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บทท่ี 1 การลงทะเบียนเพ่ือเขาใชงานระบบ 

การลงทะเบียนสําหรับผูประกอบการเพ่ือเขาใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ

ภาพยนตรและวีดิทัศน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เปดบราวเซอรท่ีติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน ยกตัวอยางเชน Google Chrome, Mozilla 

Firefox เปนตน แลวกรอก URL ของระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน

ลงไป http://movie.culture.go.th/ 

2. แสดงหนาจอเขาใชงานระบบดังรูป สําหรับการลงทะเบียนใหม ใหคลิกปุม ลงทะเบียนเขาใชระบบ 

 

รูปท่ี 1 แสดงหนาจอเขาสูระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 
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3. กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนลงไปใหครบถวน โดยเฉพาะชองท่ีมีเครื่องหมายดอกจันกํากับ 

 - หมายเลขประจําตัวประชาชน (ระบบจะทําการเช็คเลขบัตรประชาชนวาถูกตองหรือไม) 

 - กรณีเปนนิติบุคคล ใหกรอกหมายเลขนิติบุคคล 

 

รูปท่ี 2 แสดงหนาจอลงทะเบียนใชงานระบบ 

 

 - ระบุคํานําหนาชื่อ  

 - กรอกชื่อ – สกุล  

 - วัน เดือน ปเกิด 

 - ระบุสัญชาติ 

 - กรอกขอมูลท่ีอยูผูประกอบกิจการ 

 - ขอมูลรหัสการเขาใชระบบ (ตั้งรหัสผาน ชื่อผูใชจะเปนเลขบัตรประชาชน) 
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4. คลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 3 แสดงหนาจอลงทะเบียนใชงานระบบ 

 

5. จากนั้นยืนยันการลงทะเบียน ใหคลิกปุม OK 

  

รูปท่ี 4 แสดงหนาจอยืนยันการลงทะเบียน 
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6. ทานไดลงทะเบียนเรียบรอยแลว สามารถเขาใชงานระบบไดทันที คลิกปุม OK 

  

รูปท่ี 5 แสดงหนาจอยืนยันการลงทะเบียน 

 

7. ระบบแสดงหนาจอเขาสูระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวดีิทัศนข้ึนมา 

 

รูปท่ี 6 แสดงหนาจอเขาสูระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 
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บทท่ี 2 การเขาใชงานระบบ (Log In) 

1. หลังจากการลงทะเบียนเรียบรอยแลว ทานสามารถเขาใชงานระบบไดทันที โดยกรอกชื่อผูใช (รหัส

บัตรประจําตัวประชาชน) และกรอกรหัสผาน ตามท่ีกําหนดไว 

2. กรอกตัวเลขตามภาพท่ีข้ึนมา ถาหาตองการภาพตัวเลขใหมสามารถคลิกท่ีสัญลักษณ  ไดเลย 

3. จากนั้นคลิกปุม ตกลง 

 

รูปท่ี 7 แสดงหนาจอเขาสูระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 
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4. แสดงหนาจอหลังจากเขาสูระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศนข้ึนมา 

 

รูปท่ี 8 แสดงหนาหลักของระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน สาํหรับผูประกอบการ 

เมนูสําหรับผูใชงาน ประกอบดวย เมนูขอมูลผูใชงาน เมนูขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา 

แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน, ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน, ขอใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงภาพยนตร, ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และติดตามสถานะงาน 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 7 
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2.1 การแกไขขอมูลผูใชงาน 

1. เม่ือเขาสูระบบแลวสามารถตรวจสอบขอมูลผูใชงานไดโดยคลิกเมนู ขอมูลผูใชงาน จากหนาหลักของ

ระบบ 

 

รูปท่ี 9 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 

2. สามารถแกไขขอมูลในสวนท่ีตองการ จากนั้นคลิกปุม บันทึก 

 

รูปท่ี 10 แสดงหนาจอแกไขขอมูลผูประกอบกิจการ 



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 8 
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บทท่ี 3 ขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนาย

ภาพยนตรหรือวีดิทัศน 

3.1 การบันทึกขอมูลแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายภาพยนตรหรือ

วีดิทัศน 

1. คลิกเมนู ขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน จาก

หนาหลักของระบบ 

 

รูปท่ี 11 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 
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2. ระบบแสดงแบบฟอรมกรอกคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตร

หรือวีดิทัศน กรอกรายละเอียดลงไปใหครบถวน โดยเฉพาะหัวขอท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กํากับ 

3. ระบบแสดงขอมูลบุคคลธรรมดา กรณีเปนนิติบุคคล ใหระบุประเภทนิติบุคคล, บริษัท, ตามกฎหมายของ

ประเทศ, จดทะเบียนเม่ือวันท่ี, เลขทะเบียน, สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี, ระบุขอมูลในฐานะ (เปนผูรับผิดชอบ

ในการประกอบกิจการ 

4. หลังจากตรวจสอบขอมูลถูกตองแลวใหติ๊กยอมรับเง่ือนไข จากนั้นคลิกท่ีปุม บันทึก 

 

รูปท่ี 12 แสดงหนาจอแบบขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 10 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

5. เม่ือบันทึกขอมูลผูประกอบกิจการ บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคลแลว จะสามารถเพ่ิมขอมูลสถานประกอบการ

ตอไป โดยคลิกปุม “เพ่ิมสถานประกอบกิจการ” 

 

รูปท่ี 13 แสดงหนาจอแบบขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 11 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

3.2 การเพ่ิมสถานประกอบการ  

1. คลิกปุม เพ่ิมสถานประกอบการ 

 

รูปท่ี 14 แสดงหนาจอแบบขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 12 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

2. กรอกรายละเอียดสถานประกอบการลงไป โดยเฉพาะหัวขอท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กํากับ 

 

รูปท่ี 15 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 

 - เลือกประเภทกิจการ 

- กรอกชื่อสถานประกอบการภาษาไทย, ชื่อสถานประกอบการภาษาอังกฤษ 

- ท่ีอยู 

- อีเมล, โทรศัพท, โทรสาร, มีพ้ืนท่ีขนาดใชสอยไมเกิน (เมตร) 

 - แนบไฟลเอกสารท่ีเก่ียวของ โดยคลิกท่ีปุม เลือกไฟล (Choose File) 

 
รูปท่ี 16 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 13 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

 - ระบุพิกัดท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 - กรอกชื่อสถานท่ี 

3. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีปุม บันทึก 

 

รูปท่ี 17 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 

4. ระบบแจงเตือนข้ึนมาวา ยืนยันขอมูลนี้หรือไม ใหคลิกท่ีปุม OK เพ่ือยืนยัน 

 
รูปท่ี 18 แสดงหนาจอยืนยันบันทึกขอมูล 

 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 14 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

5. หลังจากบันทึกขอมูลสถานประกอบการแลว สามารถดูรายละเอียด หรือลบขอมูลสถานประกอบการได 

โดยคลิกปุม เครื่องมือ 

 

รูปท่ี 19 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 

6. ในสวนนี้สามารถ Print Preview ได โดยคลิกปุม Print Preview 

 
รูปท่ี 20 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 

7. ระบบจะสงออกไฟลขอมูลในรูปแบบ Microsoft Word คลิกปุม Save 

 
รูปท่ี 21 แสดงหนาจอสงออกไฟล 

 

8. แสดงหนาจอขอมูลใบคําขอท่ีสงออกไฟลเรียบรอยแลว สามารถสั่งพิมพใบคําขอไดตามตองการ 



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 15 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

 
รูปท่ี 22 แสดงหนาจอคําขออนุญาต / คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา  แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายวีดิทัศน 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 16 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

3.3 การสงขอมูลคําขอ  

 เม่ือตรวจสอบขอมูลคําขอถูกตองเรียบรอย และตองการสงคําขอสามารถดําเนินการสงขอมูลไดดังนี้ 

1. คลิกท่ียอมรับเง่ือนไข จากนั้นคลิกปุม สงขอมูล 

 

รูปท่ี 23 แสดงหนาจอแบบขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศน 

2. ระบบจะแสดงหนาจอแจงเตือนการสง ใหคลิกปุม OK เพ่ือยืนยันการสงขอมูล 

 

รูปท่ี 24 แสดงหนาจอยืนยันการสงขอมูล 

3. ระบบจะแจงวาสงขอมูลเรียบรอยแลว อยูในข้ันตอนการตรวจสอบเอกสาร คลิกปุม OK  

 

รูปท่ี 25 แสดงหนาจอแจงสงขอมลูแลว 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 17 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

4. เม่ือสงขอมูลคําขอแลว รายการท้ังหมดจะไปแสดงท่ีเมนู ติดตามสถานะงาน เพ่ือตรวจสอบสถานะของคํา

ขอ และตรวจสอบสถานะการดําเนินงาน 

 
5. ภายหลังการสงใบคําขอ ในเมนู ติดตามสถานะงาน ระบบจะแจงวาคําขออยูสถานะใด ทานสามารถคลิก

พิมพใบคําขอ และภายหลังท่ีไดรับเลขคําขอแลวจะสามารถพิมพใบรับได (สามารถดูข้ันตอนการบันทึกได

ในบทท่ี 7) 

 
รูปท่ี 26 แสดงหนาจอติดตามสถานะงาน 

 

6. กรณีมีขอมูลท่ีไมถูกตอง จะถูกตีกลับ มีสถานะวา “สงกลับแกไข” ใหดําเนินการแกไขขอมูลตามท่ี

เจาหนาท่ีแจง และทําการสงขอมูลคําขออีกครั้งโดยคลิกปุม แกไขขอมูล (สามารถดูข้ันตอนการบันทึกได

ในบทท่ี 7) 

 
รูปท่ี 27 แสดงหนาจอติดตามสถานะงาน 

 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 18 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

บทท่ี 4 ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน 

4.1 การบันทึกขอมูลแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน 

1. คลิกเมนู ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน จากหนาหลักของระบบ 

 

รูปท่ี 28 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 19 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

2. ระบบแสดงแบบฟอรมกรอกคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศนข้ึนมา กรอกรายละเอียดลงไปให

ครบถวน โดยเฉพาะหัวขอท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กํากับ 

- ระบบจะดึงขอมูลบุคคลธรรมดาข้ึนมาแสดง 

 

รูปท่ี 29 แสดงหนาจอแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 20 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

- กรณีเปนนิติบุคคล ใหระบุประเภทนิติบุคคล, บริษัท, ตามกฎหมายของประเทศ, จดทะเบียนเม่ือวันท่ี, 

เลขทะเบียน, สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี, ระบุขอมูลในฐานะ (เปนผูรับผิดชอบในการประกอบกิจการ) 

 

รูปท่ี 30 แสดงหนาจอแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน 

 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 21 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

3. หลังจากตรวจสอบขอมูลถูกตองแลวใหติ๊กยอมรับเง่ือนไข จากนั้นคลิกท่ีปุม บันทึก 

4. จากนั้นใหเพ่ิมสถานประกอบการตอไปโดยคลิกปุม “เพ่ิมสถานประกอบกิจการ” 

 

รูปท่ี 31 แสดงหนาจอแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 22 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

4.2 การเพ่ิมสถานประกอบการ  

1. คลิกปุม เพ่ิมสถานประกอบการ 

 

รูปท่ี 32 แสดงหนาจอแบบขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 23 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

2. กรอกรายละเอียดสถานประกอบการลงไป โดยเฉพาะหัวขอท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กํากับ 

 

รูปท่ี 33 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 24 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

 - เลือกประเภทกิจการ : เกมการเลน, คาราโอเกะ หรือเกมการเลนและคาราโอเกะ 

- กรอกชื่อสถานประกอบการภาษาไทย, ชื่อสถานประกอบการภาษาอังกฤษ 

- ท่ีอยู 

- อีเมล, โทรศัพท, โทรสาร, มีเครื่องมือ อุปกรณ ไมเกิน (ชุด) 

 - แนบไฟลเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
รูปท่ี 34 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 25 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

 - พิกัดท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

 - กรอกชื่อสถานท่ี 

 - กรณีเปนนิติบุคคล สามารถเพ่ิมขอมูลรายชื่อกรรมการ โดยคลิกปุม เพ่ิมขอมูล  

 
รูปท่ี 35 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 

  - กรอกขอมูลกรรมการไดแก คํานําหนาชื่อ กรอกชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 36 แสดงหนาจอเพ่ิมรายช่ือกรรมการ 

 



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 26 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

3. เม่ือกรอกขอมูลสถานประกอบการเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 37 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 27 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

4. หลังจากบันทึกขอมูลแลว แตยังไมไดสงขอมูล สามารถแกไข หรือลบขอมูลสถานประกอบการได โดยคลิก

ปุม เครื่องมือ 

 

รูปท่ี 38 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 

5. ในสวนนี้สามารถสงออกไฟลขอมูลคําขอได โดยคลิกปุม Print Preview 

 
รูปท่ี 39 แสดงหนาจอการเพ่ิมสถานประกอบการ 

6. ระบบจะสงออกไฟลขอมูลในรูปแบบ Microsoft Word คลิกปุม Save 

 
รูปท่ี 40 แสดงหนาจอสงออกไฟล 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 28 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

7. แสดงหนาจอขอมูลแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศนท่ีสงออกไฟลเรียบรอยแลว สามารถ

สั่งพิมพใบคําขอไดตามตองการ 

 
รูปท่ี 41 แสดงหนาจอแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 29 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

4.3 การสงขอมูลคําขอ  

เม่ือตรวจสอบขอมูลคําขอถูกตองเรียบรอย และตองการสงคําขอสามารถดําเนินการสงขอมูลไดดังนี้ 

1. คลิกปุม สงขอมูล 

 

รูปท่ี 42 แสดงหนาจอแบบขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน 

2. ระบบจะแสดงหนาจอแจงเตือนการสง ใหคลิกปุม OK เพ่ือยืนยันการสงขอมูล 

 

รูปท่ี 43 แสดงหนาจอยืนยันการสงขอมูล 

3. ระบบจะแจงวาสงขอมูลเรียบรอยแลว อยูในข้ันตอนการตรวจสอบเอกสาร คลิกปุม OK  

 

รูปท่ี 44 แสดงหนาจอแจงสงขอมลูแลว 

  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 30 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

4. เม่ือสงขอมูลคําขอแลว รายการท้ังหมดจะไปแสดงท่ีเมนู ติดตามสถานะงาน เพ่ือตรวจสอบสถานะของคํา

ขอ และสถานะการดําเนินงาน 

 
 

5. ภายหลังการสงใบคําขอ ในเมนู ติดตามสถานะงาน ระบบจะแจงวาคําขออยูสถานะใด สามารถพิมพใบคํา

ขอ และภายหลังท่ีไดรับเลขคําขอแลวจะสามารถพิมพใบรับได (สามารถดูข้ันตอนการบันทึกไดในบทท่ี 7) 

 
รูปท่ี 45 แสดงหนาจอติดตามสถานะงาน 

 

6. กรณีท่ีมีขอมูลไมถูกตอง และถูกตีกลับ ใหดําเนินการแกไขขอมูลตามท่ีเจาหนาท่ีแจง และสงขอมูลอีกครั้ง 

(สามารถดูข้ันตอนการบันทึกไดในบทท่ี 7) 

 
รูปท่ี 46 แสดงหนาจอติดตามสถานะงาน  



  คูมือการใชงานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรและวีดิทัศน สําหรับผูประกอบกิจการ       หนา 31 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

บทท่ี 5 ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร 

5.1 การบันทึกขอมูลแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร 

1. คลิกเมนู ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน จากหนาหลักของระบบ 

 

รูปท่ี 47 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 
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2. ระบบแสดงแบบฟอรมกรอกคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตรข้ึนมา กรอกรายละเอียดลงไป

ใหครบถวน โดยเฉพาะหัวขอท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กํากับ 

- ระบบจะดึงขอมูลบุคคลธรรมดาข้ึนมาแสดง 

 

รูปท่ี 48 แสดงหนาจอแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร 
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- กรณีเปนนิติบุคคล ใหระบุประเภทนิติบุคคล, บริษัท, ตามกฎหมายของประเทศ, จดทะเบียนเม่ือ

วันท่ี, เลขทะเบียน, สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี, ระบุขอมูลในฐานะ (เปนผูรับผิดชอบในการประกอบกิจการ) 

 

รูปท่ี 49 แสดงหนาจอแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร 
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3. คลิกยอมรับเง่ือนไข และคลิกปุม บันทึก เปนการบันทึกขอมูลบุคคล หรือบริษัท จากนั้นใหเพ่ิมสถาน

ประกอบการตอไปโดยคลิกปุม “เพ่ิมสถานประกอบกิจการ” 

 

รูปท่ี 50 แสดงหนาจอแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร 
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5.2 การเพ่ิมสถานประกอบการ  

1. คลิกปุม เพ่ิมสถานประกอบการ 

 

รูปท่ี 51 แสดงหนาจอแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร 
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2. กรอกรายละเอียดสถานประกอบการลงไป โดยเฉพาะหัวขอท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กํากับ 

 - เลือกประเภทกิจการ 

- กรอกชื่อสถานประกอบการภาษาไทย 

- ชื่อสถานประกอบการภาษาอังกฤษ 

- ท่ีอยู, อีเมล, โทรศัพท, โทรสาร 

 - แนบไฟลเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
รูปท่ี 52 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบกิจการ 
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 - พิกัดท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 - กรอกชื่อสถานท่ี 

3. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม บันทึก 

 

รูปท่ี 53 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบกิจการ 
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4. หลังจากบันทึกขอมูลสถานประกอบการแลว สามารถแกไข หรือลบขอมูลสถานประกอบการได โดยคลิก

ปุม เครื่องมือ 

 

รูปท่ี 54 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 

5. ในสวนนี้สามารถสงออกไฟลคําขอได โดยคลิกปุม Print Preview 

 

รูปท่ี 55 แสดงหนาจอเพ่ิมสถานประกอบการ 

6. ระบบจะสงออกไฟลขอมูลในรูปแบบ Microsoft Word คลิกปุม Save 

 
รูปท่ี 56 แสดงหนาจอสงออกไฟล 
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7. แสดงหนาจอขอมูลแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตรท่ีสงออกไฟลเรียบรอยแลว 

สามารถสั่งพิมพใบคําขอไดตามตองการ 

 
รูปท่ี 57 แสดงหนาจอแบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร 
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5.3 การสงขอมูลคําขอ  

เม่ือตรวจสอบขอมูลคําขอถูกตองเรียบรอย และตองการสงคําขอสามารถดําเนินการสงขอมูลไดดังนี้ 

1. คลิกปุม สงขอมูล 

 

รูปท่ี 58 แสดงหนาจอแบบขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร 

2. ระบบจะแสดงหนาจอแจงเตือนการสง ใหคลิกปุม OK เพ่ือยืนยันการสงขอมูล 

 

รูปท่ี 59 แสดงหนาจอยืนยันการสงขอมูล 

3. ระบบจะแจงวาสงขอมูลเรียบรอยแลว อยูในข้ันตอนการตรวจสอบเอกสาร คลิกปุม OK  

 

รูปท่ี 60 แสดงหนาจอแจงสงขอมลูแลว 
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4. เม่ือสงขอมูลคําขอแลว รายการท้ังหมดจะไปแสดงท่ีเมนู ติดตามสถานะงาน เพ่ือตรวจสอบสถานะของคํา

ขอ และสถานะการดําเนินงาน 

 
 

5. ภายหลังการสงใบคําขอ ในเมนู ติดตามสถานะงาน ระบบจะแจงวาคําขออยูสถานะใด สามารถพิมพใบคํา

ขอ และภายหลังท่ีไดรับเลขคําขอแลวจะสามารถพิมพใบรับได (สามารถดูข้ันตอนการบันทึกไดในบทท่ี 7) 

 

รูปท่ี 61 แสดงหนาจอติดตามสถานะงาน 

 

6. กรณีท่ีมีขอมูลตีกลับ ใหดําเนินการแกไขขอมูลตามหมายเหตุเจาหนาท่ี และสงขอมูลอีกครั้ง (สามารถดู

ข้ันตอนการบันทึกไดในบทท่ี 7) 

 
รูปท่ี 62 แสดงหนาจอติดตามสถานะงาน 
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บทท่ี 6 ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 

6.1 การบันทึกขอมูลขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 

1. คลิกเมนู ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ จากหนาหลักของระบบ 

 

รูปท่ี 63 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 

2. ระบบแสดงรายการกิจการท่ีหมดอายุ สามารถดําเนินการขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการของทานได

ภายใน 90 วัน โดยคลิกท่ี ตออายุ 

 

รูปท่ี 64 แสดงหนาจอแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  
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3. ระบบแสดงหนาจอยื่นคําขอตออายุตามใบอนุญาตประกอบกิจการข้ึนมา ทานสามารถเพ่ิมเติมขอมูล และ

แนบไฟลเอกสารท่ีเก่ียวของได 

 

รูปท่ี 65 แสดงหนาจอแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 

4. คลิกยอมรับเง่ือนไข จากนั้นคลิกปุม บันทึก  
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รูปท่ี 66 แสดงหนาจอแบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 

5. เม่ือสงขอมูลคําขอแลว รายการท้ังหมดจะไปแสดงท่ีเมนู ติดตามสถานะงาน เพ่ือตรวจสอบสถานะของคํา

ขอ และสถานะการดําเนินงาน 
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6. ภายหลังการสงใบคําขอ ในเมนู ติดตามสถานะงาน ระบบจะแจงวาคําขออยูสถานะใด สามารถพิมพใบคํา

ขอ และภายหลังท่ีไดรับเลขคําขอแลวจะสามารถพิมพใบรับได (สามารถดูข้ันตอนการบันทึกไดในบทท่ี 7) 

 

รูปท่ี 67 แสดงหนาจอติดตามสถานะงาน 

 

7. กรณีท่ีมีขอมูลตีกลับ ใหดําเนินการแกไขขอมูลตามหมายเหตุเจาหนาท่ี และสงขอมูลอีกครั้ง (สามารถดู

ข้ันตอนการบันทึกไดในบทท่ี 7) 

 
รูปท่ี 68 แสดงหนาจอติดตามสถานะงาน 
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บทท่ี 7 ติดตามสถานะงาน 

1. คลิกเมนู ติดตามสถานะงาน จากหนาหลักของระบบ 

 

รูปท่ี 69 แสดงหนาจอระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตรและวีดิทัศน 

2. ระบบแสดงหนาจอรายการคําขอตางๆ ของทานท่ีไดดําเนินการ สามารถคนหาขอมูลตามตองการ 

 

รูปท่ี 70 แสดงหนาจอติดตามสถานะงาน 
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7.1 การแกไขขอมูลคําขอ 

1. กรณีมีขอมูลท่ีไมถูกตอง จะถูกตีกลับ มีสถานะวา “สงกลับแกไข” ใหดําเนินการแกไขขอมูลตามท่ี

เจาหนาท่ีแจง และทําการสงขอมูลคําขออีกครั้งโดยคลิกปุม แกไขขอมูล 

 
รูปท่ี 71 แสดงหนาจอติดตามสถานะงาน 

2. ระบบแสดงขอมูลคําขอของทาน สามารถดูขอความท่ีเจาหนาท่ีแจงแกไขไดในสวน สถานะการตรวจสอบ

ขอมูลผูประกอบกิจการ และสถานะการตรวจสอบขอมูลเอกสารแนบ 

3. ดําเนินการแกไขขอมูลตามท่ีเจาหนาท่ีแจงแกไข 

 
รูปท่ี 72 แสดงหนาจออแกไขขอมลูคําขอ 
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4. การแกไขใหคลิกปุม เครื่องมือ จากนั้นคลิก รายละเอียด 

 

รูปท่ี 73 แสดงหนาจออแกไขขอมลูคําขอ 

5. แกไขขอมูลคําขอใหถูกตองตามหมายเหตุเจาหนาท่ี เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม บันทึก และสงคํา

ขอตอไป 

 

รูปท่ี 74 แสดงหนาจออแกไขขอมลูคําขอ 

6. การสงขอมูล ใหคลิกปุม สงขอมูล 
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รูปท่ี 75 แสดงหนาจออแกไขขอมลูคําขอ 

7. ระบบจะแสดงหนาจอแจงเตือนการสง ใหคลิกปุม OK เพ่ือยืนยันการสงขอมูล 

 

รูปท่ี 76 แสดงหนาจอยืนยันการสงขอมูล 

8. ระบบจะแจงวาสงขอมูลเรียบรอยแลว อยูในข้ันตอนการตรวจสอบเอกสาร คลิกปุม OK  

 

รูปท่ี 77 แสดงหนาจอแจงสงขอมลูแลว 
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7.2 การพิมพใบคําขอ 

1. หลังจากสงคําขอแลว สามารถทําการพิมพใบคําขอโดยคลิกปุม พิมพใบคําขอ 

 

รูปท่ี 78 แสดงหนาจอติดตามสถานะงาน 

2. ระบบจะสงออกไฟลขอมูลในรูปแบบ Microsoft Word คลิกปุม Save 

 
รูปท่ี 79 แสดงหนาจอสงออกไฟล 
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3. แสดงหนาจอขอมูลใบคําขอท่ีสงออกไฟลเรียบรอยแลว สามารถสั่งพิมพใบคําขอไดตามตองการ 

 
รูปท่ี 80 แสดงหนาจอคําขออนุญาต / คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา  แลกเปลี่ยน  หรือจําหนายวีดิทัศน 
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7.3 การพิมพใบรับ 

1. หลังจากคําขอผานการตรวจสอบเอกสารจากเจาหนาท่ีแลว ทานจะไดรับเลขท่ีคําขอ และสามารถพิมพใบ

รับได โดยใหคลิกปุม พิมพใบรับ 

 

รูปท่ี 81 แสดงหนาจอติดตามสถานะงาน 

2. ระบบแสดงหนาจอพิมพใบรับดังรูป สามารถสั่งพิมพไดตามตองการโดยคลิกปุม พิมพใบรับ 

 

รูปท่ี 82 แสดงหนาจอพิมพใบรับ 
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3. แสดงหนาจอพิมพใบรับในรูปแบบ PDF ดังรูป สามารถดาวนโหลดไฟล และสั่งพิมพขอมูลได 

 

รูปท่ี 83 แสดงหนาจอพิมพใบรับ 
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