หลักการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน
รานวีดิทัศนตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ หมายถึงรานเกมตางๆ รวมไปถึงรานเกมอินเตอรเน็ต และคาราโอเกะตามที่
ตางๆ
เฉพาะที่มิไดอยูในสถานบริการซึ่งไดขอใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสถานบริการของกระทรวงมหาดไทย
แลว กลาวคือ สถานที่ซึ่งมีบริการเกมหรือคาราโอเกะใดที่มีใบอนุญาตเปนสถานบริการแลว ไมตองมาขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการรานวีดิทัศนตามกฎหมายนี้อีก (คาราโอเกะในที่นี้ ไมรวมเครื่องคอมพิวเตอรที่มีแตเสียงและตัวหนังสือใหอานตาม และ
ไมรวมถึงซีดีเพลง และตูเพลง ที่มีแตเสียง ไมมีภาพประกอบ) และจะคิดคาธรรมเนียมตามจํานวนเครื่อง ดังนั้น รานวีดิทัศน
ใดที่ตองการขอใบอนุญาต ใหยื่นคําขอพรอมดําเนินการ ดังนี้
ขอ ๑. ผูใดประสงคจะขออนุญาตจัดตั้งหรือประกอบกิจการรานวีดิทัศนใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนตามแบบทาย
กฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานและเอกสารดังตอไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา (เอกสารสวนตัว เซ็นตรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ)
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ผูยื่นขอใบอนุญาตฯ)
(ข) สําเนาทะเบียนบาน (ผูยนื่ ขอใบอนุญาตฯ)
(ค) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ผูยื่นขอใบอนุญาตฯ)
(ง) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน
(จ) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณทีต่ ั้งของรานวีดทิ ัศน กรอกในใบแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของราน
(ฉ) แบบแปลนแผนผังของอาคารหรือสถานที่ที่จะใชประกอบกิจการรานวีดิทัศน
(ช) รูปถายสถานประกอบการจํานวน ๓ รูป (หนารานระยะใกล + ระยะไกล + รูปในราน) แนะนําถายเผื่อ ๕ รูป
(ซ) หนังสือมอบอํานาจ (บุคคลธรรมดา) ของใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน ใชกรณีที่ผูขอใบอนุญาตฯ
ไมไดไปยื่นเอกสารดวยตนเอง โดยมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจในการดําเนินการแทน
(ฌ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ผูรับมอบอํานาจ)
(ญ) สําเนาทะเบียนบาน (ผูรับมอบอํานาจ)
ขอ ๒. การยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดทิ ัศนใหยื่น ณ สถานที่ ดังตอไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ใหยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ โทร.02-247-0028 ตอ 5555
(๒) ในจังหวัดอื่นใหยื่นตอสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทีส่ ถานประกอบการนั้นตั้งอยู
ขอ ๓. ในกรณีที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดทิ ัศนหลายแหง ใหออกใบอนุญาตหนึง่ ฉบับสําหรับรานวีดิทัศนแตละแหง
สอบถามรายละเอียดเกีย่ วกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดทิ ัศน หรือ สอบถามสินคาหยอดเหรียญไดที่บริษัทฯ
สามารถดาวนโหลดเอกสารไดที่ http://www.jsk2545.com/download.html

เลขรับที่.........................................
วันที่.............................................
ผูรับคําขอ......................................
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คําขออนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน
วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. .............
๑. ขาพเจา ..................................................................................................................
 ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา เกิดเมื่อวันที่ ............ เดือน.......................... พ.ศ. ...............
อายุ ...........ป สัญชาติ .....................
บัตรประจําตัวประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
เลขที่ ................................................. ออกให ณ ............................... อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด ................................. อยูบานเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ..............................................
ถนน .................................... ตําบล/แขวง.......................... อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท ...................................................
 ๑.๒ เปนนิติบคุ คลประเภท ........................................................ ตามกฎหมายของ
ประเทศ................. ............................. จดทะเบียนเมื่อวันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..............
เลขทะเบียน........................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ..............................................
ถนน .................................ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด ..............................รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพท .................................................
๒ . ข า พ เ จ า ข อ ยื่ น คํ า ข อ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ร า น วี ดิ ทั ศ น ต า ม ม า ต ร า ๕ ๓
แหงพระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ. ๒๕๕๑
 ประเภทเกมการเลน โดยใชชื่อรานวีดิทศั นเปนภาษาไทยวา ......................................
ภาษาตางประเทศวา (ถามี) ...................................ตั้งอยูเลขที่ .....................ตรอก/ซอย ..........................
ถนน .................................... ตําบล/แขวง ...........................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพท .................................................
มีเครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการจํานวน .........................ชุด ลักษณะของสถานที่
ประกอบกิจการ ...................................................................................................................................
โดย
 ประสงคจะขออนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศนใน
สถานที่เดียวกัน
 ไมประสงคจะขออนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศนใน
สถานที่เดียวกัน
หมายเหตุ - กรณียื่นคําขอรับใบอนุญาตมากกวา ๑ แหง ใหระบุเพิ่มในใบแนบกรณีขอรับใบอนุญาตหลายแหง
- ใหใสเครื่องหมาย 9 ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
- การแจ ง ข อ มู ล อั น เป น เท็ จ ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น หกเดื อ นหรื อ ปรั บ ไม เ กิ น หนึ่ ง พั น บาท หรื อ
ทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๓๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา

 ประเภทคาราโอเกะ โดยใชชื่อรานวีดิทัศนเปนภาษาไทยวา ..........................................
ภาษาตางประเทศวา (ถามี) .................................. ตั้งอยูเลขที่ ..................ตรอก/ซอย .............................
ถนน .................................... ตําบล/แขวง ...........................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพท .................................................
มีเครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ จํานวน ..................... ชุด
๓. ขาพเจารับรองวา
 (๑) บุคคลธรรมดา
ขาพเจามีคุณสมบัตคิ รบถวนตามมาตรา ๓๙ ประกอบมาตรา ๕๗ แหง
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
 (๒) นิติบคุ คล
กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบคุ คลมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรา ๓๙ ประกอบมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัตภิ าพยนตรและวีดิทศั น พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ มาดวยแลว คือ
 (๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
(ข) สําเนาทะเบียนบาน
(ค) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
(ง) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป
ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน
(จ) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของรานวีดิทัศน และแบบแปลนแผนผังของอาคาร
หรือสถานที่ที่จะใชประกอบกิจการรานวีดิทัศน รวมทั้งรูปถายสถานประกอบการจํานวน ๓ รูป
 (๒) นิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ
วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน และผูรับผิดชอบในการดําเนินการลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เปนปจจุบัน
(ข) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน/ใบสํ า คั ญ ประจํ า ตั วคนต า งดา วของกรรมการ
ผูจัดการ และผูมีอํานาจดําเนินการของนิติบุคคล
(ค) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (กรณีมีหลายแหง และมิใชที่เดียวกับสํานักงานใหญ)
(ง) สําเนาทะเบียนบานของกรรมการ ผูจดั การ หรือผูร ับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคล
(จ) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตรจํานวน ๒ รูป ซึ่ง
ถายมาแลวไมเกินหกเดือนของกรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบคุ คล
(ฉ) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของรานวีดิทัศน และแบบแปลนแผนผังของอาคาร
หรือสถานที่ที่จะใชประกอบกิจการรานวีดิทัศน รวมทั้งรูปถายสถานประกอบการจํานวน ๓ รูป
(ลายมือชื่อ) ........................................ ผูขออนุญาต
(.......................................................)

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของราน
สถานที่ประกอบกิจการของ....................................................................................................................
ชื่อสถานที่...........................................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................ถนน..............................................
หมูที่...................แขวง.................................................เขต...........................................กรุงเทพมหานคร
อยูในเขตทองที่สถานีตาํ รวจ...................................................................................................................
เหนือ

(ลงชือ่ )...................................................................เจาของหรือผูดูแล
(ลงชือ่ )......................................................................เจาหนาที่ผูตรวจ
(ลงชือ่ )......................................................................กรรมการ
(ลงชือ่ )......................................................................กรรมการ

หนังสือมอบอํานาจ (บุคคลธรรมดา)
เขียนที่......................................................................................
วันที่.......................เดือน......................พ.ศ..............................
ขาพเจา..............................................................................................................................................................
อยูบานเลขที่..........................หมูที่....................ตรอก/ซอย....................ถนน.........................ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย........................โทร. (ผูมอบอํานาจ)...................................
ขอมอบอํานาจให .............................................................................................................................................
ผูถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...................................................อยูบานเลขที่......................................หมูที่..........................
ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..........................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.................................โทร.(ผูรับมอบอํานาจ)...................................................

ทําการแทนขาพเจาในกรณีดงั ตอไปนี้
 1. ยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน
 2. อื่นๆ ระบุ...........................................................................................................................................................................
พรอมทั้ง ทําการแกไขเอกสารใดๆ ในการยื่นคําขออนุญาตแทนขาพเจาจนแลวเสร็จ การใดๆที่ผูรับมอบอํานาจ
ของขาพเจาไดกระทําลงไปเสมือนหนึ่งขาพเจาไดทําดวยตนเอง เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดเซ็นชื่อตอหนาพยานแลว

ลงชื่อ......................................................ผูมอบอํานาจ
(.....................................................)

ลงชื่อ......................................................ผูรับมอบอํานาจ
(.....................................................)

ลงชื่อ......................................................พยาน
(.....................................................)

ลงชื่อ......................................................พยาน
(.....................................................)

หมายเหตุ : 1. ติดอากรแสตมป 30 บาท
2. แนบสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรบั มอบอํานาจ

