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ประกาศคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ
เรื่อง การกําหนดหมายเลขรหัส ลักษณะเครื่องหมายการอนุญาต
และประเภทของภาพยนตร และคําบอกแจงวาภาพยนตร วีดิทัศน และสื่อโฆษณา
ผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตแลว
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสาม มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒
แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญ ญัติแ ห งกฎหมายคณะกรรมการภาพยนตร และวี ดิทัศ น แ หงชาติออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ เรื่อง
การกําหนดหมายเลขรหัส ลักษณะเครื่องหมายการอนุญาตและประเภทของภาพยนตร และคําบอกแจง
วาภาพยนตร วีดิทัศน และสื่อโฆษณาผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตแลว พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ การกํ า หนดหมายเลขรหั ส ภาพยนตร ภาพยนตร โ ฆษณาสิ น ค า สื่ อ โฆษณา
ภาพยนตร วีดิทัศน และสื่อโฆษณาวีดิทัศน ใหใชตัวอักษรยอแสดงลักษณะของภาพยนตรหรือวีดิทัศน
ตามดวยหมายเลขรหัสที่เปนเลขอารบิค โดยเริ่ม เรื่องแรกจาก เลขหนึ่ง เรียงเปน ลําดับไปจนสิ้น ป
ปฏิทิน ตามดวยเครื่องหมายทับและเลขปพุทธศักราช โดยใชอักษรยอแสดงลักษณะของภาพยนตร
ภาพยนตรโฆษณาสินคา สื่อโฆษณาภาพยนตร วีดิทัศน และสื่อโฆษณาวีดิทัศน ดังตอไปนี้
(ก) ภาพยนตร
ใชอักษรยอ ภย.
(ข) ภาพยนตรโฆษณาสินคา
ใชอักษรยอ ภยส.
(ค) สื่อโฆษณาภาพยนตร
ใชอักษรยอ สภย.
(ง) วีดิทัศน
ใชอักษรยอ วท.
(จ) สื่อโฆษณาวีดิทัศน
ใชอักษรยอ สวท.
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ขอ ๔ เครื่องหมายการอนุญาตใหมีรูปแบบและรายละเอียด ตามรูปที่ ๑ แนบทายประกาศนี้
ขนาดของเครื่องหมายการอนุญาตใหเปนไปตามที่นายทะเบียนกลางกําหนดตามความเหมาะสม
ขอ ๕ ประเภทภาพยนตรประกอบดวยสัญลักษณ สี คําบรรยาย ดังตอไปนี้
(ก) ภาพยนตรตามมาตรา ๒๖ (๑) ประกอบดวยสัญลักษณ สี และคําบรรยาย
ตามรูปที่ ๒ แนบทายประกาศนี้
(ข) ภาพยนตรตามมาตรา ๒๖ (๒) ประกอบดวยสัญลักษณ สี และคําบรรยาย
ตามรูปที่ ๓ แนบทายประกาศนี้
(ค) ภาพยนตรตามมาตรา ๒๖ (๓) ประกอบดวยสัญลักษณ สี และคําบรรยาย
ตามรูปที่ ๔ แนบทายประกาศนี้
(ง) ภาพยนตรตามมาตรา ๒๖ (๔) ประกอบดวยสัญลักษณ สี และคําบรรยาย
ตามรูปที่ ๕ แนบทายประกาศนี้
(จ) ภาพยนตรตามมาตรา ๒๖ (๕) ประกอบดวยสัญลักษณ สี และคําบรรยาย
ตามรูปที่ ๖ แนบทายประกาศนี้
(ฉ) ภาพยนตรตามมาตรา ๒๖ (๖) ประกอบดวยสัญลักษณ สี และคําบรรยาย
ตามรูปที่ ๗ แนบทายประกาศนี้
ขนาดของสั ญ ลั ก ษณ แ ละคํ า บรรยายของประเภทภาพยนตร ใ ห เ ป น ไปตามที่
นายทะเบียนกลางกําหนดตามความเหมาะสม
ขอ ๖ ใหนายทะเบียนกลางกําหนดหมายเลขรหัส ประทับตราเครื่องหมายการอนุญาต
และประเภทของภาพยนตรที่ผานการพิจารณาและไดรับอนุญาตลงบนภาพยนตร ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดหมายเลขรหัส
(ก) ภาพยนตรที่เปนวัสดุในลักษณะฟลม ใหประทับตราลงบนฉลาก (sticker) ติดบน
ภาพยนตรที่หัวมวนของฟลมทุกมวน และบนหีบหอที่บรรจุภาพยนตร
(ข) ภาพยนตรที่เปนวัสดุในลักษณะแผน ใหประทับตราลงบนฉลาก (sticker) หรืออัดบันทึก
(screen) ไวบนวัสดุที่บรรจุเนื้อหาภาพยนตรหรือบนหีบหอที่บรรจุภาพยนตรนั้น

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

(ค) ภาพยนตรที่เปนวัสดุอื่น นอกจากที่กําหนดไวใน (ก) และ (ข) ใหประทับตรา
ลงบนฉลาก (Sticker) หรืออัดบันทึก (Screen) ไวบนวัสดุที่บรรจุเนื้อหาภาพยนตรหรือ บนหีบหอ
ที่บรรจุภาพยนตรนั้น
(๒) เครื่องหมายการอนุญาต ใหประทับตามที่ไดกําหนดไวใน (ก) (ข) และ (ค) ของ (๑)
(๓) ประเภทภาพยนตร ใหประทับลงบนฉลาก (sticker) หรืออัดบันทึก (screen) ไวบนวัสดุ
ที่บรรจุเนื้อหาภาพยนตร รวมทั้งใหอัดหรือบันทึกลงในเนื้อภาพยนตร
ขอ ๗ ใหนายทะเบียนกลางกําหนดหมายเลขรหัส ประทับตราเครื่องหมายการอนุญาต
และประเภทภาพยนตร ลงบนภาพยนตรโฆษณาสิน คาที่ผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาต
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดหมายเลขรหัส ภาพยนตรโฆษณาสินคาที่เปน วัสดุในลักษณะฟลมและใน
ลักษณะแผน ใหประทับไวบนหีบหอที่บรรจุภาพยนตร สวนภาพยนตรที่เปน วัสดุอื่น ใหประทับตรา
ลงบนวัสดุนั้น
(๒) เครื่องหมายการอนุญาตใหประทับตามที่ไดกําหนดไวใน (๑)
(๓) ประเภทภาพยนตร ใหประทับลงบนฉลาก (Sticker) หรืออัดบันทึก (Screen) ไวบนวัสดุ
ที่บรรจุเนื้อหาภาพยนตรรวมทั้งใหอัดหรือบันทึกลงในเนื้อภาพยนตร
ขอ ๘ ใหนายทะเบียนกลางกําหนดหมายเลขรหัสและประทับตราเครื่องหมายการอนุญาต
ลงบนสื่อ โฆษณาภาพยนตร ที่ผ า นการตรวจพิ จ ารณาและได รั บอนุ ญ าต ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดหมายเลขรหัส
(ก) สื่ อ โฆษณาภาพยนตร ที่ เ ป น วั ส ดุ ใ นลั ก ษณะฟ ล ม ให ป ระทั บ ตราลงบนฉลาก
(sticker) และติดบนสื่อโฆษณาภาพยนตรที่หัวมวนของฟลม
(ข) สื่อโฆษณาภาพยนตรที่เป น วัส ดุใ นลักษณะแผ น ไมว าจะรวมอยูกับ ภาพยนตร
หรือไมก็ตาม ใหประทับตราลงบนวัสดุที่บรรจุเนื้อหาของสื่อโฆษณาภาพยนตรหรือบนหีบหอที่บรรจุ
สื่อโฆษณาภาพยนตร
(ค) สื่อ โฆษณาภาพยนตรท่ี เ ปน วั ส ดุอื่ น ให ป ระทั บ ตราลงบนวั ส ดุ นั้น หรื อหี บ ห อ
ที่บรรจุสื่อโฆษณาภาพยนตร
(๒) เครื่องหมายการอนุญาต ใหประทับตามที่กําหนดไวใน (ก) (ข) และ (ค) ของ (๑)
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ขอ ๙ ใหนายทะเบียนกลางกําหนดหมายเลขรหัสและประทับตราเครื่องหมายการอนุญาต
ลงบนวี ดิ ทัศ น ที่ ผา นการตรวจพิจ ารณาและไดรั บ อนุ ญ าต ตามหลั ก เกณฑ วิ ธีก าร และเงื่อ นไข
ดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดหมายเลขรหัส
(ก) วีดิทัศนที่เปนวัสดุในลักษณะแผน ใหประทับตราลงบนฉลาก (sticker) หรืออัดบันทึก
(screen) ไวบนวัสดุที่บรรจุวดี ิทัศน หรือบนหีบหอที่บรรจุวีดิทัศนนั้น
(ข) วีดิทัศนที่เปนวัสดุอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวใน (ก) เชน ตลับ แฮนดดี้ไดรฟ (Handy
Drive) ใหประทับตราลงบนฉลาก (sticker) หรืออัดบันทึก (screen) ไวบนวัสดุที่บรรจุเนื้อหาวีดิทัศน
หรือบนหีบหอที่บรรจุวีดิทัศนนั้น
(๒) เครื่องหมายการอนุญาต ใหประทับตามที่กําหนดไวใน (ก) และ (ข) ของ (๑)
วีดิทัศนตาม (ก) และ (ข) ของ (๑) ที่บรรจุไวในลักษณะตูเกมการเลนใหแสดงหมายเลข
รหัสและเครื่องหมายการอนุญาตไวบนตูเกมการเลนนั้นดวย
ขอ ๑๐ ใหนายทะเบียนกลางกําหนดหมายเลขรหัสและประทับตราเครื่องหมายการอนุญาต
ลงบนสื่อโฆษณาวีดิทัศน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) การกํา หนดหมายเลขรหั ส ให ประทับ ลงบนวั สดุ ที่บ รรจุ เนื้ อหาสื่อ โฆษณาวีดิ ทัศ น
หรือบนหีบหอที่บรรจุสื่อโฆษณานั้น
(๒) ลักษณะเครื่องหมายการอนุญาต ใหประทับตามที่กําหนดไวใน (๑)
ขอ ๑๑ สื่อโฆษณาภาพยนตรตามขอ ๘ หรือสื่อโฆษณาวีดิทัศนตามขอ ๑๐ ที่เปน วัสดุ
ในลักษณะแผนหรือวัสดุอื่นใด และมีจํานวนของสื่อโฆษณาภาพยนตรหรือสื่อโฆษณาวีดิทัศนไวเกินกวา
หนึ่งเรื่องในวัสดุเดียวกัน การประทับตราหมายเลขรหัสและเครื่องหมายการอนุญาตจะแสดงรวมกันไว
เพียงหนึ่งแหงก็ได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
กอรปศักดิ์ สภาวสุ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ

รูปที่ ๑
๒

๑

หมายเลขรหัส

นายทะเบียนกลาง

อนุญาต

๓

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร
และวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑

๔

๕

ชื่อผูไดรบั อนุญาต

ชื่อภาพยนตรหรือวีดิทัศน

รายละเอียดเครื่องหมายการอนุญาตของภาพยนตรหรือวีดิทัศน
ที่ผานการพิจารณาและไดรับอนุญาต
๑. เครื่องหมาย
:
๒. โฮโลแกรม เลเบล :
(Hologram Label)
หรือตราประทับตามที่
นายทะเบียนกลางกําหนด
๓. หมายเลขรหัส :

เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีขนาดและสีตามที่นายทะเบียนกลางกําหนด
เปนรูปวงรี มี ๒ ระดับ ระดับที่ ๑ มีคําวา “อนุญาต” และระดับที่ ๒
ดานบนมีขอความวา “นายทะเบียนกลาง” ดานลางมีขอความวา
“ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑” หรือตรา
ประทับมีขนาด และสีตามที่นายทะเบียนกลางกําหนด
การกําหนดหมายเลขรหัสภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณาสินคา
สื่อโฆษณาภาพยนตร วีดิทัศน และสื่อโฆษณาวีดทิ ัศน ใหใชตัวอักษรยอ
แสดงลักษณะของภาพยนตรหรือวีดิทัศนตามดวยหมายเลขรหัสที่เปน
เลขอารบิค โดยเริ่มเรือ่ งแรกจากเลขหนึ่งเรียงเปนลําดับไปจนสิ้นป
ปฏิทินตามดวยเครื่องหมายทับและเลขปพุทธศักราชสีดํา โดยใชอักษรยอ
แสดงลักษณะของภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณาสินคา สื่อโฆษณา
ภาพยนตร วีดทิ ศั น และสื่อโฆษณาวีดิทัศน ดังตอไปนี้
(ก) ภาพยนตร
ใชอักษรยอ ภย.
(ข) ภาพยนตรโฆษณาสินคา ใชอักษรยอ ภยส.
(ค) สื่อโฆษณาภาพยนตร
ใชอักษรยอ สภย.
(ง) วีดิทัศน
ใชอักษรยอ วท.
(จ) สื่อโฆษณาวีดิทัศน
ใชอักษรยอ สวท.
๔. ชื่อภาพยนตรหรือวีดิทัศน: เปนตัวอักษรไทยหรือตัวอักษรอังกฤษสีดํา ในกรณีมีตัวเลขใหใช
ตามที่ระบุไวในชื่อภาพยนตร
๕. ชื่อผูไดรับอนุญาต:
เปนตัวอักษรไทยหรือตัวอักษรอังกฤษสีดํา ในกรณีมีตัวเลขใหใช
ตามที่ระบุไวในชื่อผูไดรับอนุญาต

รูปที่ ๒
๑

๒

๓
ภาพยนตรเรื่องนี้
สงเสริมการเรียนรู
และควรสงเสริมใหมีการดู

รายละเอียดประเภทภาพยนตรตามมาตรา ๒๖ (๑)
๑. พื้นสีเขียว มีสัญลักษณเปนลายเสนสีขาวตามรูป
๒. พื้นหลังสีดํา ตัวอักษร “ส” และ “สงเสริม” สีขาวตามรูป
๓. พื้นหลังสีขาว มีขอความวา “ภาพยนตรเรื่องนี้สงเสริม
การเรียนรูและควรสงเสริมใหมีการดู” สีดําตามรูป

รูปที่ ๓
๑

๒

๓
ภาพยนตรเรื่องนี้
เหมาะสมกับผูดูทั่วไป

รายละเอียดประเภทภาพยนตรตามมาตรา ๒๖ (๒)
๑. พื้นสีเขียว มีสัญลักษณเปนลายเสนสีขาวตามรูป
๒. พื้นหลังสีดํา ตัวอักษร “ท” และ “ทั่วไป” สีขาวตามรูป
๓. พื้นหลังสีขาว มีขอ ความวา “ภาพยนตรเรื่องนี้
เหมาะสมกับผูดูทั่วไป” สีดําตามรูป

รูปที่ ๔
๑

๒

๓
ภาพยนตรเรื่องนี้
เหมาะสมกับผูมีอายุ
ตั้งแต 13 ปขึ้นไป

รายละเอียดประเภทภาพยนตรตามมาตรา ๒๖ (๓)
๑. พื้นสีเหลือง มีสญ
ั ลักษณเปนลายเสนสีขาวตามรูป
๒. พื้นหลังสีดํา ตัวอักษร “น” และ “13+” สีขาวตามรูป
๓. พื้นหลังสีขาว มีขอความวา “ภาพยนตรเรื่องนี้เหมาะสม
กับผูมีอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป” สีดําตามรูป

รูปที่ ๕
๑

๒

๓
ภาพยนตรเรื่องนี้
เหมาะสมกับผูมอี ายุ
ตั้งแต 15 ปขึ้นไป

รายละเอียดประเภทภาพยนตรตามมาตรา ๒๖ (๔)
๑. พืน้ สีเหลือง มีสญ
ั ลักษณเปนลายเสนสีขาวตามรูป
๒. พืน้ หลังสีดํา ตัวอักษร “น” และ “15+” สีขาวตามรูป
๓. พืน้ หลังสีขาว มีขอความวา “ภาพยนตรเรื่องนี้
เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป” สีดําตามรูป

รูปที่ ๖
๑

๒

๓
ภาพยนตรเรื่องนี้
เหมาะสมกับผูมีอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไป

รายละเอียดประเภทภาพยนตรตามมาตรา ๒๖ (๕)
๑. พื้นสีเหลือง มีสญ
ั ลักษณเปนลายเสนสีขาวตามรูป
๒. พื้นหลังสีดํา ตัวอักษร “น” และ “18+” สีขาวตามรูป
๓. พื้นหลังสีขาว มีขอความวา “ภาพยนตรเรื่องนี้
เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป” สีดําตามรูป

รูปที่ ๗
๑

๒

๓
ภาพยนตรเรื่องนี้
หามผูมีอายุต่ํากวา 20 ป ดู

รายละเอียดประเภทภาพยนตรตามมาตรา ๒๖ (๖)
๑. พื้นสีแดง มีสญ
ั ลักษณเปนลายเสนสีขาวตามรูป
๒. พื้นหลังสีดํา ตัวอักษร “ฉ” และ “20-” สีขาวตามรูป
๓. พื้นหลังสีขาว มีขอความวา “ภาพยนตรเรื่องนี้หามผูมี
อายุต่ํากวา 20 ป ดู” สีดําตามรูป

