กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

1

คู่มือร้านคาราโอเกะ

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

คำ�นำ�
ตามที่ ก รมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมได้ จั ด ทำ � เอกสารเผยแพร่
ให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๔๗๓ ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา
โดยกำ�หนดให้ร้านคาราโอเกะซึ่งให้บริการคาราโอเกะที่มีภาพประกอบ
ซึ่ ง เป็ น ภาพที่ เ คลื่ อ นไหวได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งแก่ ลู ก ค้ า ด้ ว ยเครื่ อ งเล่ น
คาราโอเกะ  เครือ่ งเล่นวิดโี อ  คอมพิวเตอร์  หรือตูค้ าราโอเกะหยอดเหรียญ
เป็นการประกอบกิจการร้านวีดทิ ศั น์ทใี่ ห้บริการคาราโอเกะ  หากทำ�เป็น
ธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทน และมิได้ตั้งอยู่ในสถานบริการ
ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานบริ ก าร พ.ศ. ๒๕๐๙
เจ้าของร้านคาราโอเกะมีหน้าที่และข้อควรปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น
เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวก และให้ความรูแ้ ก่ประชาชนและ
ผูป้ ระกอบการ  กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้จดั พิมพ์คมู่ อื ร้านคาราโอเกะ
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มเติมขึ้น
สำ�หรับใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ ได้ศึกษา
ข้อมูลและทราบถึงหน้าที่และข้อควรปฏิบัติรวมถึงขั้นตอนในเบื้องต้น
ก่อนได้รับอนุญาต
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กรมส่ ง เสริมวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น อย่ า งมากและ
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการดำ�เนินงาน
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วยดีเสมอมา

(นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร)
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กันยายน ๒๕๕๙
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ก่อนเปิดร้านคาราโอเกะ
๑. ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ฝ่าฝืนมีโทษปรับหนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน
๒. ผู้ขอรับใบอนุญาตจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลก็ได้
โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
๒.๑ บุคคลธรรมดา
(๑) อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป
(๒) ไม่เป็นผูม้ คี วามประพฤติเสือ่ มเสียหรือบกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี
(๓) ไม่ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถหรื อ คนเสมื อ น
ไร้ความสามารถ
(๔) ไม่ เ คยรั บ โทษจำ � คุ ก โดยคำ � พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด
ให้จำ�คุกในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  
(๖) ไม่ เ คยถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต หรื อ เคยถู ก
เพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วเกินกว่าห้าปี
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๒.๒ นิติบุค คล กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบ
ในการดำ�เนินการของนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา
๓. อาคารหรือสถานที่ตั้งร้านคาราโอเกะมีลักษณะ
ตามกฎกระทรวง
(๑) มีความมั่นคงแข็งแรง
(๒) ตั้งอยู่ในทำ�เลที่ปลอดภัย
(๓) มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
(๔) ภายในอาคารหรือบริเวณใกล้เคียงมีหอ้ งสุขาทีส่ ะอาด
ถูกสุขลักษณะไว้ให้บริการ
(๕) ภายในอาคารสะอาดถู ก สุ ข ลั ก ษณะมี แ สงสว่ า ง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวกและไม่มีเสียงและกลิ่นรบกวน
(๖) มี ก ารติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด และเครื่ อ งดั บ เพลิ ง
อย่างน้อยอย่างละหนึ่งเครื่องในแต่ละชั้นที่ให้บริการ เว้นแต่มีพื้นที่
ให้บริการมีชั้นเดียว ในกรณีนี้ให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย
หนึ่งเครื่อง
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๔. ยื่นขอรับใบอนุญาตตามแบบ รว ๑ พร้อมหลักฐาน
๔.๑ บุคคลธรรมดา
(๑) หลักฐานในการแสดงตน
			
คนไทย สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือ
			
คนต่างด้าว
๑) สำ�เนาใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว๑  หรือ
สำ�เนาหนังสือเดินทาง๒  และ
๒) สำ�เนาใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร๓
หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการ
ชั่วคราว๔
(๒) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด
๔ x ๖ เซนติเมตร ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จำ�นวน ๒ รูป

กรุงเทพมหานคร ติดต่อสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
		 จั ง หวั ด อื่ น ติ ด ต่ อ ตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด สำ � นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
๒
อ้างอิงแล้ว
๓
อ้างอิงแล้ว
๔
อ้างอิงแล้ว
๑

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

5

คู่มือร้านคาราโอเกะ

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๓) สำ�เนาใบทะเบียนพาณิชย์๕
(๔) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งร้านคาราโอเกะ
(๕) แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นที่ให้บริการ
และรูปถ่ายของร้านคาราโอเกะ จำ�นวน ๓ รูป
รูปที่ ๑ อาคารหรือสถานที่ตั้งร้าน
รูปที่ ๒ ด้านหน้าร้าน
รูปที่ ๓ ภายในร้านให้เห็นลักษณะการประกอบ
กิจการหรือการให้บริการ
๔.๒ นิติบุคคล
(๑) สำ�เนาหนังสือรับรอง๖ หรือหลักฐานการเป็น
นิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำ�นักงาน
และรายชื่อผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล ที่เป็นปัจจุบัน (ไม่เกิน ๖ เดือน)
(๒) หลักฐานในการแสดงตนของกรรมการ ผูจ้ ดั การ
หรือผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังนี้
			
คนไทย สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือ
		

กรุงเทพมหานคร ติดต่อกรมทะเบียนการค้า หรือสำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
จังหวัดอื่น ติดต่อสำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด กรมทะเบียนการค้า
กระทรวงพาณิชย์
๖
อ้างอิงแล้ว
๕
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คนต่างด้าว
๑) สำ � เนาใบสำ � คั ญ ประจำ � ตั ว คนต่ า งด้ า ว ๗
หรือสำ�เนาหนังสือเดินทาง๘ และ
๒) สำ�เนาใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ๙
หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว๑๐
(๓) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด
๔ x ๖ เซนติเมตร ของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำ�นาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จำ�นวน ๒ รูป
(๔) สำ�เนาใบทะเบียนพาณิชย์ ๑๑
(๕) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งร้านคาราโอเกะ
(๖) แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นที่ให้บริการ และ
รูปถ่ายของร้านคาราโอเกะ จำ�นวน ๓ รูป
กรุงเทพมหานคร ติดต่อสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
		 จั ง หวั ด อื่ น ติ ด ต่ อ ตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด สำ � นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
๘
อ้างอิงแล้ว
๙
อ้างอิงแล้ว
๑๐
อ้างอิงแล้ว
๑๑
กรุงเทพมหานคร ติดต่อกรมทะเบียนการค้า หรือสำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
กระทรวงพาณิชย์
		 จังหวัดอื่น ติดต่อสำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด กระทรวงพาณิชย์
๗
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รูปที่ ๑ อาคารหรือสถานที่ตั้งร้าน
รูปที่ ๒ ด้านหน้าร้าน
รูปที่ ๓ ภายในร้านให้เห็นลักษณะการประกอบ
กิจการหรือการให้บริการ
๕. ร้านคาราโอเกะตั้งในจังหวัดใดให้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาตจังหวัดนั้น
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยนื่   ณ  สำ�นักพิจารณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๖. ผู้ออกใบอนุญาต
(๑) นายทะเบียนประจำ�กรุงเทพมหานคร คือ อธิบดี
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๒) นายทะเบียนประจำ�จังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
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๗. นายทะเบียนมีคำ�สั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม
เอกสาร หลักฐานและอาคารหรือสถานที่ตั้งร้านคาราโอเกะแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จะมีหนังสือแจ้งการอนุญาตไปยัง
ผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอพร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน
๗.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดำ�เนินการ
(๑) ชำ�ระค่าธรรมเนียมตามจำ�นวนเครือ่ งมือสำ�หรับ
ฉายหรือเล่นคาราโอเกะ (วีดิทัศน์) ดังนี้
ไม่เกิน ๒๐ ชุด   
๑,๐๐๐ บาท
๒๐ ชุด ถึง ๕๐ ชุด  
๒,๐๐๐ บาท
เกิน ๕๐ ชุด
๓,๐๐๐ บาท
(๒) รับใบอนุญาต
		 ๗.๒ กรณี น ายทะเบี ย นแจ้ ง ไม่ อ นุ ญ าต ผู้ ยื่ น ขอรั บ
ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
แห่งชาติโดยทำ�เป็นหนังสือและยื่น ณ สำ�นักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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คู่มือร้านคาราโอเกะ

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๘. ใบอนุญาตมีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
หากเปลีย่ นเจ้าของร้านคาราโอเกะ ย้ายอาคารหรือสถานที่
ตั้งร้านคาราโอเกะ ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่

เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว
๑. แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย     
   ณ สถานที่ประกอบกิจการ
การไม่แสดงใบอนุญาต เมื่อนายทะเบียนมีคำ�สั่งให้แก้ไข
แล้วไม่ปฏิบตั ติ าม  มโี ทษปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินสองหมืน่ บาท
ต่อวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน
๒. ให้บริการตามเงื่อนไข
(๑) มี วั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ กั บ เครื่ อ งมื อ สำ � หรั บ ฉาย
หรือเล่นคาราโอเกะ (วีดิทัศน์) ซึ่งเหมาะสมต่อการถนอมสายตา
(๒) มีระบบหรือวัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือน
ไม่ ใ ห้ เ กิ น ค่ า ระดั บ เสี ย งรบกวนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
10
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(๓) ดูแลมิให้มีการจำ�หน่ายสารเสพติดภายในร้าน
(๔) ดูแลมิให้มีการสูบบุหรี่ หรือเสพสารเสพติด
(๕) ดู แ ลมิ ใ ห้ มี ผู้ บ ริ ก ารขั บ ร้ อ งเพลงกั บ ลู ก ค้ า หรื อ ให้
พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้าภายในร้านคาราโอเกะ
(๖) ดูแลมิให้มีการเล่นการพนันภายในร้านคาราโอเกะ
(๗) ดูแลมิให้มีการจำ �หน่ายหรือฉายภาพยนตร์ที่ห้าม
ผูม้ อี ายุตาํ่ กว่ายีส่ บิ ปีดู และภาพยนตร์ทหี่ า้ มเผยแพร่ในราชอาณาจักร
ภายในร้านคาราโอเกะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้
ห้ามผู้มีอายุต่ำ�กว่า 20 ปี ดู

(๘) ดูแลมิให้มีสื่อลามกอนาจารภายในร้านวีดิทัศน์
(๙) ดู แ ลมิ ใ ห้ มี ก ารจำ� หน่ า ยหรื อ ฉายวี ดิ ทั ศ น์ ที่ ไ ม่ ผ่ า น
การตรวจพิจารณาและไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ภายในร้านคาราโอเกะ
การไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีก่ �ำ หนด มีโทษพักใช้ใบอนุญาต
ไม่เกินครั้งละ ๙๐ วัน หากฝ่าฝืนซํ้าอีก มีโทษเพิกถอนใบอนุญาต
กรณี (๗) มี โ ทษจำ � คุ ก ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ�คุกและปรับ (มาตรา ๗๗) อีกด้วย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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คู่มือร้านคาราโอเกะ

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

กรณี (๙) มี โ ทษปรั บ สองหมื่ น บาทถึ ง หนึ่ ง แสนบาท
(มาตรา ๘๑) อีกด้วย
นอกจากนี้ อาจมี ค วามผิ ด ตามกฎหมายอื่ น ซึ่ ง มี โ ทษ
จำ�คุก ปรับ หรือทั้งจำ�คุกและปรับ ดังนี้
กรณี (๒) มีความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
กรณี (๓) อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชกำ�หนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
กรณี  (๔) ห้ามเฉพาะการสูบบุหรีแ่ ละสารเสพติดร้านคาราโอเกะ
จึงสามารถจำ�หน่ายบุหรี่หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และมีการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ แต่การจำ�หน่ายบุหรี่โดยไม่มีใบอนุญาต
มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ๑๒  
การจำ�หน่ายบุหรี่ให้ผู้มีอายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
การไม่จดั ให้รา้ นคาราโอเกะเป็นสถานที  ่ “ห้ามสูบบุหรีใ่ นอาคาร”
หรือ “เขตปลอดบุหรี่” มีความผิดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๒
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ใบอนุญาตจำ�หน่ายบุหรี่ ติดต่อสำ�นักงานสรรพสามิตพื้นที่ กรมสรรพสามิต
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การจำ�หน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต
มีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓๑๓ การจำ�หน่าย
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้ผู้มีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปี หรือนอกเวลา
ที่กฎหมายกำ�หนดมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
กรณีสารเสพติดอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชกำ�หนดป้องกันการใช้สารระเหย
พ.ศ. ๒๕๓๓
กรณี (๕) อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติ สถานบริการ
พ.ศ. ๒๕๐๙
กรณี (๖) อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติ การพนัน
พ.ศ. ๒๔๗๘
กรณี (๘) อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
๓. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับ
การขอรับใบอนุญาต
หากขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้าม มีโทษ  เพิกถอน
ใบอนุญาต
๑๓

ใบอนุญาตจำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดต่อสำ�นักงานสรรพสามิตพื้นที่
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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คู่มือร้านคาราโอเกะ

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๔. คาราโอเกะซึ่งให้บริการลูกค้า ต้องได้รับอนุญาต
แสดงเครื่องหมายการอนุญาตและหมายเลขรหัส

อนุญาต
นายทะเบียนกลาง

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ชื่อผู้ได้รับอนุญาต

หมายเลขรหัส

ชื่อวีดิทัศน์

ฝ่าฝืนมีโทษพักใช้ใบอนุญาตไม่เกินครัง้ ละ ๙๐ วัน และปรับ
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หากฝ่าฝืนซํ้าอีก มีโทษเพิกถอน
ใบอนุญาต และปรับสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
๕. เพิ่มจำ�นวนเครื่องมือสำ�หรับฉายหรือเล่นคาราโอเกะ
ในระหว่างที่ ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ให้แจ้งนายทะเบียน
(๑) ให้ยื่นคำ�ขอเพิ่มจำ�นวนเครื่อง พร้อมหลักฐาน คือ
ใบอนุญาตเดิม
(๒) ชำ�ระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตใบใหม่ ซึง่ ระบุ
วันสิ้นอายุใบอนุญาตตามเดิม
หากไม่แจ้งเพิ่มจำ�นวนเครื่อง เมื่อนายทะเบียนมีคำ�สั่ง
ให้แก้ไขแล้วไม่ปฏิบัติตาม อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต
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๖. การเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอำ�นาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ต้องแจ้งนายทะเบียนตามแบบ รว ๓
๗. ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำ�ลาย หรือบกพร่องในสาระสำ�คัญ
ต้องแจ้งนายทะเบียนและยื่นคำ�ขอรับใบแทนใบอนุญาต
ภายในสิบห้าวัน นับแต่ทราบเหตุนั้น
๗.๑ ยืน่ ขอรับใบแทนตามแบบ ภย ๔ พร้อมหลักฐาน
(๑) กรณี สูญหาย
๑) รายงานประจำ�วันรับแจ้งเอกสารหายของ
สถานีตำ�รวจท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย
๒) สำ�เนาใบอนุญาตที่สูญหาย (ถ้ามี)
			 กรณี ถูกทำ�ลายหรือบกพร่องในสาระสำ�คัญ
ใบอนุญาต
(๒) หลักฐานในการแสดงตนของผู้ได้รับใบอนุญาต
หรือผู้รับผิดชอบในการดำ�เนินการของนิติบุคคล
			
คนไทย สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือ
				 คนต่างด้าว สำ�เนาใบสำ�คัญประจำ�ตัว
คนต่างด้าว๑๔
กรุงเทพมหานคร ติดต่อสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
			จั ง หวั ด อื่ น ติ ด ต่ อ ตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด สำ � นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
๑๔

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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คู่มือร้านคาราโอเกะ

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๗.๒ ชำ�ระค่าธรรมเนียม ๕๐ บาท และรับใบแทน
การไม่ขอรับใบแทนใบอนุญาต เมื่อนายทะเบียน มีคำ�สั่ง
ให้แก้ไขแล้วไม่ปฏิบตั ติ าม  มโี ทษปรับทางปกครอง  ไม่เกินสองหมืน่ บาท
ต่อวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน
		

๘. มี ใบอนุญาตร้านคาราโอเกะ และให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจำ�หน่ายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ ในสถานที่
เดียวกัน ต้องแยกพื้นที่ ในการให้บริการ
(๑) แยกพื้นที่การให้บริการออกจากกันโดยมีผนังหรือ
ฉากกั้นที่มีความสูงจากพื้น ๑ เมตรขึ้นไป และต้องเป็นวัสดุโปร่งใส
เพื่อให้สามารถมองเห็นจากภายนอกได้
(๒) ทางเข้าของพื้นที่ทั้งสองส่วนแยกต่างหากจากกัน
(๓) ผู้ดูแลพื้นที่ในแต่ละส่วนอย่างน้อยส่วนละหนึ่งคน
(๔) แผนผังแสดงการแยกพืน้ ทีก่ ารให้บริการร้านคาราโอเกะ
และให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำ�หน่ายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์
(๕) ก่อนปรับเปลีย่ นพืน้ ทีก่ ารให้บริการ  ต้องยืน่ ขออนุญาต
นายทะเบียน พร้อมแผนผังการแยกพื้นที่ที่จะปรับเปลี่ยน เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะปรับเปลี่ยนได้
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ฝ่าฝืนมีโทษพักใช้ใบอนุญาตไม่เกินครั้งละ ๙๐ วัน หากฝ่า
ฝืนซํ้าอีก มีโทษเพิกถอนใบอนุญาต
๙. เลิกทำ�ร้านคาราโอเกะ ให้แจ้งนายทะเบียน
โดยทำ�เป็นหนังสือระบุวันเดือนปี
ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต เลขที่ ใบอนุญาต
ข้อความสื่อให้เข้าใจว่าเลิกประกอบกิจการ
ลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต พร้อมแนบใบอนุญาต
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คู่มือร้านคาราโอเกะ

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

เมื่อใบอนุญาตใกล้สิ้นอายุ
หากประสงค์ ป ระกอบกิ จ การต่ อ ไป ให้ ยื่ น คำ � ขอต่ อ อายุ
ใบอนุญาต ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๑. ยื่นขอต่อใบอนุญาตตามแบบ รว ๑ พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน
๑.๑ สำ�เนาใบอนุญาตหรือสำ�เนาใบแทนใบอนุญาต
๑.๒ บุคคลธรรมดา
(๑) หลักฐานในการแสดงตน
				 คนไทย สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือ
				 คนต่างด้าว
๑) สำ � เนาใบสำ � คั ญ ประจำ � ตั ว คนต่ า งด้ า ว ๑๕
หรือสำ�เนาหนังสือเดินทาง๑๖  และ

กรุงเทพมหานคร ติดต่อสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
			จั ง หวั ด อื่ น ติ ด ต่ อ ตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด สำ � นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
๑๖
อ้างอิงแล้ว
๑๕
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๒) สำ�เนาใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร๑๗
หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว๑๘
(๒) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด
๔ x ๖ เซนติเมตร ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จำ�นวน ๒ รูป
			 นิติบุคคล
(๑) หลักฐานในการแสดงตนของกรรมการ ผูจ้ ดั การ
หรือผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
		
คนไทย สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือ
		
คนต่างด้าว
๑) สำ � เนาใบสำ � คั ญ ประจำ � ตั ว คนต่ า งด้ า ว ๑๙  
หรือสำ�เนาหนังสือเดินทาง๒๐ และ
๒) สำ�เนาใบสำ�คัญถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร ๒๑
หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว๒๒
อ้างอิงแล้ว
อ้างอิงแล้ว
๑๙
อ้างอิงแล้ว
๒๐
อ้างอิงแล้ว
๒๑
อ้างอิงแล้ว
๒๒
อ้างอิงแล้ว
๑๗
๑๘
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(๒) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด
๔ x ๖ เซนติเมตร ของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำ�นาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จำ�นวน ๒ รูป
๑.๓ แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งร้านคาราโอเกะ
		 ๑.๔ แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นที่ให้บริการของร้าน
คาราโอเกะ และรูปถ่ายของร้านคาราโอเกะ จำ�นวน ๓ รูป
รูปที่ ๑ อาคารหรือสถานที่ตั้งร้านคาราโอเกะ
รูปที่ ๒ ด้านหน้าร้านคาราโอเกะ
รูปที่ ๓ ภายในร้ า นคาราโอเกะให้ เ ห็ น ลั ก ษณะ
การประกอบกิจการหรือการให้บริการ
๒. ร้านคาราโอเกะตั้งในจังหวัดใดให้ยื่นต่อใบอนุญาต
จังหวัดนั้น
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยนื่   ณ  สำ�นักพิจารณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด
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๓. ยื่นขอต่อใบอนุญาตแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไป
จนกว่าจะได้รับแจ้งคำ�สั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
๔. นายทะเบียนมีคำ�สั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
เมื่ อ นายทะเบี ย นตรวจสอบอาคารหรื อ สถานที่ ตั้ ง ของ
ร้านคาราโอเกะแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กอ่ นได้รบั ใบอนุญาต
จะมีหนังสือแจ้งอนุญาตให้ตอ่ อายุใบอนุญาตไปยังผูข้ อต่อใบอนุญาต
ภายใน ๖๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ คำ � ขอพร้ อ มด้ ว ยเอกสารและ
หลักฐาน
๔.๑ ผูข้ อรับใบอนุญาตต้องดำ�เนินการ
(๑) ชำ�ระค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท
(๒) รับใบอนุญาต
๔.๒ กรณีนายทะเบียนแจ้งไม่อนุญาต ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาต
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ
โดยทำ�เป็นหนังสือและยื่น ณ สำ�นักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง
หากไม่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
จะต้องเลิกประกอบกิจการทันที
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หากจะประกอบกิ จ การต้ อ งมาดำ � เนิ น การยื่ น ขอรั บ
ใบอนุญาตใหม่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับหนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน

การปฏิบัติต่อนายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องให้ความร่วมมือกับนายทะเบียน หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ฝ่ า ฝื น มี โ ทษจำ � คุ ก ไม่ เ กิ น ๖ เดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น    
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำ�คุกและปรับ
นอกจากนี้ การแจ้งความเท็จ การให้สนิ บน การพูดจาดูหมิน่
การทำ�ร้ายหรือขัดขวาง เป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มีโทษทั้งจำ�คุกและปรับ
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รู้ได้อย่างไรว่าเป็นเจ้าหน้าที่
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายนายทะเบี ย นและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำ�ตัว ดังนี้
รูปถ่าย
แต่งเครื่องแบบปกติขาว
หรือเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการหน้าตรง
ไม่สวมหมวก ขนาด
๒.๕ X ๓ ซ.ม.

เลขที่...........................................................
ชื่อ........................................................
ตำ�แหน่ง.....................................................
สังกัด..........................................................
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ในท้องที่.....................................................

............................................
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร

...................................................................
นายทะเบียน

นอกจากนี้ เนื่องจากร้านคาราโอเกะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
หลายฉบับ เจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายจึงมีอ�ำ นาจเข้าไปในร้านคาราโอเกะ
เพื่อบังคับใช้กฎหมายได้ โดยต้องแสดงตน ให้รู้ว่าเป็นเจ้าพนักงาน
เช่น สวมเครือ่ งแบบข้าราชการ หรือแสดงบัตรประจำ�ตัวเจ้าพนักงาน
หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ทำ�ผิดแล้วต้องทำ�อย่างไร
๑. กรณีโทษปรับทางปกครอง ต้องติดต่อชำ�ระค่าปรับ
หากฝ่าฝืนจะโดนบังคับให้ชำ�ระค่าปรับ
๒. กรณีพกั ใช้ใบอนุญาต ต้องหยุดประกอบกิจการ จนครบ
กำ�หนดระยะเวลาพักใช้ใบอนุญาต  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับหนึง่ แสนบาท
ถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ หนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะ
เวลาที่ฝ่าฝืน
๓. กรณี เ พิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ต้ อ งเลิ ก ประกอบกิ จ การ
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับหนึง่ แสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน
๔. มี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการภาพยนตร์ แ ละ
วีดิทัศน์แห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับแจ้งตามข้อ ๑ - ๓
๕. กรณีโทษจำ�คุก ต้องดำ�เนินคดีในศาลยุติธรรม
๖. กรณี มี แ ต่ โ ทษปรั บ ทางอาญา ต้ อ งดำ � เนิ น คดี ใ น
ศาลยุตธิ รรม เว้นแต่ยนิ ยอมให้เปรียบเทียบ พนักงานสอบสวน  จะส่ง
เรื่ อ งให้ ก รมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมหรื อ สำ� นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
ภายใน ๗ วัน และเมื่อชำ�ระค่าปรับครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษ�
นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร
นางสาวทัศชล เทพกำาปนาท
นายประดิษฐ์ โปซิว

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา

รวบรวมและเรียบเรียง
นางศณีญา กุหลาบศรี
นายกิตติภิญญ์ ปกมนตรี
ว่าที่ ร.ต. จักรพรรดิพงศ์
นายภัทร วงศ์ทองเหลือ

นักวิชาการวัฒนธรรมชำานาญการพิเศษ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำานาญการ
ปัณณสนิทกาญจน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำานาญการ

ออกแบบปกและรูปเล่ม
นางสาวสินีนาฏ กลิ่นคุ้ม
เจ้าหน้าที่
นางสาวปัญณวีย์ จำารูญทัด เจ้าหน้าที่
นางสาววิจิตรา ทรัพย์ประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่

ตรวจท�น
กลุ่มนิติการ สำานักงานเลขานุการกรม

พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ จำานวนที่พิมพ์ ๑๒,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ จำานวนที่พิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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ขอโทษครับ

ไหว้
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