
 
 
 

คําขออนุญาตประกอบกิจการรานวีดทิัศน 
 

               

วันท่ี ................. เดือน ............................... พ.ศ. ................. 

 ๑.   ขาพเจา............................................................................................................................................. 
   ๑.๑  เปนบุคคลธรรมดา เกิดเมื่อวันที่...........เดือน.....................พ.ศ.................อายุ.............ป  
สัญชาต.ิ..............บัตรประจําตัวประชาชน/ใบสําคัญประจําตวัคนตางดาวเลขที่................................................... 
อยูบานเลขที่.................หมูที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน..................................................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย........................
โทรศัพท......................................... โทรสาร.....................................E – mail  ………………………………………...…. 
   ๑.๒  เปนนิตบิุคคล ประเภท...................................ตามกฎหมายของประเทศ......................... 
จดทะเบียนเมื่อวันที่................เดือน..............................พ.ศ...................เลขทะเบียน........................................... 
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่......................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย....................
โทรศัพท........................................ โทรสาร..........................................E – mail …………………………………………. 
ในฐานะ        เจาของ      ผูแทน / ผูรับมอบอํานาจ 
โดยมี.....................................................................................เปนผูรับผิดชอบในการประกอบกิจการรานวีดิทัศน 
              ๒.  ขาพเจาขอย่ืนคําขออนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน  ประเภท 

      ๒.๑  เกมการเลน        ๒.๒  คาราโอเกะ    
โดยมีชื่อรานวีดิทัศนเปนภาษาไทยวา.................................................................................................................... 
ชื่อภาษาตางประเทศวา  (ถามี)............................................................................................................................. 
ตั้งอยูเลขท่ี.........................หมูที่...........ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย.................
โทรศัพท......................................... โทรสาร..........................................E – mail  ………………………………………… 
มีเครื่องมือ  อปุกรณ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบรกิาร จํานวน..........................ชุด  
โดย     ประสงคจะขออนุญาตประกอบกิจการใหเชา   แลกเปล่ียน   หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน             
ในสถานที่เดียวกัน 
                 ๒.๓  กรณีย่ืนคําขออนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน  มากกวา  ๑  แหง   
ใหระบุจํานวน.......................แหง  (รายละเอียดแนบทายแบบคําขอนี้) 
 ๓.   ขาพเจารับรองวา 
                   ขาพเจา  หรือกรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  มีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน  พ.ศ.๒๕๕๑  ดังนี้ 
             ๓.๑  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
             ๓.๒  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
                  ๓.๓  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับเพศ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
              ๓.๔  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต 
 
 
 

รว ๑ 



-  ๒  - 
 
               ๓.๕  ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เวนแตเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตและเวลาไดลวงพน
มาแลวไมนอยกวาหาป 
 ๔.   พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวย  คือ 
    (๑)  บุคคลธรรมดา 
     (ก)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตมีสัญชาติไทย  หรือสําเนา
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง  พรอมดวยสําเนาใบสําคัญถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร
หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง      
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนคนตางดาว  (ใชสําเนาบัตรที่ยังไมหมดอายุเทานั้น) 
     (ข)  รูปถายครึ ่งตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ขนาด  ๔x๖  เซนติเมตรซึ ่งถาย
มาแลวไมเกินหกเดือนของผูขออนุญาต  จํานวน  ๒  รูป 
     (ค)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
     (ง)  แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของรานวีดิทัศน   
     (จ)  แบบแปลนแผนผังแสดงพ้ืนท่ีใหบริการของรานวีดิทัศน และรูปถายของรานวีดิทัศน  
จํานวน  ๓  รูป โดยมีลักษณะรูปถายดังนี้ 
    รูปที่ ๑ ถายระยะไกล ใหเห็นท่ีตั้งรานวีดิทัศน   
    รูปที่ ๒ ถายระยะใกล ใหเห็นดานหนารานวีดิทัศน   
    รูปที่ ๓  ถายภายในรานวีดิทัศน  ใหเห็นลักษณะการประกอบกิจการหรือการใหบริการ 
    (๒)  นิติบุคคล 
     (ก)  สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ 
วัตถุประสงค  ที่ตั้งสํานักงาน  และรายชื่อผูเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล       
ที่เปนปจจุบัน (ไมเกิน ๖ เดือน) 
     (ข)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตมีสัญชาติไทย หรือสําเนา
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนงัสือเดนิทาง  พรอมดวยสําเนาใบสําคัญถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรหรือ
หลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  ในกรณีท่ี 
ผูขอรับใบอนุญาตเปน คนตางดาว  ของกรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ใชสําเนาบัตร
ที่ยังไมหมดอายุเทานั้น) 
     (ข)  รูปถายครึ่งตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ขนาด  ๔x๖  เซนติเมตรซึ่งถายมาแลว
ไมเกินหกเดือนของกรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล จํานวน ๒ รูป 
     (ง)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
     (จ)  แผนที่สังเขปแสดงบริเวณท่ีตั้งของรานวีดิทัศน   
     (ฉ)  แบบแปลนแผนผังแสดงพ้ืนท่ีใหบริการของรานวีดิทัศน และรูปถายของรานวีดิทัศน  
จํานวน  ๓  รูป โดยมีลักษณะรูปถายดังนี้ 
    รูปที่ ๑ ถายระยะไกล ใหเห็นท่ีตั้งรานวีดิทัศน   
    รูปที่ ๒ ถายระยะใกล ใหเห็นดานหนารานวีดิทัศน   
    รูปที่ ๓  ถายภายในรานวีดิทัศน  ใหเห็นลักษณะการประกอบกิจการหรือการใหบริการ 
 
 
 
 
 



-  ๓  - 
 

 ๕.  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทีแ่จงไวในคาํขอนี้เปนความจริง        
ทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบพบวามีคุณสมบัติหรอืขอความใดเปนเท็จ ขาพเจาจะยอมรับผิดตามกฎหมาย
ไมวาในทางแพงหรือทางอาญา รวมทัง้ใหเพิกถอนใบอนญุาตหรือนิตกิรรมใด ๆ ที่กระทําลงไปแลวทั้งส้ิน 

 
     (ลายมือชื่อ).............................................................................ผูขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

คําเตือน     -   ผูใดแจงขอความอันปนเท็จแกเจาพนักงาน  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗                     
   ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
               -   ผูใดทําเอกสารปลอม  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔  ตองระวางโทษจําคุก     
                     ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
               -   ผูใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๕   
                     ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท 
    -   ผูใดปลอมเอกสารสิทธิอันเปนเอกสารราชการ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๖ (๑) 
   ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
               -   ผูใดใชหรืออางเอกสารปลอม  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๘ ตองระวางโทษ 
                     ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 
 
หมายเหตุ  -   กรณียื่นคําขออนุญาตมากกวา  ๑  แหง  ใหระบุเพ่ิมในใบแนบกรณีขอรับใบอนุญาตหลายแหง 
  -   ใหใสเครื่องหมาย     ในชอง    หนาขอความท่ีตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีนายทะเบียนพิจารณาไมอนุญาต   
 เนื่องจาก...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 

ลายมือชื่อ.............................................................. 
(............................................................) 

 ตําแหนง............................................................ 
            นายทะเบียน....................................... 

 
 



 
(แนบ  รว ๑) 

แผนท่ี ...................  
 

ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบกิจการรานวีดิทัศน  (กรณีขอรับใบอนุญาตหลายแหง) 

 ชื่อรานวดีิทัศนเปนภาษาไทยวา ................................................................................................. 
ชื่อภาษาตางประเทศวา  (ถามี)............................................................................................................................ 
ตั้งอยูเลขที่ .............................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย................
โทรศัพท......................................... โทรสาร............................................E – mail  ……………………….....……...…. 
มีเครื่องมือ อุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบรกิาร จํานวน...............................ชุด 

 ชื่อรานวดีิทัศนเปนภาษาไทยวา ................................................................................................. 
ชื่อภาษาตางประเทศวา  (ถามี)............................................................................................................................ 
ตั้งอยูเลขที่ .............................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย................
โทรศัพท......................................... โทรสาร............................................E – mail  ……………………….....……...…. 
มีเครื่องมือ อุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบรกิาร จํานวน...............................ชุด 

 ชื่อรานวดีิทัศนเปนภาษาไทยวา ................................................................................................. 
ชื่อภาษาตางประเทศวา  (ถามี)............................................................................................................................ 
ตั้งอยูเลขที่ .............................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย................
โทรศัพท......................................... โทรสาร............................................E – mail  ……………………….....……...…. 
มีเครื่องมือ อุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบรกิาร จํานวน...............................ชุด 

 ชื่อรานวดีิทัศนเปนภาษาไทยวา ................................................................................................. 
ชื่อภาษาตางประเทศวา  (ถามี)............................................................................................................................ 
ตั้งอยูเลขที่ .............................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย................
โทรศัพท......................................... โทรสาร............................................E – mail  ……………………….....……...…. 
มีเครื่องมือ อุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบรกิาร จํานวน...............................ชุด 

 ชื่อรานวดีิทัศนเปนภาษาไทยวา ................................................................................................. 
ชื่อภาษาตางประเทศวา  (ถามี)............................................................................................................................. 
ตั้งอยูเลขที่ .............................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย................
โทรศัพท......................................... โทรสาร............................................E – mail  ……………………….....……...…. 
มีเครื่องมือ อุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบรกิาร จํานวน...............................ชุด 
 
 
 


