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ประกาศคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑในการตรวจพิจารณาวีดิทัศนและสื่อโฆษณา
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาตรา ๔๙ วรรคสอง มาตรา ๕๑
และมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย คณะกรรมการภาพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศ น แ ห ง ชาติ
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศ น แ ห ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑในการตรวจพิจารณาวีดิทัศนและสื่อโฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนตามมาตรา ๑๖
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
“สื่อโฆษณา” หมายความวา สื่อโฆษณาวีดิทัศน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
หมวด ๑
การขออนุญาต และการอนุญาตนําวีดิทัศนออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน
หรือจําหนายในราชอาณาจักร
ขอ ๔ ผูใดประสงคจะนําวีดิทัศนออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายในราชอาณาจักร
ใหยื่นคําขออนุญาตตอคณะกรรมการ ณ สํานักงานตามแบบ วท. ๑ ทายประกาศนี้ พรอมดวยหลักฐาน
และเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัต รประจํา ตัวประชาชนหรือสํ าเนาใบสํ าคัญประจําตัวคนต างดาวหรือสําเนา
หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน
และผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลที่เปนปจจุบัน
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(๒) หนังสือแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ในวีดิทัศนที่ยื่น
คําขออนุญาต หรือสําเนาเอกสารดังกลาว ในกรณีที่เปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทยและมี
ผูรั บรองคํา แปล พร อมสํา เนาบัต รประจํ าตั วประชาชนหรือ สํา เนาใบสํา คัญ ประจํ า ตัว คนตา งด า ว
ของผูแปลและผูรับรองคําแปล
(๓) สําเนาเอกสารการอนุญาตจากกรมศุลกากรใหนําวีดิทัศนเขามาในราชอาณาจักร ในกรณี
วีดิทัศนตางประเทศที่นําเขาผานพิธีการศุลกากร
(๔) วีดิทัศนที่ประสงคจะขออนุญาต จํานวน ๒ ชุด ทั้งนี้ จะอยูใ นวัสดุรูปแบบใดก็ได
ในกรณีที่วีดิทัศนนั้นตอ งใชเครื่องมือหรืออุปกรณตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในการฉาย เลน
หรือดูเปนการเฉพาะ ตองนําเครื่องมือหรืออุปกรณตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาวมาดวย
(๕) บทพากยหรือคําบรรยายวีดิทัศนเปนภาษาไทยพรอมไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน
๑ ชุด
ขอ ๕ ใหสํานักงานตรวจสอบคําขออนุญาต หลักฐานและเอกสารที่ผูขออนุญาตไดยื่นไว
ตามขอ ๔ และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไปโดยเร็ว
ขอ ๖ ในกรณีที่ ค ณะกรรมการพิ จารณาแล ว เห็น ว า หลั ก ฐานและเอกสารไม ครบถ ว น
ตามที่กําหนดไวในขอ ๔ ใหสั่งไมอนุญาต หากหลักฐานและเอกสารครบถวนใหพิจารณาตามขอ ๗
หรือขอ ๘ ตอไป
ขอ ๗ ในกรณี ที่ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล ว เห็น ว า วี ดิ ทั ศ นที่ ข ออนุญ าตไมมี เ นื้ อ หา
เปนการบอนทําลาย ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมกระทบกระเทือน
ตอความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย ใหคณะกรรมการอนุญาตใหนําวีดิทัศนดังกลาว
ออกเผยแพรในราชอาณาจักร
ขอ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา วีดิทัศนที่ขออนุญาตมีเนื้อหาเปนการ
บอนทําลาย ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทบกระเทือนตอความมั่นคง
ของรัฐ และเกียรติภูมิของประเทศไทย ใหคณะกรรมการแจงใหผูยื่น คําขออนุญาตดําเนินการแกไข
หรื อ ตั ด ทอนเนื้ อ หาดั ง กล า วออก หากผู ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตไม ป ระสงค จ ะแก ไ ขหรื อ ตั ด ทอน
ใหคณะกรรมการมีคําสั่งไมอนุญาตใหนําวีดิทัศนดังกลาวออกเผยแพรในราชอาณาจักร
ในกรณีที่ผูยื่ น คําขออนุ ญาตยิ น ยอมแกไ ขหรือ ตัดทอนเนื้ อหาดั งกลา ว ใหคณะกรรมการ
อนุญาตใหนําวีดิทัศนดังกลาวออกเผยแพรในราชอาณาจักร
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ขอ ๙ ให สํ า นั ก งานแจ ง ผลการพิจ ารณาของคณะกรรมการเป น หนั ง สื อให ผู ยื่ น คํ า ขอ
อนุญาตทราบ และใหแจงสิทธิอุทธรณในกรณีที่ผูขออนุญาตไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาตามขอ ๖
ขอ ๗ หรือขอ ๘
ขอ ๑๐ ในกรณีที่ไมมีการอุทธรณและสิ้นสุดระยะเวลาการอุทธรณ หรือกรณีที่คณะกรรมการ
ภาพยนตรแ ละวีดีทัศนแ หงชาติพิจารณาอุทธรณแ ลวเสร็จ ใหสํานักงานสงวีดิทัศ นที่ผานการตรวจ
พิจารณาใหนายทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๑ ซึ่งนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๑
ตอไป
ใหนายทะเบียนกลางเก็บสําเนาวีดิทัศ นที่ผานการตรวจพิจารณาและกําหนดหมายเลขรหัส
และประทับตราเครื่องหมายอนุญาตเรียบรอยแลวไวเพื่อใชในการตรวจสอบหนึ่งชุด อีกหนึ่งชุดคืนให
ผูยื่นคําขออนุญาต
หมวด ๒
การขออนุญาต และการอนุญาตนําสื่อโฆษณาออกเผยแพรในราชอาณาจักร
ขอ ๑๑ ผูใ ดประสงคจะนําสื่อโฆษณาออกเผยแพรใ นราชอาณาจักร ใหยื่นคําขออนุญาต
ตอคณะกรรมการ ณ สํานักงานตามแบบ วท. ๒ ทายประกาศนี้ พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนา
หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน
และผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลที่เปนปจจุบัน
(๒) หนังสือแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ในสื่อโฆษณา
ที่ยื่นคําขออนุญาต หรือสําเนาเอกสารดังกลาว ในกรณีที่เปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทย
และมีผูรับรองคําแปล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแปลและผูรับรองคําแปล
(๓) สําเนาเอกสารการอนุญาตจากกรมศุลกากรใหนํ าสื่อโฆษณาเข ามาในราชอาณาจัก ร
ในกรณีสื่อโฆษณาตางประเทศที่นําเขาผานพิธีการศุลกากร
(๔) สื่อโฆษณาหรือสําเนาสื่อโฆษณาที่ประสงคจะขออนุญาต จํานวน ๒ ชุด
(๕) บทพากยห รื อ คํ าบรรยายสื่ อ โฆษณาเป น ภาษาไทยพร อ มไฟล ข อ มูล อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส
จํานวน ๑ ชุด
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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 ตามวรรคสองให ค ณะกรรมการอนุ ญ าตให นํ า สื่ อ โฆษณาดั ง กล า วออกเผยแพร ใ น
ราชอาณาจักร
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปนหนังสือใหผูยื่นคําขออนุญาตทราบ
และแจงสิทธิอุทธรณในกรณีที่ผูขออนุญาตไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาตามขอ ๑๓ หรือขอ ๑๔
ขอ ๑๖ ในกรณีที่ไมมีการอุทธรณและสิ้นสุดระยะเวลาการอุทธรณ หรือกรณีที่คณะกรรมการ
ภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติพิจารณาอุทธรณแลวเสร็จ ใหสํานักงานสงสื่อโฆษณาที่ผานการตรวจ
พิจารณาใหนายทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๑ ซึ่งนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๑
ตอไป
ใหนายทะเบียนกลางเก็บสําเนาสื่อโฆษณาที่ผานการตรวจพิจารณาและกําหนดหมายเลขรหัส
และประทับตราเครื่องหมายอนุญาตไวเพื่อใชในการตรวจสอบหนึ่งชุด อีกหนึ่งชุดคืนใหผูยื่นคําขอ
อนุญาต

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

หมวด ๓
การขออนุญาต และการอนุญาตสงวีดิทัศน
ที่สรางขึ้นในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร
ขอ ๑๗ ผูใ ดประสงคจะสงวีดิทัศ นที่สรางขึ้น ในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร
ใหยื่น คําขออนุญาตตอคณะกรรมการ ณ สํานักงานตามแบบ วท. ๓ ทายประกาศนี้ พรอมดวย
หลักฐานและเอกสารดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนา
หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน
และผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลที่เปนปจจุบัน
(๒) หนังสือแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ในวีดิทัศนที่ยื่น
คําขออนุญาต หรือสําเนาเอกสารดังกลาว ในกรณีที่เปน ภาษาตางประเทศตองแปลเปน ภาษาไทย
และมีผูรับรองคําแปล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
ของผูแปลและผูรับรอง คําแปล
(๓) วีดิทัศนที่ประสงคจะขออนุญาต จํานวน ๒ ชุด ทั้งนี้ จะอยูใ นวัสดุรูปแบบใดก็ได
ในกรณีที่วีดิทัศนนั้นตอ งใชเครื่องมือหรืออุปกรณตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในการฉาย เลน
หรือดูเปนการเฉพาะ ตองนําเครื่องมือหรืออุปกรณตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาวมาดวย
(๔) บทพากยหรือคําบรรยายวีดิทัศนเปนภาษาไทยพรอมไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน
๑ ชุด
ขอ ๑๘ ใหสํานักงานตรวจสอบคําขออนุญาต หลักฐานและเอกสารที่ผูขออนุญาตไดยื่นไว
ตามขอ ๑๗ และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไปโดยเร็ว
ขอ ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาหลักฐานและเอกสารไมครบถวนตามที่
กําหนดไวในขอ ๑๗ ใหสั่งไมอนุญาต หากหลักฐานและเอกสารครบถวนใหพิจารณาตามขอ ๒๐
ตอไป
ขอ ๒๐ ในกรณี ที่ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล ว เห็น ว า วี ดิ ทั ศ นที่ ข ออนุญ าตไมมี เ นื้ อ หา
เปนการบอนทําลาย ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมกระทบกระเทือน
ตอความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย ใหคณะกรรมการอนุญาตใหนําวีดิทัศนดังกลาว
สงออกไปนอกราชอาณาจักร

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา วีดิทัศนใดมีเนื้อหาเปนการบอนทําลาย ขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐ
และเกียรติภูมิของประเทศไทย ใหคณะกรรมการแจงใหผูยื่นคําขออนุญาตดําเนินการแกไขหรือตัดทอน
เนื้อหาดังกลาวออก
ในกรณี ที่ ผู ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตไม ป ระสงค จ ะแก ไ ขหรื อ ตั ด ทอนให ค ณะกรรมการมี คํ า สั่ ง
ไมอนุญาตใหนําวีดิทัศนดังกลาวสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ในกรณี ที่ผูยื่น คําขออนุญาตดําเนิน การแกไขหรื อตัดทอนเนื้อ หาในสวนที่ค ณะกรรมการ
มีความเห็นตามวรรคสองใหคณะกรรมการอนุญาตใหนําวีดิทัศนดังกลาวสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ขอ ๒๑ ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปนหนังสือใหผูยื่นคําขออนุญาตทราบ
และใหแจงสิทธิอุทธรณในกรณีที่ผูขออนุญาตไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาตามขอ ๑๙ หรือขอ ๒๐
ขอ ๒๒ ในกรณีที่ไมมีการอุทธรณและสิ้นสุดระยะเวลาการอุทธรณ หรือกรณีที่คณะกรรมการ
ภาพยนตรแ ละวีดิทัศนแ หงชาติพิจารณาอุทธรณแ ลวเสร็จ ใหสํานักงานสงวีดิทัศ นที่ผานการตรวจ
พิจารณาใหนายทะเบียนกลางเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๑ ซึ่งนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๑
ตอไป
ใหนายทะเบียนกลางเก็บสําเนาวีดิทัศ นที่ผานการตรวจพิจารณาและกําหนดหมายเลขรหัส
และประทับตราเครื่องหมายอนุญาตไวเพื่อใชในการตรวจสอบหนึ่งชุด อีกหนึ่งชุดคืนใหผูยื่นคําขอ
อนุญาต
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
กอรปศักดิ์ สภาวสุ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ

แบบ วท. ๑
คําขออนุญาตนําวีดิทัศนออกฉาย 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. ขาพเจาขอยื่นคําขออนุญาตนําวีดิทศั นออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายใน
ราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดวีดิทัศน ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ........................................................................................................
ภาษาตางประเทศ (ถามี) ......................................................................................................................................
(๒) เนื้อหาภาพยนตร ชีวิต ตอสู สงคราม วิทยาศาสตร ตื่นเตน
สยองขวัญ การตูน ตลก วีดิทัศนโฆษณา 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/ผูอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์..........................................................................
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) หนังสือแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตใหใชลิขสิทธิ์
ในวีดิทัศนทยี่ นื่ คําขออนุญาต หรือสําเนาเอกสารดังกลาว ในกรณีที่เปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทย
และมีผูรับรองคําแปล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแปลและผูรับรองคําแปล
(ค) สําเนาเอกสารการอนุญาตจากกรมศุลกากรใหนําวีดิทัศนเขามา
ในราชอาณาจักร ในกรณีวดี ทิ ัศนตางประเทศ
(ง) วีดิทัศนทปี่ ระสงคจะขออนุญาต จํานวน ๒ ชุด
(จ) เครื่องมือหรืออุปกรณตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในการฉาย เลน
หรือดูเปนการเฉพาะ
(ฉ) บทพากยหรือคําบรรยายวีดิทัศนเปนภาษาไทยพรอมไฟลขอมูล
อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ ชุด
(ช) หนังสือมอบอํานาจทีต่ ิดอากรแสตมปตามกฎหมาย
(ซ) เอกสารสรุปเรื่องยอวีดิทัศน
ลงชื่อ ........................................ ผูขออนุญาต
(
)
สํานักงานไดตรวจสอบคําขออนุญาตนําวีดิทัศนออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายใน
ราชอาณาจักรแลวปรากฏวา
คําขออนุญาต เอกสาร หลักฐานถูกตองครบถวน
คํ า ขออนุ ญ าต เอกสาร หลั ก ฐานไม ถู ก ต อ ง/ไม ค รบถ ว น ขาด......................
...................................................................................................................
ลงชื่อ ..........................................
(........................................)
วันที่ ..................เดือน ......................... พ.ศ. ....

แบบ วท. ๒
คําขออนุญาตนําสื่อโฆษณาออกเผยแพรในราชอาณาจักร
วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ....
๑. ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................
เกิดเมื่อวันที่ ....... เดือน ............................. พ.ศ. ............อายุ .....................ป สัญชาติ ....................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน
/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
เลขที่.................................................................. ออกให โดย .............................................................................
อําเภอ/เขต...................................................................................... จังหวัด .........................................................
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. ขาพเจาขอยื่นคําขออนุญาตนําสื่อโฆษณาประเภท วีดิทัศนตวั อยาง แผนพับ
ใบปดประกาศ อื่น ๆ โปรดระบุ ...................... ออกเผยแพรในราชอาณาจักร
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับวีดิทัศนที่จะโฆษณา
๓.๑ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ......................................................................................................
ภาษาตางประเทศ (ถามี) ......................................................................................................................................
๓.๒ เจาของลิขสิทธิ์วีดิทัศน .............................................................................................
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) หนังสือแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตใหใชลิขสิทธิ์
ในวีดิทศั นทยี่ นื่ คําขออนุญาต หรือสําเนาเอกสารดังกลาว ในกรณีทเี่ ปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทย
และมีผูรับรองคําแปล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแปลและผูรับรองคําแปล
(ค) สําเนาเอกสารการอนุญาตจากกรมศุลกากรใหนําสื่อโฆษณาเขามาใน
ราชอาณาจักร ในกรณีสื่อโฆษณาตางประเทศที่นําเขาผานพิธีการศุลกากร
(ง) สําเนาสื่อโฆษณาที่ประสงคจะขออนุญาต จํานวน ๒ ชุด
(จ) บทพากยหรือคําบรรยายสื่อโฆษณาเปนภาษาไทยพรอมไฟลขอมูล
อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ ชุด
(ฉ) หนังสือมอบอํานาจทีต่ ิดอากรแสตมปตามกฎหมาย

ลงชื่อ ........................................ ผูขออนุญาต
(
)
สํานักงานไดตรวจสอบคําขออนุญาตนําสื่อโฆษณาออกเผยแพรในราชอาณาจักรแลวปรากฏวา
คําขออนุญาต เอกสาร หลักฐานถูกตองครบถวน
คํ า ขออนุ ญ าต เอกสาร หลั ก ฐานไม ถู ก ต อ ง/ไม ค รบถ ว น ขาด......................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

แบบ วท. ๓
คําขออนุญาตสงวีดิทัศนที่สรางขึ้นในราชอาณาจักร
ออกไปนอกราชอาณาจักร
วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ....
๑. ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................
เกิดเมื่อวันที่ ....... เดือน ............................. พ.ศ. ............อายุ .....................ป สัญชาติ ....................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน
/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
เลขที่.................................................................. ออกให โดย .............................................................................
อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด ................................. 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 คําขออนุญาตสงวีดิทัศนทสี่ รางขึ้นในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับวีดิทัศน
(๑) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ........................................................................................................
ภาษาตางประเทศ (ถามี) ......................................................................................................................................
(๒) เนื้อหาภาพยนตร ชีวิต ตอสู สงคราม วิทยาศาสตร ตื่นเตน
สยองขวัญ การตูน ตลก วีดิทัศนโฆษณา 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) หนังสือแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตใหใชลิขสิทธิ์
ในวีดิทศั นทยี่ นื่ คําขออนุญาต หรือสําเนาเอกสารดังกลาว ในกรณีทเี่ ปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทย
และมีผูรับรองคําแปล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแปลและผูรับรองคําแปล
(ค) วีดิทัศนทปี่ ระสงคจะขออนุญาต จํานวน ๒ ชุด
(ง) เครื่องมือหรืออุปกรณตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในการฉาย เลน
หรือดูเปนการเฉพาะ
(จ) บทพากยหรือคําบรรยายวีดิทัศนเปนภาษาไทยพรอมไฟลขอมูล
อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ ชุด
(ฉ) หนังสือมอบอํานาจทีต่ ิดอากรแสตมปตามกฎหมาย
(ซ) เอกสารสรุปเรื่องยอวีดิทศั น
ลงชื่อ ........................................ ผูขออนุญาต
(
)
สํานักงานไดตรวจสอบคําขออนุญาตสงวีดิทัศนที่สรางขึ้นในราชอาณาจักรออกไปนอก
ราชอาณาจักร แลวปรากฏวา
คําขออนุญาต เอกสาร หลักฐานถูกตองครบถวน
คํ า ขออนุ ญ าต เอกสาร หลั ก ฐานไม ถู ก ต อ ง/ไม ค รบถ ว น ขาด......................
...................................................................................................................
ลงชื่อ ..........................................
(........................................)
วันที่ ..................เดือน ......................... พ.ศ. ....

