานตรวจสอบคําขออนุญาต หลักฐานและเอกสารที่ผูขออนุญาตไดยื่นไว
ตามขอ ๔ และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไปโดยเร็ว
ขอ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาหลักฐานและเอกสารไมครบถวนตามที่
กําหนดไว ใ นขอ ๔ ใหสั่งไมอนุ ญาต หากหลั กฐานและเอกสารครบถ วนให พิจารณาตามข อ ๗
หรือขอ ๘ ตอไป
ขอ ๗ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็น วา ภาพยนตรที่ขออนุญาตไมมีลักษณะ
หรือเนื้อหาตามที่กําหนดไวในภาพยนตรประเภทที่หามเผยแพรในราชอาณาจักร ใหคณะกรรมการสั่ง
อนุญาตและใหกําหนดวาภาพยนตรดังกลาวจัดอยูในภาพยนตรประเภทใดตามมาตรา ๒๖ (๑) ถึง (๖)
ในการพิ จารณากําหนดประเภทภาพยนตรตามวรรคหนึ่ง หากผูยื่น คําขออนุญาตยิน ยอม
ให แ ก ไ ข หรื อ ตั ด ทอนเนื้ อ หาของภาพยนตร บ างส ว นออก เพื่ อ ให ส ามารถจั ด อยู ใ นประเภท
ที่ตนประสงคจะขออนุญาต ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดประเภทภาพยนตรที่ผูขออนุญาตยินยอม
ใหแกไขหรือตัดทอนเนื้อหาออกแลว
ขอ ๘ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ภาพยนตร ที่ ข ออนุ ญาตมี ลั ก ษณะ
หรือเนื้อหาตามที่กําหนดไวใ นภาพยนตรประเภทที่หามเผยแพรใ นราชอาณาจักร ใหคณะกรรมการ
แจงใหผูยื่น คําขออนุญาตดําเนิน การแกไขหรือตัดทอนเนื้อหาดังกลาวออก หากผูยื่น คําขออนุญาต
ไมประสงคจะแกไขหรือตัดทอน ใหคณะกรรมการกําหนดใหภาพยนตรดังกลาวเปนภาพยนตรประเภท
ที่หามเผยแพรในราชอาณาจักร
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ในกรณีที่ผู ยื่น คําขออนุญาตยิน ยอมแกไ ขหรือตัดทอนเนื้อหาตามที่คณะกรรมการแจงให
คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตามขอ ๗ ตอไป
ขอ ๙ ให สํ า นั ก งานแจ ง ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการเป น หนั ง สื อ ให ผู ยื่ น คํ า ขอ
อนุญาตทราบ และใหแจงสิทธิอุทธรณในกรณีที่ผูขออนุญาตไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาตามขอ ๖
ขอ ๗ หรือขอ ๘
ขอ ๑๐ ในกรณี ที่ ไ ม มี ก ารอุ ท ธรณ แ ละสิ้ น สุ ด ระยะเวลาการอุ ท ธรณ หรื อ กรณี ที่
คณะกรรมการภาพยนตรและวีดีทัศนแ หงชาติพิจารณาอุทธรณแ ลวเสร็จ ใหสํานักงานสงภาพยนตร
ที่ผานการตรวจพิจารณาใหนายทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๑ ตอไป
ใหนายทะเบียนกลางเก็บสําเนาภาพยนตรที่ผานการตรวจพิจารณาและกําหนดหมายเลขรหัส
ประทับตราเครื่องหมายอนุญาต และประเภทของภาพยนตรเรียบรอยแลวไวเพื่อใชในการตรวจสอบ
หนึ่งชุด อีกหนึ่งชุดคืนใหผูยื่นคําขออนุญาต
หมวด ๒
การขออนุญาต และการอนุญาตนําสื่อโฆษณาออกเผยแพรในราชอาณาจักร
ขอ ๑๑ ผูใ ดประสงคจะนําสื่อโฆษณาออกเผยแพรใ นราชอาณาจักร ใหยื่น คําขออนุญาต
ตอคณะกรรมการ ณ สํานักงานตามแบบ ภย. ๒ ทายประกาศนี้ พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนา
หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน
และผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลที่เปนปจจุบัน
(๒) หนังสือแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ในสื่อโฆษณา
ที่ยื่นคําขออนุญาต หรือสําเนาเอกสารดังกลาว ในกรณีที่เปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทย
และมีผูรับรองคําแปล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
ของผูแปลและผูรับรองคําแปล
(๓) สําเนาเอกสารการอนุญ าตจากกรมศุลกากรใหนํ าสื่ อโฆษณาเขา มาในราชอาณาจัก ร
ในกรณีสื่อโฆษณาตางประเทศที่นําเขาผานพิธีการศุลกากร

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หนา ๔๐
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๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

(๔) สื่อโฆษณาหรือสําเนาสื่อโฆษณาที่ประสงคจะขออนุญาต จํานวน ๒ ชุด
(๕) บทพากย ห รื อ คํ า บรรยายสื่ อ โฆษณาเป น ภาษาไทยพร อ มไฟล ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
จํานวน ๑ ชุด
ขอ ๑๒ ใหสํานักงานตรวจสอบคําขออนุญาต หลักฐานและเอกสารที่ผูขออนุญาตไดยื่นไว
ตามขอ ๑๑ และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไปโดยเร็ว
ขอ ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาหลักฐานและเอกสารไมครบถวนตามที่
กําหนดไวใ นขอ ๑๑ ใหสั่งไมอนุญาต หากหลักฐานและเอกสารครบถวนใหพิจารณาตามขอ ๑๔
ตอไป
ขอ ๑๔ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา สื่อโฆษณาที่ขออนุญาตไมมีเนื้อหา
เปนการบอนทําลาย ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมกระทบกระเทือน
ตอความมั่ น คงของรัฐและเกียรติภูมิข องประเทศไทย ให คณะกรรมการอนุญ าตใหนํา สื่อโฆษณา
ดังกลาวออกเผยแพรในราชอาณาจักร
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาสื่อโฆษณาใดมีเนื้อหาเปนการบอนทําลาย ขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐ
และเกียรติภูมิของประเทศไทย ใหคณะกรรมการแจงใหผูยื่นคําขออนุญาตดําเนินการแกไขหรือตัดทอน
เนื้อหาดังกลาวออก
ในกรณี ที่ผู ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตไมป ระสงค จ ะแก ไขหรือ ตัด ทอน ให คณะกรรมการมี คํา สั่ ง
ไมอนุญาตใหนําสื่อโฆษณาดังกลาวออกเผยแพรในราชอาณาจักร
ในกรณี ที่ผูยื่น คําขออนุญาตดําเนิน การแกไขหรื อตัดทอนเนื้อ หาในสวนที่ค ณะกรรมการ
มี ค วามเห็ น ตามวรรคสอง ให ค ณะกรรมการอนุ ญ าตให นํ า สื่ อ โฆษณาดั ง กล า วออกเผยแพร
ในราชอาณาจักร
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปนหนังสือใหผูยื่นคําขออนุญาตทราบ
และแจงสิทธิอุทธรณในกรณีที่ผูขออนุญาตไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาตามขอ ๑๓ หรือขอ ๑๔
ขอ ๑๖ ในกรณี ที่ ไ ม มี ก ารอุ ท ธรณ แ ละสิ้ น สุ ด ระยะเวลาการอุ ท ธรณ หรื อ กรณี ที่
คณะกรรมการภาพยนตรและวีดีทัศนแหงชาติพิจารณาอุทธรณแลวเสร็จ ใหสํานักงานสงสื่อโฆษณา
ที่ผานการตรวจพิจารณาใหนายทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๑ ตอไป

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

ใหนายทะเบียนกลางเก็บสําเนาสื่อโฆษณาที่ผานการตรวจพิจารณาและกําหนดหมายเลขรหัส
ประทับตราเครื่องหมายอนุญาตไวเพื่อใชในการตรวจสอบหนึ่งชุด อีกหนึ่งชุดคืนใหผูยื่นคําขออนุญาต
หมวด ๓
การขออนุญาต และการอนุญาตสงภาพยนตร
ที่สรางขึ้นในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร
ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะสงภาพยนตรที่สรางขึ้นในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร
ใหยื่น คําขออนุญาตตอคณะกรรมการ ณ สํานักงานตามแบบ ภย. ๓ ทายประกาศนี้ พรอมดว ย
หลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนา
หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน
และผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลที่เปนปจจุบัน
(๒) หนังสือแสดงความเปน เจาของลิขสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ในภาพยนตร
ที่ยื่นคําขออนุญาต หรือสําเนาเอกสารดังกลาว ในกรณีที่เปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทย
และมีผูรับรองคําแปล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
ของผูแปลและผูรับรองคําแปล
(๓) ภาพยนตรที่ ประสงคจะขออนุ ญาต จํานวน ๒ ชุด ในกรณีที่ภาพยนตรนั้น ต องใช
เครื่องมือหรืออุปกรณตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในการฉายเปน การเฉพาะ ตองนําเครื่องมือ
หรืออุปกรณตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาวมาดวย
(๔) บทพากยหรือคําบรรยายภาพยนตรเปนภาษาไทยพรอมไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน
๑ ชุด
ขอ ๑๘ ใหสํานักงานตรวจสอบคําขออนุญาต หลักฐานและเอกสารที่ผูขออนุญาตไดยื่นไว
ตามขอ ๑๗ และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไปโดยเร็ว
ขอ ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาหลักฐานและเอกสารไมครบถวนตามที่
กําหนดไวในขอ ๑๗ ใหสั่งไมอนุญาต หากหลักฐานและเอกสารครบถวนใหพิจารณาตามขอ ๒๐
ตอไป

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

ขอ ๒๐ ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็น วา ภาพยนตรที่ ขออนุญ าตไมมี เนื้อหา
เปนการบอนทําลาย ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมกระทบกระเทือน
ตอความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย ใหคณะกรรมการอนุญาตใหนําภาพยนตรดังกลาว
สงออกไปนอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ภาพยนตรใดมีเนื้อหาเปนการบอนทําลาย ขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐ
และเกียรติภูมิของประเทศไทย ใหคณะกรรมการแจงใหผูยื่นคําขออนุญาตดําเนินการแกไขหรือตัดทอน
เนื้อหาดังกลาวออก
ในกรณี ที่ผู ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตไมป ระสงค จ ะแก ไขหรือ ตัด ทอน ให คณะกรรมการมี คํา สั่ ง
ไมอนุญาตใหนําภาพยนตรดังกลาวสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ในกรณี ที่ผูยื่น คําขออนุญาตดําเนิน การแกไขหรื อตัดทอนเนื้อ หาในสวนที่ค ณะกรรมการ
มีความเห็นตามวรรคสอง ใหคณะกรรมการอนุญาตใหนําภาพยนตรดังกลาวสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ขอ ๒๑ ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปนหนังสือใหผูยื่นคําขออนุญาตทราบ
และแจงสิทธิอุทธรณในกรณีที่ผูขออนุญาตไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาตามขอ ๑๙ หรือขอ ๒๐
ขอ ๒๒ ในกรณีที่ไมมีการอุทธรณและสิ้นสุดระยะเวลาการอุทธรณ หรือกรณีที่คณะกรรมการ
ภาพยนตรและวีดีทัศ นแหงชาติพิจารณาอุทธรณแลวเสร็จ ใหสํานักงานสงภาพยนตรที่ผานการตรวจ
พิจารณาใหนายทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๑ ตอไป
ใหนายทะเบียนกลางเก็บสําเนาภาพยนตรที่ผานการตรวจพิจารณาและกําหนดหมายเลขรหัส
ประทับตราเครื่องหมายอนุญาตไวเพื่อใชในการตรวจสอบหนึ่งชุด อีกหนึ่งชุดคืนใหผูยื่นคําขออนุญาต
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
กอรปศักดิ์ สภาวสุ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ

แบบ ภย. ๑
คําขออนุญาตนําภาพยนตรออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน
หรือจําหนายในราชอาณาจักร
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. ขาพเจาขอยืน่ คําขออนุญาตนําภาพยนตรออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายใน
ราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดภาพยนตร ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ........................................................................................................
ภาษาตางประเทศ (ถามี) ......................................................................................................................................
(๒) เนื้อหาภาพยนตร ชีวิต ตอสู สงคราม วิทยาศาสตร ตื่นเตน
สยองขวัญ การตูน ตลก ภาพยนตรโฆษณา อื่น ๆ โปรดระบุ.............
(๓) มีคําบรรยายภาษา ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส เกาหลี
อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................
(๔) เสียงพากยเปนภาษา ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส เกาหลี
อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................
(๕) ความยาว .................... นาที............... วินาที จํานวน ............. ชุด

หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย 3ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

-๒(๖) เจาของลิขสิทธิ์/ผูอนุญาตใหใชลขิ สิทธิ์..........................................................................
สถานที่ติดตอเลขที่ ....................... ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ....................................................
ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต ..................................จังหวัด ..................................................
โทรศัพท .......................................โทรสาร ............................................. E-mail ..............................................
๓. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ มาดวยแลว คือ
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
หรือสําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน
และผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลที่เปนปจจุบัน
(ข) หนังสือแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิห์ รือหนังสืออนุญาตใหใชลิขสิทธิ์
ในภาพยนตรทยี่ ื่นคําขออนุญาต หรือสําเนาเอกสารดังกลาว ในกรณีที่เปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทย
และมีผูรับรองคําแปล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแปลและผูรับรองคําแปล
(ค) สําเนาเอกสารการอนุญาตจากกรมศุลกากรใหนาํ ภาพยนตรเขามา
ในราชอาณาจักร ในกรณีภาพยนตรตางประเทศที่นําเขาผานพิธีการศุลกากร
(ง) ภาพยนตรที่ประสงคจะขออนุญาต จํานวน ๒ ชุด
(จ) เครื่องมือหรืออุปกรณตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ฉายภาพยนตรเปนการเฉพาะ
(ฉ) บทพากยหรือคําบรรยายภาพยนตรเปนภาษาไทยพรอมไฟลขอมูล
อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ ชุด
(ช) หนังสือมอบอํานาจที่ตดิ อากรแสตมปตามกฎหมาย
(ซ) เอกสารสรุปเรื่องยอภาพยนตร
๔. ขาพเจาเห็นวาภาพยนตรที่ยื่นคําขออนุญาตจัดอยูในภาพยนตรประเภท
ภาพยนตรที่สงเสริมการเรียนรูและควรสงเสริมใหมีการดู
ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูดูทั่วไป
ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต ๑๓ ปขึ้นไป
ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต ๑๕ ปขึ้นไป
ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต ๑๘ ปขึ้นไป
ภาพยนตรที่หามผูมีอายุต่ํากวา ๒๐ ปดู
ลงชื่อ ........................................ ผูขออนุญาต
(
)

-๓สํานักงานไดตรวจสอบคําขออนุญาตนําภาพยนตรออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนาย
ในราชอาณาจักรแลวปรากฏวา
คําขออนุญาต เอกสาร หลักฐานถูกตองครบถวน
คําขออนุญาต เอกสาร หลักฐานไมถกู ตอง/ไมครบถวน ขาด.........................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..........................................
(........................................)
วันที่ ..................เดือน ......................... พ.ศ. ....

แบบ ภย. ๒
คําขออนุญาตนําสื่อโฆษณาออกเผยแพรในราชอาณาจักร
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. ขาพเจาขอยืน่ คําขออนุญาตนําสื่อโฆษณาประเภท ภาพยนตรตัวอยาง แผนพับ
ใบปดประกาศ อื่น ๆ โปรดระบุ ...................... ออกเผยแพรในราชอาณาจักร
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตรที่จะโฆษณา
๓.๑ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ......................................................................................................
ภาษาตางประเทศ (ถามี) ......................................................................................................................................
๓.๒ เจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตร............................................................................................
อยูบานเลขที่..................... ตรอก/ซอย ........................... ถนน .............................ตําบล/แขวง ..........................
อําเภอ/เขต ........................... จังหวัด ..........................รหัสไปรษณีย ..................... โทรศัพท ............................
โทรสาร ........................... E-mail............................................................

หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย 3ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

-๒๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ มาดวยแลว คือ
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
หรือสําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน
และผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลที่เปนปจจุบัน
(ข) หนังสือแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิห์ รือหนังสืออนุญาตใหใชลิขสิทธิ์
ในภาพยนตรทยี่ ื่นคําขออนุญาต หรือสําเนาเอกสารดังกลาว ในกรณีที่เปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทย
และมีผูรับรองคําแปล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแปลและผูรับรองคําแปล
(ค) สําเนาเอกสารการอนุญาตจากกรมศุลกากรใหนําสื่อโฆษณาเขามา
ในราชอาณาจักร ในกรณีสื่อโฆษณาตางประเทศที่นําเขาผานพิธีการศุลกากร
(ง) สําเนาสื่อโฆษณาที่ประสงคจะขออนุญาต จํานวน ๒ ชุด
(จ) บทพากยหรือคําบรรยายสื่อโฆษณาเปนภาษาไทยพรอมไฟลขอมูล
อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ ชุด
(ฉ) หนังสือมอบอํานาจที่ตดิ อากรแสตมปตามกฎหมาย

ลงชื่อ ................................................. ผูขออนุญาต
(
)
สํานักงานไดตรวจสอบคําขออนุญาตนําสื่อโฆษณาออกเผยแพรในราชอาณาจักรแลวปรากฏวา
คําขออนุญาต เอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน
คําขออนุญาต เอกสารหลักฐานไมถกู ตอง/ไมครบถวน ขาด

ลงชื่อ ..........................................
(........................................)
วันที่ ..................เดือน ......................... พ.ศ. ....

แบบ ภย. ๓
คําขออนุญาตสงภาพยนตรที่สรางขึ้นในราชอาณาจักร
ออกไปนอกราชอาณาจักร
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. ขาพเจาขอยื่นคําขออนุญาตสงภาพยนตรที่สรางขึ้นในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร
(๑) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ........................................................................................................
ภาษาตางประเทศ (ถามี) ......................................................................................................................................
(๒) เนื้อหาภาพยนตร ชีวิต ตอสู สงคราม วิทยาศาสตร ตื่นเตน
สยองขวัญ การตูน ตลก ภาพยนตรโฆษณา อื่น ๆ โปรดระบุ.............
(๓) มีคําบรรยายภาษา ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส เกาหลี
อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................
(๔) เสียงพากยเปนภาษา ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส เกาหลี
อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................
(๕) ความยาว .................... นาที............... วินาที จํานวน ............. ชุด

หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย 3ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

-๒(๖) เจาของลิขสิทธิ์................................................................................................................
สถานที่ติดตอเลขที่ ............................. ตรอก/ซอย ...............................................ถนน ....................................
ตําบล/แขวง........................ อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย..........................
โทรศัพท ....................... โทรสาร ................................ E-mail ..........................................................................
๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ มาดวยแลว คือ
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
หรือสําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน
และผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลที่เปนปจจุบัน
(ข) หนังสือแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิห์ รือหนังสืออนุญาตใหใชลิขสิทธิ์
ในภาพยนตรทยี่ ื่นคําขออนุญาต หรือสําเนาเอกสารดังกลาว ในกรณีที่เปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทย
และมีผูรับรองคําแปล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแปลและผูรับรองคําแปล
(ค) ภาพยนตรที่ประสงคจะขออนุญาต จํานวน ๒ ชุด
(ง) เครื่องมือหรืออุปกรณตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ฉายภาพยนตรเปนการเฉพาะ
(จ)บทพากยหรือคําบรรยายภาพยนตรเปนภาษาไทยพรอมไฟลขอมูล
อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ ชุด
(ฉ) หนังสือมอบอํานาจ ที่ตดิ อากรแสตมปตามกฎหมาย
(ช) เอกสารสรุปเรื่องยอภาพยนตร
ลงชื่อ................................................. ผูขออนุญาต
(
)
สํานักงานไดตรวจสอบคําขออนุญาตสงภาพยนตรที่สรางขึ้นในราชอาณาจักรออกไปนอก
ราชอาณาจักร แลวปรากฏวา
คําขออนุญาต เอกสาร หลักฐานถูกตองครบถวน
คําขออนุญาต เอกสาร หลักฐานไมถกู ตอง/ไมครบถวน ขาด...........................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..........................................
(........................................)
วันที่ ..................เดือน ......................... พ.ศ. ....

