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พระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งหอภาพยนตร  (องคการมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ภูมิพลอดลุยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

เปนปท่ี  ๖๔  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งหอภาพยนตรขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  

แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกา

ขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร  (องคการมหาชน)  

พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
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“ภาพยนตร”  หมายความวา  วัสดุท่ีมีการบันทึกภาพ  หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนํามาฉาย

ใหเห็นเปนภาพที่เคลื่อนไหวไดอยางตอเนื่อง  และหมายความรวมถึงวีดิทัศน  และโสตทัศนทั้งปวง  

ท้ังนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

“หอภาพยนตร”  หมายความวา  หอภาพยนตร  (องคการมหาชน) 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการหอภาพยนตร 

“เจาหนาที่”  หมายความวา  เจาหนาที่หอภาพยนตร 

“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางหอภาพยนตร 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 

การจัดตั้ง  วัตถุประสงค  และอํานาจหนาที่ 
 

 

มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา  “หอภาพยนตร  (องคการมหาชน)”   

เรียกโดยยอวา  “หภ.”  และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  “Film  Archive  (Public  Organization)” 

เรียกโดยยอวา  “FA” 

มาตรา ๖ ใหหอภาพยนตรมีท่ีต้ังของสํานักงานแหงใหญอยูในจังหวัดนครปฐมหรือ

จังหวัดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  และอาจตั้งสํานักงานสาขาไดตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควร 

มาตรา ๗ ใหหอภาพยนตรมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(๑) จัดหา   รวบรวม   ประเมินค า   คัด เลือก   และจัดทํ าระบบทะเบียนภาพยนตร   

และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร  เพ่ือเก็บรักษาไวเปนทรัพยสินทางปญญาของชาติ  และเปนมรดก 

ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

(๒) สรางองคความรูเกี่ยวกับการอนุรักษเพ่ือปฏิบัติการและใหบริการอนุรักษภาพยนตร

ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร 
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(๓) ศึกษา  วิจัย  ตลอดจนสนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร  และสนับสนุนใหมีการใช

ภาพยนตรเปนเครื่องมือในการทําวิจัยในสาขาวิชาอื่น ๆ 

(๔) ใหบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา  คนควา  และการใชประโยชนจากภาพยนตร  รวมท้ัง

สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร  ตลอดจนขอมูลตาง ๆ  ท่ีหอภาพยนตรมีอยู 

(๕) จัดกิจกรรมเพื่อสง เสริมและเผยแพรภาพยนตรในฐานะเปนสื่อการศึกษางาน

ศิลปวัฒนธรรม  และการบันเทิง  และเปนแหลงใหการศึกษาเรียนรูนอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  

และการศึกษาตลอดชีวิต 

(๖) จัดทําสื่อสิ่งพิมพ  สื่อโสตทัศน  และสื่ออิเล็กทรอนิกส  ท่ีเกี่ยวกับภาพยนตรเพ่ือเผยแพร

เปนวิทยาการและผลงานดานภาพยนตรตอสาธารณะ 

(๗) เปนศูนยกลางขอมูลดานภาพยนตร  ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูลดานภาพยนตรกับ 

หอภาพยนตรนานาชาติ  สถาบันการศึกษา  และหนวยงานดานภาพยนตรอื่น ๆ   ท้ังในและตางประเทศ 

(๘) เปนสมาชิกภาพและเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานหรือองคการระหวางชาติท่ีเกี่ยวเนื่อง

กับกิจการของหอภาพยนตร  ท้ังนี้  ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

มาตรา ๘ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  ใหหอภาพยนตรมีอํานาจและหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 

(๒) กอต้ังสิทธิ  หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน  ตลอดจนทํานิติกรรมอื่นใด 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของหอภาพยนตร 

(๓) จัดใหมีหรือใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการดําเนินงานเกี่ยวกับหอภาพยนตร 

(๔) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ  ในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของหอภาพยนตร 

(๕) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของหอภาพยนตร 

(๖) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของหอภาพยนตร 

(๗) เรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ   

ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

(๘) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหอภาพยนตร 
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(๙) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

การเขารวมทุนตาม  (๕)  และการกูยืมเงินตาม  (๖)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรี

กําหนด 

หมวด  ๒ 

ทุน  รายได  และทรัพยสิน 
 

 

มาตรา ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของหอภาพยนตร  ประกอบดวย 

(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๓๙ 

(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 

(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองคกรอื่นรวมทั้งจาก

ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  และเงินหรือทรัพยสินที่มผีูอุทิศให 

(๕) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  คาบริการ  หรือรายไดจากการดําเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของหอภาพยนตร 

การรับเงินหรือทรัพยสินตาม  (๔)  จะตองไมกระทําในลักษณะที่ทําใหหอภาพยนตรขาดความ

เปนอิสระหรือความเปนกลาง 

มาตรา ๑๐ บรรดารายไดของหอภาพยนตรไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลัง 

ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนหรือสมควร  หอภาพยนตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

อาจนํารายไดของหอภาพยนตรตามจํานวนที่เห็นสมควรสงกระทรวงการคลังเพื่อเปนรายไดของแผนดิน 

มาตรา ๑๑ ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งหอภาพยนตรไดมาจากการให  หรือซื้อดวยเงินรายได 

ของหอภาพยนตรเปนกรรมสิทธิ์ของหอภาพยนตร 

ใหหอภาพยนตรมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  จําหนาย  และจัดหาประโยชน

จากทรัพยสินของหอภาพยนตร 
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มาตรา ๑๒ การใชจายเงินของหอภาพยนตรใหใชจายไปเพื่อกิจการของหอภาพยนตร

โดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของหอภาพยนตร  ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการ

กําหนด 

หมวด  ๓ 

การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 

 

มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร”  

ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากการสรรหา 

ซึ่ งมีความรู   ความเชี่ ยวชาญและประสบการณสูงในดานศิลปวัฒนธรรม   ด านภาพยนตร 

ดานสื่อสารมวลชน  ดานการเงิน  หรือดานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ

หอภาพยนตร 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง  จํานวนสองคน  ไดแก  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนไมเกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมาจาก 

การสรรหาซึ่งมีความรู  ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ประจักษในดานศิลปวัฒนธรรม  

ดานภาพยนตร  ดานสื่อสารมวลชน  ดานการเงิน  หรือดานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชน 

ตอกิจการของหอภาพยนตร  โดยในจํานวนนี้จะตองเปนบุคคลซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานของรัฐที่มีตําแหนงหรือเงนิเดือนประจํารวมอยูดวยจํานวนไมนอยกวาสามคน 

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง  และใหผูอํานวยการแตงตั้งเจาหนาที่

เปนผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนประธานกรรมการและ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือดํารง
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ตําแหนงแทนที่ผูท่ีพนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา  ๑๕  ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ  และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ 

ในพรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของหอภาพยนตร  หรือท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจาง

กับหอภาพยนตร 

(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับหอภาพยนตร  หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ

กิจการของหอภาพยนตรหรือในกิจการที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของหอภาพยนตร  ไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม  เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ  กรรมการ  

หรือผูแทนของหอภาพยนตรในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา  ๘  (๕) 

ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งหอภาพยนตรจําเปนตองแตงตั้ง

ตามขอผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของหอภาพยนตร 

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  หรือในกรณีท่ี

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  

ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น  อยูในตําแหนงเทากับวาระ 

ท่ีเหลือของกรรมการซึ่งไดต้ังไวแลว  เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  จะไมแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได 
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เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังไมมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง 

ตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 

อาจไดรับแตงตั้งอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

ในกรณี ท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุ ฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ 

ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการ 

หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  และในกรณีท่ีประธานกรรมการพนจากตําแหนง

กอนวาระ  ใหกรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่   มีความประพฤติ เสื่อมเสียหรือ 

หยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๑๔ 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของหอภาพยนตร 

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค  และโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดทิศทาง  เปาหมาย  และนโยบายการบริหารงานของหอภาพยนตร 

(๒) อนุมัติแผนงาน  แผนการลงทุน  แผนการเงิน  โครงการ  และงบประมาณประจําปของ

หอภาพยนตร 

(๓) กําหนดอัตราคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ

ของหอภาพยนตร 

(๔) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน  ใหความเห็นชอบรายงานการเงิน  พิจารณา

รายงานของผูตรวจสอบการเงิน  และวางระเบียบ กฎเกณฑ หรือขอหามทางการเงิน 
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(๕) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการใหทุนและการสนับสนุนทางการเงินดานอื่น 

(๖) จัดตั้งและยุบเลิกสํานักงานสาขา  ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเห็นสมควรเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของหอภาพยนตร และกําหนดวิธีการบริหารงานของสํานักงานสาขาดังกลาว 

(๗) สรรหา  แตงตั้ง  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และถอดถอนผูอํานวยการ 

(๘) ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของ 

หอภาพยนตร  การประสานระหวางหอภาพยนตรกับสํานักงานสาขา  การจัดแบงสวนงานของ 

หอภาพยนตรและขอบเขตอํานาจหนาที่ของสวนงานดังกลาว  การบริหารงานบุคคล เงินเดือนและคาจาง

ผูปฏิบัติงานของหอภาพยนตร  การเงิน  การพัสดุและทรัพยสิน  การงบประมาณการบัญชี  การจําหนาย

ทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ  การตรวจสอบภายใน  การสรรหาหรือคัดเลือกผูอํานวยการ  การปฏิบัติงาน

ของผูอํานวยการ  การมอบใหผูอื่นรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ  และการจัดสวัสดิการ

และสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่  และลูกจางของหอภาพยนตร 

(๙) กระทําการอื่นใดที่ จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ 

หอภาพยนตร  หรือท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม  (๘)  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ 

ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหนาที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม

ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหท่ีประชุมทราบและ 

ใหท่ีประชุมพิจารณาวากรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมและมีมติในการประชุมเรื่องนั้น 

ไดหรือไม  ท้ังนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหใชเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญใหเปนที่ปรึกษา

ของคณะกรรมการ  และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  จะตองไมเปนผูมีสวนไดเสีย 

ในกิจการที่กระทํากับหอภาพยนตรหรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของหอภาพยนตร  ท้ังนี้  

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ  

กรรมการ  หรือผูแทนของหอภาพยนตรในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา  ๘  (๕) 

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  ใหนํามาตรา  ๑๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑ ใหประธานกรรมการ  กรรมการ  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  

และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมหรือประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๒ ใหหอภาพยนตรมีผูอํานวยการคนหนึ่ง 

คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา  แตงตั้ง  และถอดถอนผูอํานวยการ 

ในกรณีท่ีไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองผูอํานวยการ 

ท่ีมีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน  ถาไมมีรองผูอํานวยการ  ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการ 

คนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 

มาตรา ๒๓ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกหอภาพยนตรไดเต็มเวลาและ 

ตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาตไิทย 

(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ

หอภาพยนตรตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘ 

(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗) 

มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

มาตรา ๒๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ผูอํานวยการพนจากตําแหนง  เมื่อ 

 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๔๑   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีท่ีกําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่   มีความประพฤติ เสื่อมเสียหรือ 

หยอนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๒๓ 

มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองประกอบดวยคะแนนเสียง 

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยูโดยไมนับรวมผูอํานวยการ 

มาตรา ๒๖ ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการของหอภาพยนตรใหเปนไปตามกฎหมาย  

วัตถุประสงคของหอภาพยนตร  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  นโยบาย  มติ  และประกาศของ

คณะกรรมการ  และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง  เวนแตผูดํารงตําแหนง 

ผูตรวจสอบภายในตามมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอเปาหมาย  แผนงาน  และโครงการตอคณะกรรมการ  เพ่ือใหการดําเนินงานของ 

หอภาพยนตรบรรลุวัตถุประสงค 

(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของหอภาพยนตร  รวมทั้ง

รายงานการเงินและบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ 

เพ่ือพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของหอภาพยนตร 

ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ 

ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของหอภาพยนตร 

มาตรา ๒๗ ผูอํานวยการมีอํานาจ 

(๑) แตงตั้งรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

เพ่ือเปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ  แตงตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง  

ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง  ท้ังนี้  ตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ

กําหนด 
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(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของหอภาพยนตร  โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย  

มติของคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  ประกาศ  นโยบาย  หรือมติของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๘ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของหอภาพยนตร  

เพ่ือการนี้  ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได  แตตองเปนไปตาม

ระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมใดที่ผูอํานวยการหรือผูรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือ

ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดยอมไมผูกพันหอภาพยนตร  เวนแตคณะกรรมการใหสัตยาบัน 

มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ

ผูอํานวยการ  ตามหลักเกณฑท่ีคณะรฐัมนตรีกําหนด 

หมวด  ๔ 

ผูปฏิบัติงานของหอภาพยนตร 
 

 

มาตรา ๓๐ ผูปฏิบัติงานของหอภาพยนตรมีสามประเภท  คือ 

(๑) เจาหนาที่หรือลูกจาง  ไดแก  ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณ

ของหอภาพยนตร 

(๒) ท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  ไดแก  ผูซึ่งหอภาพยนตรจางใหปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาหรือ

ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง 

(๓) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของหอภาพยนตรเปนการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๓ 

มาตรา ๓๑ เจาหนาที่และลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

(๓) สามารถทํางานใหแกหอภาพยนตรไดเต็มเวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกบัวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของหอภาพยนตร 

(๕) ไมเปนขาราชการ  ลูกจาง  หรือพนักงานของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น

ของรัฐ  หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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(๖) ไมเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับหอภาพยนตร 

(๗) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๗) 

ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่หรือลูกจางชาวตางประเทศซึ่งหอภาพยนตร

จําเปนตองจางหรือแตงตั้งตามขอผูกพันหรือตามลักษณะการดําเนินงานของหอภาพยนตร 

มาตรา ๓๒ เจาหนาที่และลูกจางพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๓๑ 

(๔) ถูกใหออก  เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดไวในขอบังคับ 

(๕) ถูกใหออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดไวในขอบังคบั 

มาตรา ๓๓ เ พ่ือประโยชนในการบริหารงานของหอภาพยนตร   รัฐมนตรีอาจขอให

ขาราชการ  พนักงานเจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนภูมิภาค

ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ   มาปฏิบัติงานเปน

เจาหนาที่หรือลูกจางหอภาพยนตรเปนการชั่วคราวได  ท้ังนี้  เมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือ

นายจางของผูนั้น  และมีขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 

ขาราชการ  พนักงาน  เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปน

เจาหนาที่หรือลูกจางของหอภาพยนตรตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการ

หรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ  และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในหอภาพยนตร

สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติ

ราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว  แลวแตกรณี 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในหอภาพยนตร  ใหเจาหนาที่ของรัฐ 

ตามวรรคหนึ่งมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือ

หนวยงานเดิมในระดับตําแหนงที่ไมตํ่ากวาระดับตําแหนงเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมติั 
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หมวด  ๕ 

การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของหอภาพยนตร 
 

 

มาตรา ๓๔ การบัญชีของหอภาพยนตรใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ 

ท่ีคณะกรรมการกําหนด  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ

ของหอภาพยนตร  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน  ใหมีผูปฏิบัติงานของหอภาพยนตรทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน

โดยเฉพาะ  และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ

กําหนด 

มาตรา ๓๕ ใหหอภาพยนตรจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายใน

หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 

ในทุกรอบป  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ

แตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงิน

และทรัพยสินของหอภาพยนตร  โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไป

ตามวัตถุประสงค  ประหยัด  และไดผลตามเปาหมายเพียงใด  แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชี

เสนอตอคณะกรรมการ 

เพ่ือการนี้  ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ   

ของหอภาพยนตร  สอบถามผูอํานวยการ  ผูตรวจสอบภายใน  เจาหนาที่และลูกจาง  หรือบุคคลอื่น   

และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ของหอภาพยนตรเปนการเพิ่มเติมได 

ตามความจําเปน 

มาตรา ๓๖ ใหหอภาพยนตรทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปงบประมาณ  

รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานของหอภาพยนตรในปท่ีลวงมาแลว  บัญชีทําการ  พรอมทั้งรายงานของ

ผูสอบบัญชี  รวมท้ังคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทํา 

ในภายหนา 

มาตรา ๓๗ เ พ่ือประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของหอ

ภาพยนตรใหมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชน 
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ในกิจการของหอภาพยนตร  ตลอดจนติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานของ 

หอภาพยนตรใหเปนไปตามวัตถุประสงค  โครงการ  และแผนงานที่ไดจัดทําไว  ใหหอภาพยนตร 

จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของหอภาพยนตรตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  แตตอง

ไมนานกวาสามป 

การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง  ใหจัดทําโดยสถาบัน  หนวยงาน  องคกร  หรือคณะบุคคล 

ท่ีเปนกลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลการดําเนินการ  โดยมีการคัดเลือกหรือแตงตั้ง

ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดํ าเนินงานของหอภาพยนตร จะตองแสดงขอเท็ จจริ งใหปรากฏ 

ในดานประสิทธิผล  ในดานประสิทธิภาพ  และในดานการพัฒนาองคกร  และในรายละเอียดอื่นตามที่

คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติมขึ้น 

ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล  คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินเปนครั้งคราว

ตามมาตรานี้ดวยก็ได 

หมวด  ๖ 

การกํากับดูแล 
 

 

มาตรา ๓๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของหอภาพยนตร 

ใหเปนไปตามกฎหมาย  และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งหอภาพยนตร  นโยบายของรัฐบาล  

และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับหอภาพยนตร  เพ่ือการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหหอภาพยนตรชี้แจง

แสดงความคิดเห็น  ทํารายงาน  หรือยับยั้งการกระทําของหอภาพยนตรท่ีขัดตอวัตถุประสงคของ 

การจัดตั้งหอภาพยนตร  นโยบายของรัฐบาล  หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับหอภาพยนตร  ตลอดจน 

สั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการได 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๓๙ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ

ตามมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพ่ืออนุมัติใหมีการโอนบรรดากิจการ  
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ทรัพยสิน   สิทธิ   หนี้   และเงินงบประมาณของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ   กรมศิลปากร   

กระทรวงวัฒนธรรม เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับงานหอภาพยนตรแหงชาติ  ท่ีมีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้

มีผลใชบังคับ  เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําที่ยังคงมีผูครองอยู  ไปเปนของ

หอภาพยนตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

เพ่ือเปนทุนในการดําเนินกิจการของหอภาพยนตรในระยะเริ่มแรก  ใหรัฐมนตรีเสนอ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหมีการจัดสรรทุนประเดิมใหแกหอภาพยนตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ภายในวงเงิน

ท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร เพ่ือใหหอภาพยนตรสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคได 

มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรก  ใหมีคณะกรรมการหอภาพยนตรประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณสูงในดานศิลปวัฒนธรรม  ดานภาพยนตร  ดานสื่อสารมวลชน 

และดานอื่นที่เกี่ยวของ  ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนประธานกรรมการ  ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม  ผูแทน

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร  (องคการมหาชน)  และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก 

ผูซึ่งมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณสูงเปนที่ประจักษในดานภาพยนตร  การบริหารธุรกิจ  

ดานศิลปวัฒนธรรม  ดานสังคมวิทยา  และดานมานุษยวิทยา  เปนกรรมการ  และใหผูปฏิบัติหนาที่

ผูอํานวยการหอภาพยนตรตามมาตรา  ๔๑  เปนกรรมการและเลขานุการ  ท้ังนี้  ใหปฏิบัติหนาที่ไป

จนกวาจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ 

พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๑ ให หัวหน าหอภาพยนตรแห งชาติ   กรมศิลปากร   กระทรวงวัฒนธรรม   

ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการหอภาพยนตรเปนการ

ชั่วคราวไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปด

สิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๒ ขาราชการและลูกจางของกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  ในสวนที่เกี่ยวกับ

งานหอภาพยนตรแหงชาติ  ซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของหอภาพยนตร   

ใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๐  กําหนด  

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  และตองผานการคัดเลือกและประเมินผล 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๐  กําหนด  ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว
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ตองไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติองคการ

มหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

การบรรจุและแตงตั้งผูท่ีผานการคัดเลือกและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง  ใหมีผลในวันที่

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๔๓ ใหผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่และลูกจางตามมาตรา  ๔๒  

ไดรับเงินเดือน  คาจาง  หรือคาตอบแทนตามตําแหนง  อัตราเงินเดือน  และคาจาง  ตามที่คณะกรรมการ

ตามมาตรา  ๔๐  กําหนด  รวมทั้งไดรับสวัสดิการและประโยชนอยางอื่น  ซึ่งรวมกันแลวตองไมนอยกวา

เงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทนหรือสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นที่ขาราชการหรือลูกจางผูนั้น 

เคยไดรับอยูเดิม 

การเปลี่ยนจากขาราชการไปเปนเจาหนาที่ของหอภาพยนตร  ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการ  

เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมาย 

วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

การเปลี่ยนจากลูกจางของสวนราชการไปเปนลูกจางของหอภาพยนตร  ใหถือวาเปนการออก

จากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด  และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

มาตรา ๔๔ ในระหวางที่ ยังไมมีระเบียบ   ขอบังคับ   ประกาศ   หรือขอกําหนดของ 

หอภาพยนตร  ใหนําระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  

กรมศิลปากร   กระทรวงวัฒนธรรม   ในสวนที่ เกี่ยวกับงานหอภาพยนตรแหงชาติ ท่ี เกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่ท่ีจะเปนของหอภาพยนตรท่ีใชอยูในวันกอนวันที่

พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่ในปจจุบันมีการบันทึกภาพ 

เหตุการณตาง ๆ  ในรูปแบบภาพยนตรกันอยางแพรหลาย  ทําใหการบันทึกภาพดวยฟลมหรือแถบแมเหล็ก 

มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก  แตโดยสภาพของภาพยนตรยอมเสื่อมสภาพหรือถูกทําลายไดงาย   

ทําใหการเก็บรวบรวมและการอนุรักษส่ิงดังกลาวมีความยุงยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น  สมควรตั้งหอภาพยนตร 

ขึ้นเปนองคการมหาชนเพื่อดําเนินภารกิจดังกลาว  ตลอดจนสนับสนุนการคนควา  ศึกษา  วิจัย  และรวมมือกับ

ตางประเทศในการเก็บรวบรวมและการอนุรักษภาพยนตร  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


