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กฎกระทรวง 
วาดวยการอนุญาตและการประกอบกิจการรานวีดิทัศน   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๕๓  วรรคสาม  มาตรา  ๕๖  และมาตรา  ๕๙   
แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“เคร่ืองมือสําหรับฉายหรือเลนวีดิทัศน”  หมายความวา  ชุดของเครื่องมือและอุปกรณหรือ 

ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นใดที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกันเพื่อใหสามารถฉาย  เลน  หรือดูวีดิทัศนได   

หมวด  ๑ 
การขอใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการตออายุใบอนุญาต 

 

 

ขอ ๒ ผูใดประสงคจะจัดต้ังหรือประกอบกิจการรานวีดิทัศน  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
ตอนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด  พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตมีสัญชาติไทย  หรือ

สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง  พรอมดวยสําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักรหรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมาย 
วาดวยคนเขาเมืองในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนคนตางดาว   
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 (ข) รูปถายคร่ึงตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ขนาด  ๔ x ๖  เซนติเมตร  ซ่ึงถายมาแลว 
ไมเกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป 

 (ค) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
 (ง) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ต้ังของรานวีดิทัศน   
 (จ) แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นที่ใหบริการของรานวีดิทัศน  และรูปถายของรานวีดิทัศน  

จํานวน  ๓  รูป   
(๒) นิติบุคคล 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซ่ึงแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ  

วัตถุประสงค  ที่ต้ังสํานักงาน   และรายชื่อผูเปนกรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 
นิติบุคคล  ที่เปนปจจุบัน 

 (ข) เอกสารและหลักฐานตาม  (๑)  (ก)  และ  (ข)  ของกรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

 (ค) เอกสารและหลักฐานตาม  (๑)  (ค)  (ง)  และ  (จ)   
ขอ ๓ เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ  ๒  ครบถวน  

และไดตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ต้ังของรานวีดิทัศนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ  ๕  หรือขอ  ๖  
แลวแตกรณี  แลว  ใหนายทะเบียนพิจารณาคําขอและมีหนังสือแจงผลการพิจารณาไปยังผูขอรับ
ใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานดังกลาว  หากไมอนุญาต  
ใหแสดงเหตุผลไวในคําขอดวย   

ขอ ๔ เมื่อนายทะเบียนแจงการอนุญาตและผูขอรับใบอนุญาตไดชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศนแลว  ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตใหตามแบบที่นายทะเบียนกลาง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๕ อาคารหรือสถานที่ ต้ังของรานวีดิทัศนที่ใหบริการเกมการเลน  ตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีความมั่นคงแข็งแรง   
(๒) ต้ังอยูในทําเลที่ปลอดภัย   
(๓) สามารถมองเห็นสภาพภายในรานวีดิทัศนจากภายนอกไดอยางชัดเจน   
(๔) มีระบบปองกันไฟฟาลัดวงจรที่ใชงานไดอยางเหมาะสม 
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(๕) มีการติดต้ังกลองวงจรปดและเครื่องดับเพลิงอยางนอยอยางละหนึ่งเคร่ืองในแตละชั้น 
ที่ใหบริการ  เวนแตเปนรานวีดิทัศนที่มีพื้นที่ใหบริการชั้นเดียวและมีเคร่ืองมือสําหรับฉายหรือ 
เลนวีดิทัศนไมถึง  ๑๕  ชุด   

(๖) มีพื้นที่สําหรับผูใชบริการแตละคนอยางเพียงพอ  และมีทางเดินสะดวก 
(๗) มีหองสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะสําหรับใหบริการอยูภายในอาคารหรือในบริเวณ

ใกลเคียง 
(๘) พื้นที่ภายในอาคารสะอาดถูกสุขลักษณะ  มีแสงสวางเพียงพอ  อากาศถายเทไดสะดวก  

และไมมีเสียงและกลิ่นรบกวน 
ขอ ๖ อาคารหรือสถานที่ ต้ังของรานวีดิทัศนที่ใหบริการคาราโอเกะ  ตองมีลักษณะ

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงอยางนอยหนึ่งเคร่ือง  ในกรณีที่พื้นที่ใหบริการมีชั้นเดียว  หรือมี

การติดต้ังกลองวงจรปดและเครื่องดับเพลิงอยางนอยอยางละหนึ่งเคร่ืองในแตละชั้นที่ใหบริการ  ในกรณีที่
พื้นที่ใหบริการมีมากกวาหนึ่งชั้น 

(๒) มีลักษณะตามขอ  ๕  (๑)  (๒)  (๔)  (๗)  และ  (๘)   
ขอ ๗ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนนิติบุคคลเปลี่ยนแปลงกรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูมี

อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกลาง
ประกาศกําหนด  พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ  ๒  (๒)  (ก)  และ  (ข)  ทั้งนี้  ภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว   

ขอ ๘ ในกรณีที่มีการเพิ่มจํานวนเครื่องมือสําหรับฉายหรือเลนวีดิทัศนในระหวาง 
ที่ใบอนุญาตยังไมส้ินอายุ  ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศ
กําหนด 

เมื่อนายทะเบียนไดรับแจงตามวรรคหนึ่งและไดรับชําระคาธรรมเนียมแลวใหออกใบอนุญาต
ใหใหมโดยกําหนดวันหมดอายุใบอนุญาตใหเปนไปตามใบอนุญาตเดิมและประทับตรายกเลิก 
การใชใบอนุญาตเดิมดวยอักษรสีแดง 

ขอ ๙ ผู รับใบอนุญาตที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน   
ให ย่ืนคําขอตอนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด   พรอมดวยเอกสาร 
และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 
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(๑) สําเนาใบอนุญาตเดิมหรือสําเนาใบแทนใบอนุญาต 

(๒) เอกสารและหลักฐานตามขอ  ๒  (๑)  (ก)  และ  (ข)  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคคล

ธรรมดา  หรือขอ  ๒  (๒)  (ก)  และ  (ข)  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล   

(๓) เอกสารและหลักฐานตามขอ  ๒  (๑)  (ง)  และ  (จ)   

ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ  ๓  และขอ  ๔  มาใชบังคับกับการตออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการรานวีดิทัศน  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๑ การย่ืนคําขอหรือการแจงตามกฎกระทรวงนี้  ใหกระทํา  ณ  ทองที่ที่รานวีดิทัศนต้ังอยู  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนหรือแจง  ณ  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ใหย่ืนหรือแจง  ณ  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

หมวด  ๒ 
การประกอบกิจการรานวีดิทัศน 

 

 

ขอ ๑๒ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศนที่ใหบริการเกมการเลน  ตองปฏิบัติ 

ตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   

(๑) ใหเด็กอายุตํ่ากวาสิบหาปเขาใชบริการไดต้ังแตเวลา  ๑๔.๐๐  นาฬิกา  แตไมเกิน  ๒๐.๐๐  นาฬิกา  

ในวันจันทรถึงวันศุกร  และต้ังแตเวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา  แตไมเกิน  ๒๐.๐๐  นาฬิกา  ในวันหยุดราชการ  

หรือในระหวางปดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด 

(๒) ใหเด็กอายุต้ังแตสิบหาปข้ึนไปแตไมเกินสิบแปดปเขาใชบริการไดต้ังแตเวลา  ๑๔.๐๐  นาฬิกา  

แตไมเกิน  ๒๒.๐๐  นาฬิกา  ในวันจันทรถึงวันศุกร  และต้ังแตเวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา  แตไมเกิน  ๒๒.๐๐  นาฬิกา  

ในวันหยุดราชการ  หรือในระหวางปดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด 

(๓) มีวัสดุหรืออุปกรณที่ใชกับเคร่ืองมือสําหรับฉายหรือเลนวีดิทัศนซ่ึงเหมาะสมตอการ

ถนอมสายตา   

(๔) มีระบบหรือวัสดุปองกันเสียงและความสั่นสะเทือนไมใหเกินคาระดับเสียงรบกวน 

ตามที่กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด 
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(๕) ดูแลมิใหมีการจําหนายบุหร่ี  สารเสพติด  หรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลภายในรานวีดิทัศน 
(๖) ดูแลมิใหมีการสูบบุหร่ี  เสพสารเสพติด  หรือด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลภายในราน 

วีดิทัศน 

(๗) ดูแลมิใหมีการเลนการพนันภายในรานวีดิทัศน 

(๘) ดูแลมิใหมีการจําหนายหรือฉายภาพยนตรตามมาตรา  ๒๖  (๖)  และ  (๗)  ภายในราน 

วีดิทัศน 

(๙) ดูแลมิใหมีส่ือลามกอนาจารภายในรานวีดิทัศน 

(๑๐) ดูแลมิใหมีการจําหนายหรือฉายวีดิทัศนที่ไมผานการตรวจพิจารณาและไมไดรับอนุญาต

จากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนตามมาตรา  ๔๗  ภายในรานวีดิทัศน 

ความในวรรคหนึ่ง  (๒)  ไมใชบังคับกบัผูซ่ึงบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส 

ขอ ๑๓ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศนที่ใหบริการคาราโอเกะ  ตองปฏิบัติตาม

เง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีวัสดุหรืออุปกรณที่ใชกับเคร่ืองมือสําหรับฉายหรือเลนวีดิทัศนซ่ึงเหมาะสมตอการ

ถนอมสายตา 

(๒) มีระบบหรือวัสดุปองกันเสียงและความสั่นสะเทือนไมใหเกินคาระดับเสียงรบกวนตามที่

กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด 

(๓) ดูแลมิใหมีการจําหนายสารเสพติดภายในรานวีดิทัศน 

(๔) ดูแลมิใหมีการสูบบุหร่ี  หรือเสพสารเสพติดภายในรานวีดิทัศน 

(๕) ดูแลมิใหมีผูบริการขับรองเพลงกับลูกคาหรือใหพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคาภายใน 

รานวีดิทัศน 

(๖) ดูแลมิใหมีการเลนการพนันภายในรานวีดิทัศน 

(๗) ดูแลมิใหมีการจําหนายหรือฉายภาพยนตรตามมาตรา  ๒๖  (๖)  และ  (๗)  ภายใน 

รานวีดิทัศน 

(๘) ดูแลมิใหมีส่ือลามกอนาจารภายในรานวีดิทัศน 

(๙) ดูแลมิใหมีการจําหนายหรือฉายวีดิทัศนที่ไมผานการตรวจพิจารณาและไมไดรับอนุญาต

จากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนตามมาตรา  ๔๗  ภายในรานวีดิทัศน 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๔ คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศนที่ไดย่ืนไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
มีผลใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของนายทะเบียน  ใหถือเปนคําขอตามกฎกระทรวงนี้ 
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่คําขอดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้  ใหนายทะเบียน 
มีคําส่ังเพื่อใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขหรือปฏิบัติตามใหถูกตองภายในสามสิบวัน  ถาผูขออนุญาต 
ไมแกไขหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ใหคําขอนั้นเปนอันตกไป 
 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ธีระ  สลักเพชร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยท่ีมาตรา  ๕๓  วรรคสาม  มาตรา  ๕๖  
และมาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติใหหลักเกณฑ  วิธีการ   
และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน  
ตลอดจนวัน  เวลา  และเงื่อนไขการประกอบกิจการรานวีดิทัศน  เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 


