เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ
เรื่อง เทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศที่นําภาพยนตรออกฉายได
โดยไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แหง พระราชบัญ ญัติภาพยนตรแ ละวีดิทัศ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศ น แ ห ง ชาติ
เรื่อง เทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศที่นําภาพยนตรออกฉายได โดยไมตองผานการตรวจพิจารณา
และไดรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใ ชบังคับเมื่อพน กําหนดหกสิบวัน นับ แตวัน ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศตามรายชื่อแนบทายประกาศนี้เปนเทศกาล
ภาพยนตรระหวางที่นําภาพยนตรออกฉายได โดยไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาต
ตามมาตรา ๒๕
ขอ ๔ ผูจัดเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศผูใ ดประสงคจะไดรับ การประกาศใหเปน
เทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศตามขอ ๓ ใหยื่นคําขอตอคณะอนุกรรมการเทศกาลภาพยนตร
ระหวางประเทศ ณ สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวตามแบบที่สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวกําหนด
ขอ ๕ ผูจัดเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศ ตามขอ ๓ ตองแจงตอคณะอนุกรรมการ
เทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศ ณ สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว ตามแบบ ทภ. ๑ (FF1) ทายประกาศนี้
ก อ นการจั ด เทศกาลภาพยนตร ร ะหว า งประเทศไม น อ ยกว า สิ บ สี่ วั น ทํ า การ พร อ มด ว ยเอกสาร
และหลักฐาน ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา หรือสําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล
ที่แ สดงรายการเกี่ยวกับ ชื่อ วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน และผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนิน การ
ของนิติบุคคลที่เปนปจจุบัน ในกรณีที่เปนนิติบุคคล
(๒) รายชื่อประเทศที่สงภาพยนตรเขาฉายในเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศ
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดในเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศ
(๔) บั ญ ชี ร ายชื่ อ ภาพยนตร ที่ จ ะฉายในเทศกาลภาพยนตร ร ะหว า งประเทศ ซึ่ ง แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง เนื้อเรื่องโดยยอ ชนิดของภาพยนตรชื่อผูแสดงนําและผูกํากับ ปที่สราง
ประเทศที่สราง ความยาวของภาพยนตร พรอมคําแปลเปนภาษาไทย
(๕) ภาพใบปด (Hand Bill) ของภาพยนตรแตละเรื่อง
ขอ ๖ ผูจั ดเทศกาลภาพยนตรร ะหว างประเทศ ตามขอ ๓ ตอ งรับ รองวา ภาพยนตร
ที่นําออกฉายในเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศ ไมมีเนื้อหาที่เปนการบอนทําลาย ขัดตอความสงบ
เรี ย บร อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน หรื อ อาจกระทบกระเทื อ นต อ ความมั่ น คงของรั ฐ
และเกียรติภูมิของประเทศไทย หรืออาจกระทบตอความสัมพัน ธอันดีระหวางประเทศ หากฝาฝน
จะไม ไ ด รั บ การกํ า หนดให เ ป น เทศกาลภาพยนตร ร ะหว า งประเทศที่ นํ า ภาพยนตร อ อกฉายได
โดยไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาต
ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศเห็นวาภาพยนตรที่จะนําออกฉาย
ในเทศกาลตามขอ ๓ อาจมีเนื้อหาที่เปนการบอนทําลาย ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรื ออาจกระทบกระเทือ นต อความมั่น คงของรั ฐ และเกีย รติ ภูมิ ของประเทศไทย
หรืออาจกระทบตอความสัม พันธอันดีระหวางประเทศ ใหอนุกรรมการภาพยนตรระหวางประเทศ
แจงผูจัดเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศใหนําภาพยนตรดังกลาวไปตรวจพิจารณาตามมาตรา ๒๕
ขอ ๗ ใหคณะอนุกรรมการเทศกาลภาพยนตรระหว างประเทศ ติดตาม และรายงาน
ผลการจัดเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศใหคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ไตรรงค สุวรรณคีรี
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ

แบบ ทภ.๑ (FF1)
แบบแจงจัดเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศทีน่ ําภาพยนตรออกฉายได
โดยไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาต
วันที่.......................................................................
ขาพเจา ...........................................................................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว/หนังสือสําคัญ............................................
...................................................................................................................................................................
สถานที่ติดตอ/สํานักงานใหญเลขที่..............................ตรอก/ซอย............................................................
ถนน................................................ตําบล/แขวง........................................................................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย......................................
โทรศัพท...................................โทรสาร..................................E-mail.......................................................
ขอแจงรายละเอี ยดเกี่ย วกับการจัด เทศกาลภาพยนตรร ะหวางประเทศภาพยนตร
ที่นําภาพยนตรออกฉายได โดยไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาต ดังตอไปนี้
๑. ชื่องานเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศ.........................................................................
.................................................................................................................................................................................
๒. วัตถุประสงคในการจัดงาน................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๓. สถานที่จัดงาน.....................................................................................................................
๔. กําหนดการจัดงาน จัดเปนประจําทุกป
จัดชวงเวลา.........................................
๕. ภาพยนตรที่จะนําฉายในงาน จาก................ประเทศ รวม....................................... เรื่อง
ทั้งนี้ ไดตรวจสอบเนื้อหาของภาพยนตรที่จะนําออกฉายโดยละเอียดแลว ขอรับรองวาไมมีเนื้อหาที่เปน
การบอนทําลาย ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือน
ตอความมั่ น คงของรั ฐ และเกี ย รติ ภู มิ ข องประเทศไทย หรื อ อาจกระทบต อ ความสั ม พั น ธ อั น ดี
ระหวางประเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารและหลักฐานที่แนบมาดังตอไปนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (ในกรณี
ที่เปนบุคคลธรรมดา)
สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลที่แสดงรายการเกี่ยวกับชื่ อ
วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน และผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล ที่เปนปจจุบัน (ในกรณี
ที่เปนนิติบุคคล)

-๒รายชื่อประเทศที่สงภาพยนตรเขาฉายในเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดในเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศ
บัญชีรายชื่อภาพยนตรที่จะฉายในเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศ ซึ่งแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง เนื้อเรื่องโดยยอ ชนิดของภาพยนตร ชื่อผูแสดงนําและผูกํากับ ปที่สราง
ประเทศที่สราง ความยาวของภาพยนตร พรอมคําแปลเปนภาษาไทย
ภาพใบปด (Hand Bill) ของภาพยนตรแตละเรื่อง
เอกสารหรือหลักฐานอื่น .................................................................................

๑. ลงชื่อ ............................................
(
)
๒. ลงชื่อ ............................................
(
)
ผูจัดเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศ

รายชื่อเทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศ
แนบทายประกาศคณะกรรมการภาพยนตรและวีดทิ ัศนแหงชาติ เรือ่ ง เทศกาลภาพยนตรระหวางประเทศ
ที่นําภาพยนตรออกฉายไดโดยไมตองผานการตรวจพิจารณาและไดรบั อนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๓

ชื่อเทศกาล
๑. เทศกาลภาพยนตรอิตาลี (Italian Festival)

ผูจัด
สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทย

๒. เทศกาลภาพยนตรฝรั่งเศส
(French Film Festival)

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย

๓. เทศกาลภาพยนตรจีน
(The Chinese Film and Performing Art Festival)

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย
รวมกับ กระทรวงวัฒนธรรม

๔. เทศกาลภาพยนตรสหภาพยุโรป
(The European Union Film Festival)

สหภาพยุโรป

๕. เทศกาลภาพยนตรอังกฤษ (British Film Festival) บริติช เคานซิล
รวมกับ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ
ประจําประเทศไทย
๖. เทศกาลภาพยนตรแอนนิเมชัน่ กรุงเทพฯ
สํานัก งานสงเสริมอุ ต สาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ
(Bangkok International Animation Film Festival) (องคการมหาชน)
รวมกับ สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ
๗. เทศกาลภาพยนตรโลกแหงกรุงเทพฯ
(World Film Festival of Bangkok)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
รวมกับ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

๘. เทศกาลภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพฯ
(Bangkok International Film Festival)

สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ
รวมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และ / หรือ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

