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๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑
เรื่อง

รายงานผลการสรุปสาระสําคัญของคําพิพากษาและพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน

ผลการวิเคาระหและสรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ และสรุปคํา
พิพากษาของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา โดย ร.ต.ท.วัชระ ดวงชะฎา พงส.(สบ๑) สภ.เมืองแพร ซึง่ ไดรับ
มอบหมายใหวิเคราะห สรุปมีดังนี้ คือ.๑. ในสวนของ คําพิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๓/๒๕๕๑ ลง
๑๘ ม.ค. ๒๕๕๑ สาระสําคัญคือ จําเลยในคดีนี้ประกอบกิจการรานเกมไดรับอนุญาตใหฉายหรือใหบริการซึง่ เทป
วัสดุโทรทัศนถกู ตองตามกฎหมาย โดยใบอนุญาตมีการกําหนดเงื่อนไขไวทายใบอนุญาตหามเด็กอายุต่ํากวา ๑๘
ป ใชบริการกอนเวลา ๑๔ นาฬิกา ตอมามีเจาหนาที่ตาํ รวจและเจาหนาที่ของจังหวัดเขาไปตรวจสอบที่รานของ
จําเลยพบวามีเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป เขาไปใชบริการกอนเวลา ๑๔ นาฬิกา จึงจับกุมตัวจําเลยสงพนักงาน
สอบสวนดําเนินคดีโดยกลาวหาวา ฉายหรือใหบริการเทปหรือวัสดุโทรทัศนโดยผิดเงื่อนไขตามที่ไดรับอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ.๒๕๓๐ มาตรา ๔ , ๖ , ๘ , ๒๐ , ๓๘ และพนักงานอัยการ
ไดฟองจําเลยตอศาลตามบทกฎหมายดังกลาว จําเลยใหการปฏิเสธ
ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาพิจารณาพยานหลักฐานของโจทกและจําเลยแลวพิพากษายกฟอง
โจทก โดยใหเหตุผลวา การกระทําของจําเลยไมมีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒ กลาวคือ บทมาตราที่โจทกฟอง มาตรา ๒๐ วรรคสอง กลาววา การฉายหรือใหบริการเทปหรือวัสดุ
โทรทัศนในสถานที่ใหบริการเทปหรือวัสดุโทรทัศนจะตองกระทําในวันและเวลาที่พนักงานเจาหนาที่อนุญาต การ
ขออนุญาตและแบบใบอนุญาตใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง(ฉบับที่๑)...
โดยกฎกระทรวงตามนัย
มาตรา ๒๐ วรรคสองนั้นใหอํานาจออกเงือ่ นไขเพียงเรื่อง วัน และเวลาในการใหบริการ เทานั้น มิไดใหอํานาจใน
การกําหนดเงือ่ นไขเกี่ยวกับอายุของผูเขามาใชบริการแตอยางใด ดังนัน้ เงื่อนไขเกีย่ วกับอายุและเวลาที่ออกโดย
มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๔๗ ประกอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแนวทางการปฏิบัติใน
การกําหนดเงือ่ นไขในการออกใบอนุญาตของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ฯ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๔๙
และประกาศผูว าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องการกําหนดเงือ่ นไขการออกใบอนุญาตของนายทะเบียน
หรือพนักงานเจาหนาที่ฯ จึงไมมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย การกระทําของจําเลยตามที่โจทกฟองจึงไมเปน
-/ ความผิด...

-๒ความผิดศาลจึงยกฟองดังกลาว
แตกระนั้นก็ดีไมมีขอเท็จจริงตอวาคดีนี้มกี ารอุทธรณหรือฎีกาตอหรือไม
เบื้องตนจึงสันนิษฐานไวกอนวาถึงที่สุดแลวนับแตวนั อาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา
๑๔๐ , ๑๔๗ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕
นอกไปจากนัน้ ในคําพิพากษานี้ไดมีประเด็นปลีกยอยทีเ่ ปนการยกตัวอยางโดยกลาววา ในกรณี
การขออนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนาย เทปหรือวัสดุโทรทัศน ตามบทบัญญัติ มาตรา ๘
วรรคสอง ที่บญ
ั ญัติโดยแจงชัดวา “ ในการอนุญาตนายทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให
ผูไดรับอนุญาตปฏิบัติก็ได ” ซึ่งมีบทกําหนดโทษอยูในมาตรา ๓๗ ดังนัน้ หากจะออกเงื่อนไขตองเปนกรณีเฉก
แตจากกรณีที่โจทกฟองคดีนี้
เชนเดียวกับมาตรานี้จงึ จะถือเปนการออกเงื่อนไขโดยมีอํานาจตามกฎหมาย
บทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๘ จึงเปนเหตุยกฟองดังกลาว เพราะเงื่อนไขทายใบอนุญาต
ไมมีกฎหมายรองรับใหออกเงื่อนไขได
โดยสรุป ตามคําพิพากษานี้กฎหมายลูก(มติคณะรัฐมนตรี , ประกาศ ฯลฯ )ที่ออกมาเพือ่
กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของผูเขารับบริการรานเกมอินเตอรเน็ต ที่ออกมาตามนัยมาตรา ๒๐ วรรคสอง ของ
พ.ร.บ.เทปวัสดุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐ ไมมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิด
๒. ในสวนของ พ.ร.บ.ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสาระสําคัญดังนี้
๒.๑ พ.ร.บ.ประกาศใชเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๕ มิถนุ ายน
๒๕๕๑ เปนตนไป ( พนกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
๒.๒ เมื่อ พ.ร.บ. นีม้ ีผลใชบังคับ จะเปนผลใหยกเลิก พ.ร.บ.ภาพยนตร พ.ศ. ๒๔๗๓ ,
พ.ร.บ.ภาพยนตร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๗๓ , ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.
๒๕๑๕ และ พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐
๒.๓ พ.ร.บ.นีม้ ีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบ ภาพยนตร และวีดิทัศน
โดยเฉพาะในเรื่องของตัวภาพยนตรและวีดิทัศนเอง
ตองผานการอนุญาตและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ หรือนายทะเบียน โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดประเภทของภาพยนตรและ
วีดิทัศนใหเหมาะสมตอการนําเสนอออกสูสายตาประชาชน การโฆษณาประชาสัมพันธ นอกเหนือไปกวานัน้ ยังมี
การใหอํานาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อคุมครองเด็กและเยาวชนดวย ตอมาจึงเปนการคุมครองและตรวจสอบ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการ การผลิต การสราง ภาพยนตรและวีดิทัศน ตองไดรับการอนุญาตจากคณะ
กรรมการฯ การจัดฉาย ใหเชา และเปลีย่ น หรือจําหนาย ตองไดรับการตรวจและอนุญาตทัง้ สิน้
-/ ๒.๔ จุดสําคัญ...

-๓๒.๔ จุดสําคัญอีกจุดหนึง่ ของ พ.ร.บ.นี้คือการอุดชองวางของกฎหมายในเรื่องของราน
เกมอินเตอรเน็ต , รานคาราโอเกะ , รานเกมตู เกมเพลยสเตชัน่ ฯลฯ ซึ่งสวนใหญเปนความผิดตาม พ.ร.บ.
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐ โดย ตาม พ.ร.บ.นีใ้ หความหมายรวมไวตามบทนิยาม มาตรา
๔ ที่บัญญัติวา “ วีดทิ ัศน ” หมายความวา วัตถุที่มกี ารบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึง่ สามารถนํามาฉายให
เห็นภาพเคลื่อนไหวไดอยางตอเนื่องในลักษณะที่เปนการเลนเกม คาราโอเกะ ที่มีภาพประกอบ หรือลักษณะอืน่
ใดตามที่ปรากฏในกฎกระทรวง ซึ่งนาจะหมายความรวมถึง ฮารดดิสก , วีดีโอเกม , เลเซอรดีส , ดิจิตอลวีดีโอ
ดีส , วีดีโอซีดี , ซีดีรอม และเทปวัสดุโทรทัศน ทัง้ หมดตามกฎกระทรวงและพ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุ
โทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึง่ การฝาฝนจะมีโทษทั้งทางปกครอง และทางอาญา
๒.๕ จาก ขอ ๒.๔ จึงนําไปสูความผิดทางอาญาที่เปนวัตถุประสงคหลักของการจัด
ระเบียบสังคมตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวของกับวีดิทศั นที่สาํ คัญ คือ ๑) วีดิทศั นที่
จะนําออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายในราชอาณาจักร ตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน การฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมืน่ บาทถึงหนึ่งแสน
บาท (มาตรา ๔๗ ประกอบมาตรา ๘๑ ) ๒) หามผูใดจัดตั้งหรือประกอบกิจการรานวีดิทัศนโดยทําเปนธุรกิจหรือ
ไดรับประโยชนตอบแทน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน (รวมถึงไดรับอนุญาตแลวถูกเพิกถอนหรือพัก
ใชใบอนุญาต) การฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนาแสนบาทและปรับอีกไมเกินวันละหนึ่ง
หมื่นบาทตลอดระยะเวลาทีฝ่ าฝนอยู ( มาตรา ๕๓ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๘๒ ) แตมาตรานีม้ ีขอยกเวนตาม
มาตรา ๕๓ วรรคสามคือไมใชบังคับแกการประกอบกิจการรานวีดิทศั นที่ตั้งอยูในสถานบริการทีไ่ ดรับใบอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ๓) หามมิใหผูใดประกอบกิจการใหเชา แลกเปลีย่ น หรือจําหนายวีดทิ ัศนโดย
ทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน เวนแตไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน การฝาฝนตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึง่ แสนบาทถึงหาแสนบาท
และปรับอีกไมเกินวันละหนึง่ หมืน่ บาทตลอดระยะเวลาที่ยงั ฝาฝนอยู
( มาตรา ๕๔ ประกอบมาตรา ๘๒ ) ๔) การประกอบกิจการรานวีดิทศั นจะตองกระทําในวัน เวลา และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง การฝาฝนไมมีโทษทางอาญาแตมีโทษทางปกครองคือใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินครั้งละเกาสิบวัน ( มาตรา ๕๙ ประกอบมาตรา ๗๑)
๒.๖ นอกจากนี้ พ.ร.บ. นีย้ ังมีบทบัญญัติในลักษณะของวิธีพิจาณาความ คือ ในมาตรา
๘๔ ที่บัญญัติใหความผิดตาม พ.ร.บ. แมจะมีโทษปรับในอัตราที่สงู แตก็ใหอํานาจคณะกรรมการฯ และบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายเปรียบเทียบปรับได รวมไปถึงหากมีการดําเนินคดีกับพนักงานสอบสวนแลวผูตองหา
ยินยอมใหพนักงานสอบสวนทําการเปรียบเทียบ
โดยสงตัวใหกบั คณะกรรมการฯหรือบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายทําการเปรียบเทียบ เมื่อผูตองหาไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลวก็ใหถือวาคดีอาญาเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา ๓๗ แตหากผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบกลาวคือ
-/ ใหการปฏิเสธ...

-๔ใหการปฏิเสธพนักงานสอบสวนก็ดาํ เนินคดีตามกฎหมายและพนักงานอัยการนําคดีฟองตอศาลตามปกติ
๒.๗ และยังมีบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. ทีส่ ําคัญคือบรรดาในอนุญาตหรือการอนุญาต
ใดๆ ที่ไดใหไวตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร พ.ศ. ๒๔๗๓ หรือ พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปหรือวัสดุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐
ที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันที่ พ.ร.บ. นี้ใชบงั คับ ใหใชตอไปไดจนกวาจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน หรือหากไดยนื่ ขอ
อนุญาตไวแลวเจาพนักงานผูตรวจหรือพนักงานเจาหนาที่ ยังไมมีคาํ สั่งอยางหนึ่งอยางใดเกีย่ วกับคําขอดังกลาว
ใหถือวาไดยื่นตาม พ.ร.บ.นีแ้ ละใหดําเนินการเกี่ยวกับคําขอตาม พ.ร.บ.นี้ หรือเจาพนักงานฯ ไดมีคําสั่งอยาง
หนึง่ อยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาวแลว การดําเนินการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวใหอยูในบังคับของ พ.ร.บ. นัน้ ๆ
๓. ขอเสนอแนะและความเห็นเกี่ยวกับขอกฎหมายใน พ.ร.บ.
๓.๑ ในบทนิยาม คําวา “ วีดทิ ศั น ” ใหความหมายวา วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพ
และเสียง... ซึ่งการตีความกฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัดตามตัวอักษร เมื่อพิจารณาจากพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คําวา “ วัสดุ ” หมายความวา วัตถุทนี่ ํามาใช เชน วัสดุกอ สรางหรือของใช
ที่มีอายุการใชในระยะเวลาสัน้ ๆ เชน กระดาษ ดินสอ ฯลฯ และคําวา “วัตถุ ” หมายความวา สิ่งของ ดังนั้นสิ่ง
ที่จะเปนวีดทิ ศั นไดจะตองเปนสิ่งของที่สามารถบันทึกภาพหรือภาพและเสียงไดเชน ฮารดดิสก , วีดีโอเกม ,
เลเซอรดีส , ฯลฯ จึงเปนการรวบรวมสิง่ ที่เปนเทปวัสดุโทรทัศน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน
มาไวในบทบัญญัติเดียวกันทั้งหมด ใน พ.ร.บ.นี้เอง
แตกระนั้นก็ดียงั มีประเด็นปญหาอยูวา เกมออนไลนทางอินเตอรเน็ตนั้น ถือเปนวีดิทัศน
หรือไม เพราะเนื่องจากสิง่ ที่เปนวีดิทัศนตองผานการตรวจจากคณะกรรมการฯ หากไมผา นการตรวจและไดรับ
อนุญาตจะเปนความผิดตามกฎหมาย ซึง่ เกมออนไลนจะมีลักษณะของการดาวนโหลดมาจากอินเตอรเน็ต ไมมี
วัสดุหรือวัตถุอื่นใดในการบันทึกภาพหรือเสียง การตีความวาใชวีดทิ ัศนหรือไม คงตองอาศัยการตีความหรือ
จํากัดความจากกฎหมายระดับรองตามที่ พ.ร.บ.ภาพยนตรและวีดิทัศนฯใหคาํ นิยามไว ในตอนทายของบทนิยาม
คําวา
“วีดีทัศน ” วา “ หรือลักษณะอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ” ยอมเห็นไดวา กฎหมายไดให
อํานาจในการออกกฎกระทรวงจํากัดความเอาไว จึงตองรอพิจารณากันตอไปวาจะใหคําจํากัดความครอบคลุม
ไปถึงเกมออนไลนทางอินเตอรเน็ตหรือไม
๓.๒ ตาม พ.ร.บ.นี้ มีโทษของการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. ทั้งโทษทางอาญา
และโทษทางปกครอง ในสวนโทษทางปกครองนั้นมีลักษณะเปนการลงโทษดวยการยกเลิกหรือเพิกถอนหรือระงับ
ใบอนุญาตประเภทตางๆ ทีผ่ ูประกอบกิจการหรือผูสราง ผูจัดทํา ฯลฯ เกี่ยวกับภาพยนตรและวีดิทัศน สวนโทษ
ทางอาญานัน้ จะเนนหนักไปในเรื่องของการลงโทษเชิงเศรษฐกิจ คือโทษสวนใหญจะเปนโทษปรับสถานเดียว
-/ จะมีโทษ...

-๕จะมีจําคุกอยูบ างบางบทมาตรา ซึง่ จํานวนคาปรับจะคอนขางสูงถึงหลักแสนบาทเลยทีเดียว และหากโทษปรับ
เกินกวา ๖๐,๐๐๐ บาท จะเกินอํานาจพิจารณาของศาลแขวง ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงฯ โดยจะตองยืน่ ฟองผูตองหาที่ศาลจังหวัดที่มเี ขตอํานาจ เพราะตามกฎหมายเดิมคือ พ.ร.บ.
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศนฯ อัตราโทษสวนใหญจะอยูในอํานาจของศาลแขวง แตสิ่งทีเ่ ปนขอแตกตาง
คือ ตาม พ.ร.บ.นี้ แมโทษปรับจะสูง คดีอาญาก็เลิกกันไดดวยการเปรียบเทียบปรับ เพราะ พ.ร.บ. นี้ใหอํานาจไว
ตาม มาตรา ๘๔ กรณีผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบปรับและชําระคาปรับ
๓.๓ กรณีประเด็นปญหาเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๔๗ ขอ ๗. ให
นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่แลวแตกรณี
กําหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตแกผไู ดรับใบอนุญาต
ประกอบการรานใหบริการเกมการเลนใดๆ ก็ตามที่บันทึกหรือถายทอดดวยฮารดดิสกและอื่นๆ ภายใตเงื่อนไข ขอ
(ข) (๒) หามใหเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป เขาใชบริการในชวงเวลากอน ๑๔ นาฬิกา ของวันจันทรถงึ วันศุกร ยกเวน
วันหยุดราชการ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแนวทางการปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขการ
ออกใบอนุญาตของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาทีใ่ นการควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ.๒๕๔๙
ลงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งศาล
แขวงพระนครศรีอยุธยาวินิจฉัยวาไมถือเปนกฎหมายอันจะทําใหการกระทําของผูฝา ฝนเปนความผิดเนื่องจาก
เปนการออกประกาศและมติคณะรัฐมนตรีที่ไมชอบดวยกฎกระทรวงทีอ่ อกตาม พ.ร.บ. นั้น
เมื่อพิจารณา ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตรและวีดิทัศนฯ มาตรา ๕๙ วรรคหนึง่ ที่บัญญัตวิ า
“ การประกอบกิจการรานวีดิทัศนจะตองกระทําในวัน เวลา และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และวรรคสองที่
บัญญัติวา เพื่อประโยชนในการเขาใชบริการของผูซึ่งมีอายุตา่ํ กวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูซงึ่ บรรลุ
นิติภาวะโดยการสมรสดวยก็ได ” และ มาตรา ๙๑ ทีบ่ ัญญัติวา “บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่ง ที่
ออกตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร พ.ศ. ๒๔๗๓ หรือ พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใชอยูใน
วันที่ พ.ร.บ.นีใ้ ชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ พ.ร.บ.นีจ้ นกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ
ั ญัติวา การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
หรือคําสั่งตาม พ.ร.บ. นี้ใชบังคับ และตามวรรคสองที่บญ
คําสั่งตามวรรคหนึง่ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวนั ที่ พ.ร.บ. นี้ใชบงั คับ หากไมสามารถ
ดําเนินการไดใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลตอคณะรัฐมนตรี ” จึงแสดงโดยแจงชัดอยูในตัวแลววา เมื่อ พ.ร.บ. นีม้ ี
ผลใชบังคับ การที่ผูประกอบกิจการฉายหรือใหบริการวีดิทัศน ยอมใหเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป เขาใชบริการกอน
เวลา ๑๔.๐๐ น. ยอมเปนความผิดได เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายใหอาํ นาจออกเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องอายุ
ของเด็กและเงือ่ นไขอื่นๆ เพือ่ คุมครองเกี่ยวกับเด็กได

