ทำไม?! นา CD เก่ามาขายแล้วถูกตารวจจับ
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ ได้กล่าวถึงความหมายของภาพยนตร์และวิดิทัศน์
ไว้ดังนี้
“ภาพยนตร์ ” หมายความว่า วัส ดุ ที่มีการ
บันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนามาฉายให้เห็น
เป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่รวมถึงวีดิ
ทัศน์
“วีดิทัศน์” หมายความว่า วัสดุที่มีการบันทึก
ภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนามาฉายให้เห็นเป็น
ภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นเกมการ
เล่น คาราโอเกะที่มีภาพประกอบหรือลักษณะอื่นใดตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
“ภาพยนตร์ไทย” หมายความว่า ภาพยนตร์ที่ใช้
ภาษาไทยหรือภาษาท้องถิ่นของประเทศไทยทั้งหมดหรือ
เป็นส่วนใหญ่ในบทภาพยนตร์ต้นฉบับสาหรับการแสดง
ภาพยนตร์และเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสัญชาติไทย
มาตรา ๓๘ ห้ามผู้ใดประกอบกิจการให้เช่ า
แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์โดยทาเป็นธุรกิจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียน
ใบอนุ ญาตนั้ น ให้ออกส าหรั บสถานที่ให้เ ช่ า
แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์แต่ละแห่ง
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎ
กระทรวง
มาตรา ๕๔ ห้ามผู้ใดประกอบกิจการให้เช่ า
แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายวีดิทัศน์โดยทาเป็นธุรกิจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียน

ใบอนุ ญาตนั้ น ให้ออกส าหรับสถานที่ให้เ ช่ า
แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายวีดิทัศน์แต่ละแห่ง
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎ
กระทรวง
มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือประกอบกิจการดังกล่าวใน
ระหว่างถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท และปรับ
อีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่
เพราะฉะนั้น จาก พรบ. ภาพยนตร์ฯ นี้ จะเห็นว่า
มาตรา ๓๘ นี้มีความหมายว่า ผู้ใดก็ตามที่ต้องการจะจะ
ประกอบธุรกิจให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายภาพยนตร์
ก็ต้องมาขอใบอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน
โดยใบอนุญาตตามมาตรานี้ จะออกให้แห่งละใบ
แม้ว่าจะเป็นเจ้าของคนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม เช่น นายไก่
เป็นเจ้าของร้านขายวีซีดีหนังโดยเปิดร้านที่ตึกคอม โฆษะ
ขอนแก่นจานวนสองร้าน โดยขายที่ชั้น 3 และ ชั้น 4 นาย
ไก่ก็ต้องมาขออนุญาตทั้งสองร้าน จะมาขอใบอนุญาต
เพียงใบเดียวแล้วใช้ทั้งสองร้านไม่ได้
สาหรับคดีที่เป็นข่าวครึกโครมกันนี้ศาลได้มีคา
พิพากษาคดีหมายเลขดา อ.3060/2552 ที่พนักงานอัยการ
ฝ่ายคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนาย สุรัตน์ มณีนพรัตน์
สุดา เป็นจาเลย ในความผิดฐาน ประกอบกิจการให้เช่า
แลกเปลี่ ย น หรื อ จ าน าภาพยนตร์ ซึ่ ง เป็ น แผ่ น วี ซี ดี
ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์ฯ
ที่ศาลอาญา วันที่ 16 ส.ค. 2553 ศาลอาญามีคา
พิพากษาในคดีที่ พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง นายสุ
รัตน์ เป็นจาเลย ฐานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจานาภาพยนตร์ จาพวกแผ่นวีซีดีภาพยนตร์

โจทก์ฟ้ องและนาสื บว่า เมื่ อวันที่ 16 ธ.ค. 2551
นายสุรัตน์ได้ประกอบอาชีพจาหน่ายภาพยนตร์ อันเป็น
วัสดุที่มีการบันทึกภาพและเสียง ซึ่งสามารถนามาฉายให้
เห็นเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิด
จาหน่ายเป็นแผงลอยไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่ริมบาทวิถีใน
ตลาด นั ด ใกล้สี่ แ ยกกรุ งเท พกรี ฑ า เ ขต บา งกะ ปิ
กรุ ง เทพมหานคร และได้ รั บ เงิ น ตามราคาแผ่ น วี ซี ดี
ภาพยนตร์ที่ได้จาหน่ายในราคาแผ่นละ 20 บาท โดยมิได้
รั บ ใบอนุ ญ าต เหตุ เ กิ ด ที่ แ ขวงหั ว หมาก เขตบางกะปิ
กรุ ง เทพมหานคร ขอให้ ล งโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
นายสุ รั ต น์ ได้ ให้ การปฏิเ สธต่อศาลว่า ตัวเอง
เป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานเก็บขยะ ประจา
เขตสะพานสูง กองรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร
เก็บขยะระหว่างเวลา 04.00 น.ถึง 10.00 น. เมื่อเก็บขยะ
แล้วจะแยกขยะที่พอขายได้ ไปขายที่แผงแบกะดิน ตลาด
หน้าหมู่บ้านนักกีฬา โดยขายปะปนกับหม้อหุงข้าว และ
รองเท้าเก่า ต่อมาถูกตารวจ สน.หัวหมาก จับ โดยยอมรับ
ว่าขายจริง แต่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ และนาพนักงาน
ขั บรถขยะ กั บหัว หน้ า งาน มาให้ การเป็น พยานทานอง
เดียวกัน
ศาลพิ พากษาว่า นายสุรัตน์ กระทาผิดตามฟ้อง
ให้ปรับ 200,100 บาท แต่นายสุรัตน์เคยให้การรับสารภาพ
ชั้นสอบสวน คงลดโทษให้เหลือปรับ 133,400 บาท ถ้าไม่
จ่ า ยค่ า ปรั บ ให้ กั ก ขั ง แทนค่ า ปรั บ นายสุ รั ต น์ ฟั ง ค า
พิ พ ากษาแล้ ว ขอยื่ น ประกั น ตัว ในวงเงิ น 100,00 บาท
ก่อนยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาต่อไป
ซึ่งเมื่อเรื่องนี้เป็นข่าว หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์
เป็นต่างๆ นานา บางคนก็บ่นว่าทีพวกเจ้าของแผงใหญ่ๆ
ตามห้างที่ขายกันแทบทุกห้าง ไม่เห็นตารวจไปตรวจจับ
จับแต่พวกคนเล็กๆ ที่หาเช้ากินค่า

ส าหรั บคดี นี้ ก็อ ยากจะให้ เ ป็ น อุท ธาหรณ์ ข อง
ประชาชนคนไทย จะได้ไม่ต้องถูกจับเพราะไม่ทราบว่ามี
พรบ. ภาพยนตร์ฯ ประกาศใช้ เมื่ อวันที่ 27 ก.พ. 2551
และไม่ทราบด้วยว่าต้องไปขออนุญาตจาหน่ายที่กระทรวง
วัฒนธรรม พร้อมเสียค่าธรรมเนียม จริงๆ แล้วกฎหมาย
ฉบั บ นี้ มี เ จตนารมณ์ จ ะเอาผิ ด กั บ ผู้ ป ระกอบกิ จ การค้ า
ภาพยนตร์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญาต โดยเฉพาะต้อ งการที่ จ ะ
ควบคุ ม ไม่ ไ ห้ มี ก ารลั ก ลอบบั น ทึ ก ภาพยนตร์ ใ นโรง
ภาพยนตร์เพื่อออกไปจาหน่าย
ซึ่ ง จากเหตุ ก ารณ์ นี้ นายนิ พิ ฏ ฐ์ อิ น ทรสมบั ติ
รัฐมนตรีว่า การกระทรวงวัฒนธรรม ได้ กล่าวถึงกรณี ที่
พนั กงานเก็บขยะรู้ เ ท่า ไม่ ถึงการณ์ เ ก็ บแผ่ นซี ดี ที่ถูกทิ้ง
แล้ ว น าไปขาย ว่ า จะมี ก ารเชิ ญ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มาร่ ว มประชุ ม โดยจะเชิ ญ ตั้ ง แต่ อั ย การ ต ารวจ สภา
ทนายความ ผู้ ประกอบการภาพยนตร์ และตัวแทนจาก
กระทรวงวัฒนธรรม ที่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพิจารณา
พ.ร.บ.ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ว่าการกาหนด
โทษเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นเองก็ ค าดหวั ง ว่ า พ.ร.บ.ภาพยนตร์ ฯ
ฉบั บ นี้ ค งจะมี ก ารพิ จ ารณาแก้ ไ ขต่ อ ไป ส่ ว นพี่ น้ อ ง
ทั้งหลายที่ต้องการขายซีดีก็ต้องไปขออนุญาตก่อน ไม่ว่า
จะเป็นแผงเล็ก เปิดท้ายขายของ ตลอดจนขายตามตลาด
นัด ดังนั้นสุดท้ายนี้ก็จะขอเล่าถึงการขออนุญาตประกอบ
กิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์หรือวีดิ
ทัศน์ว่าที่ต้องไปยื่นขอนุญาติที่ สานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ (กรุงเทพ) ส่วนต่างจังหวัด ติดต่อ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนั้น

หลักเกณฑ์ การขออนุญาตประกอบกิจการให้
เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์
คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต
1. อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี
2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดี
3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
4. ไม่ เ คยได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้
จาคุกในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
5. ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าต
ประกอบกิจการภาพยนตร์ ใบอนุญาตประกอบกิจการให้
เช่า แลกเปลี่ยน จาหน่ายภาพยนตร์ ใบอนุญาตประกอบ
กิจการร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ หรื อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน จาหน่ายเกม
คาราโอเกะ
6. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ 5 เว้นแต่เคยถูก
เพิกถอนใบอนุญาตและเวลาได้ ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปี
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่น
กรณีบุคคลธรรมดา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. รูปถ่ายของผู้ขออนุญาต จานวน 2 รูป
• ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก
• ขนาด 4x6 เซนติเมตร
• ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน
3. สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
4. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบ
กิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์
5. รูปถ่ายของสถานประกอบกิจการนั้น จานวน 3 รูป
โดยมีลักษณะรูปถ่ายดังนี้
• รูปที่ 1 ถ่ายระยะไกล ภายนอกให้เห็นที่ตั้ง
• รูปที่ 2 ถ่ายระยะใกล้ ด้านหน้าสถานประกอบกิจการ
• รูปที่ 3 ถ่ายภายใน สถานประกอบกิจการ

กรณีเป็นนิติบุคคล
1. ส าเนาหนั ง สื อ รั บรองหรื อ หลั ก ฐานการเป็ น นิ ติ
บุคคล ที่เป็นปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน)
2. ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของกรรมการ
ผู้จัด การ หรื อผู้ มีอานาจลงนามผูกพั นนิ ติบุค คล (ใช้
สาเนาบัตรที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น)
3. รูปถ่ายของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจลง
นามผูกพันนิติบุคคล จานวน 2 รูป
• ครึ่ งตัว หน้ าตรง ไม่ ส วมหมวก ขนาด 4x6
เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน
4. สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
5. แผ่ น ที่ สั ง เขปแสดงบริ เ วณที่ ตั้ ง สถานประกอบ
กิจการ ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์
6. รูปถ่ายของสถานประกอบกิจการนั้น จานวน 3 รูป
• รูปที่ 1 ถ่ายระยะไกล ภายนอกให้เห็นที่ตั้ง
• รูปที่ 2 ถ่ายระยะใกล้ ด้านหน้าสถานประกอบ
กิจการ
• รูปที่ 3 ถ่ายภายใน สถานประกอบกิจการ
กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต
• แนบเอกสารเพิ่ม คือ สาเนาใบอนุญาตเดิมหรือ
สาเนาใบแทนใบอนุญาต
การดาเนินการ
1. ผู้ ข อมายื่ น ใบอนุ ญ าตด้ ว ยตนเอง (ต้ อ งพิ ม พ์
ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติอาชญากร)
2. นายทะเบียนพิจารณาคาขอ เอกสารหลักฐาน
3. แจ้งผลการพิจารณาภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้
รับคาขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าว หากไม่
อนุญาต จะมีการแสดงเหตุผลไว้ในคาขอด้วย
4. ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
5. นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ตามแบบที่ นาย
ทะเบียนกลางกาหนด
อายุใบอนุญาต อายุ 5 ปี

อัตราค่าธรรมเนียม
กรณีขอครั้งแรก
1. พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 9 ตารางเมตร ฉบับละ 500
บาท
2. พื้นที่ใช้สอยเกิน 9 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25
ตารางเมตร ฉบับละ 1,000 บาท
3. พื้นที่ใช้สอยเกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50
ตารางเมตร ฉบับละ 2,000 บาท
4. พื้นที่ใช้สอยเกิน 50 ตารางเมตร ฉบับละ
3,000 บาท
กรณีต่ออายุใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท
กรณีประกอบกิจการแล้วมีการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยมาก
กว่าเดิม
ขยายพื้นที่แต่ยังอยู่ในอัตราเดิมที่เสียไว้แล้วไม่
ต้องจ่ายเพิ่มอีก เช่น
- เปิดร้านครั้งแรกมีพื้นที่ 15 ตาราง เมตร
ค่าธรรมเนียมไป 1,000 บาท แล้วต่อมาเพิ่มพื้นที่เป็น 20
ตารางเมตร เนื่องจากพื้นที่ใช้สอยยังไม่เกินที่กาหนดไว้
9- 25ตารางเมตร ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
ขยายพื้นที่เกินอัตราที่เสียไว้ ให้จ่ายเพิ่มเฉพาะ
ส่วนที่ขยาย โดยมีเวลาเท่ากับที่เหลืออยู่ เช่น
- เปิดร้านครั้งแรกมีพื้นที่ 12 ตาราง เมตร จ่าย
ค่าธรรมเนียมไป 1,000 บาท
- อีก 3 ปี ต่อมา ขอเพิ่มพื้นที่เป็น 40 ตารางเมตร
แต่ยังไม่เกิน 50 ตารางเมตร ซึ่งค่าธรรมเนียมกาหนดไว้ว่า
ต้องเสีย 2,000 บาท
- ดังนั้นถ้าจ่ายครั้งแรกไปแล้ว 1,000 บาท ก็ต้อง
เสียเงินเพิ่มอีกเพียง 1,000 บาท แต่อายุใบอนุญาตจะมีเวลา
เท่ากับ 2 ปีตามระยะเวลาที่เหลือเท่านั้น

สถานที่ติดต่อ
กรุงเทพมหานคร ติดต่อ สานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กลุ่มควบคุม
ใบอนุญาตเทปและวัสดุโทรทัศน์ สานักทะเบียนและ
ตรวจสอบภาพยนตร์ เทปและวัสดุโทรทัศน์ห้องบริหาร
2 ชั้น 1 อาคารนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย)
ต่างจังหวัด ติดต่อสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อ้างอิงจาก
1. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
2. คาพิพากษาคดีหมายเลขดา อ.3060/2552
3. เวปไซด์ สานักภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
4. https://www.matichon.co.th

