ประกาศ
การอบรม เรือ่ ง วิธีการ ขั้นตอน และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในการขออนุญาตถ่ายทําภาพยนตร์ตา่ งประเทศในประเทศไทย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ (ครั้งที่ ๑)
**************************************
ด้วย กรมการท่องเที่ยวมีกําหนดจัดการอบรม เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในการขออนุญาตถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) ระหว่างวันที่
๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตถ่ายทํา
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
ทั้งประเภทนิติบุคคล และบุคคล
ในการนี้ หากท่านใดประสงค์เข้ารับการอบรม และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทํา
ภาพยนตร์ ต่ า งประเทศในประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ประเภทบุคคล
๑. มี อายุไม่ ต่ํากว่ายี่ สิบปีบริบูรณ์ ในวั นยื่นขอขึ้ นทะเบี ยนเป็ นผู้ประสานงานการถ่ ายทํ า
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
๒. มีสัญชาติไทย หากมิได้สัญชาติไทยต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ ในระดับดีมาก
โดยต้อ งมีใ บรับ รองว่า ผ่า นการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยของผู้พูด ภาษาไทยเป็น ภาษาต่า งประเทศ
จากสถาบันอุดมศึกษาของไทย
๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ กรณีใช้ประสบการณ์ต้องมีใบรับรองจากบริษัทผู้ประสานงานการถ่ายทํา
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย หรือบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
๔. มีประสบการณ์ด้านภาพยนตร์อย่างน้อยสองปี โดยต้องมีหนังสือรับรอง
๕. ไม่เป็น บุค คลล้ม ละลาย หรือ อยู่ใ นระหว่า งถูก พิทัก ษ์ท รัพ ย์ ไม่เ ป็น บุค คลวิก ลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

ประเภทนิติบุคคล
๑. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประสานงาน
การถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย โดยมีขนาดการลงทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท
๒. เป็นกรรมการหรือผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลซึ่งต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ไม่เป็น
บุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

/ขอให้...

-๒ -

ขอให้ดําเนินการ ดังนี้
1. ด า ว น์ โ หลดแบบตอบรั บ การอบรมดั ง กล่ า ว ได้ ที่ www.thailandfilmoffice.org
กรอกข้อมูลในแบบตอบรับให้เรียบร้อย
2. ส่งแบบตอบรับ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานฯ
ตามที่ปรากฎในแบบตอบรับการอบรมดังกล่าว มามอบให้เจ้าหน้าที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ต่างประเทศด้วยตนเอง ภายในระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1
กรุงเทพมหานคร (อาคารแปดเหลี่ยม ชั้น 1) ในเวลาราชการ (๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.)

กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

**************************************************************

กลุ่มพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
โทร. 0 2215 7430 - 31
โทรสาร 0 2215 7430 - 31

(นิตบิ คุ คล-รายใหม่)

แบบตอบรับการอบรม
การเป็นผูป้ ระสานงานการถ่ายทําภาพยนตร์ตา่ งประเทศในประเทศไทย
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
********************************************************
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................นามสกุล........................................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..............................................................................................................................
เป็นกรรมการผู้มีอํานาจ ของบริษัท......................................................................................................................
เลขทะเบียนบริษัท................................................................................................................................................
ปัจจุบันดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ.................................................................................................................................
มีประสบการณ์ด้านภาพยนตร์ คือ........................................................................................................................
ที่ตั้งสํานักงาน.......................................................................................................................................................
โทรศัพท์.........................................................................มือถือ.............................................................................
โทรสาร..........................................................................อีเมล์..............................................................................
ขอแสดงความประสงค์ในการเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศ
ไทย ประเภทนิติบุคคล รายใหม่ โดยยินดีเข้ารับการอบรมตามกําหนดการอบรมทุกประการ
ลงชื่อ..................................................................
(................................................................)
.........../............/...........
หมายเหตุ : 1. กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องสามารถสื่อสารภาษาไทย โดยการฟังและพูดได้พอเข้าใจ
๒. หากมีผตู้ ดิ ตาม (ไม่เกิน ๑ คน) ประสงค์ขอเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ขอให้แจ้งรายชื่อ
พร้อมทั้งสําเนาบัตรประชาชนแนบด้วย ชือ่ ……………………………………….............................................
ตําแหน่ง................................................โทรศัพท์...................................
๓. ขอสงวนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมสําหรับผูท้ แี่ จ้งชื่อกับกองกิจการภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์
ต่างประเทศล่วงหน้าเท่านัน้
๔. ผู้ขนึ้ ชื่อเป็นผูป้ ระสานงานฯ จะต้องเข้ารับการอบรมตลอดเวลา หากไม่ครบกําหนด
จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผูป้ ระสานงานได้
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานฯ และนํามามอบภายในวันที่
๑๖ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน 25๖๐ ดังนี้
1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) และรับรองสําเนาถูกต้อง
3) กรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้สําเนาหนังสืออนุญาตทํางานของคนต่างด้าว และรับรองสําเนาถูกต้อง
4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ซึ่งในวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ให้ระบุ“การเป็นผูป้ ระสานงานการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย”
และทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท ทุกหน้า จํานวน 1 ชุด
5) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (แบบ พค. ๐๔๐๑) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและ
ประทับตราบริษัท จํานวน 1 ชุด
6) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ ระบุให้กรรมการลงชื่อผูกพันบริษัทตั้งแต่ 2 คน
ลงนามร่วมกัน) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ และติดอากรแสมตป์ 10 บาท
7) แบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

การนําส่งเอกสารหลักฐาน หากพ้นกําหนดวันดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่ขอเข้ารับ
การอบรมเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

ทะเบียนเลขที่ น / C……………….

ประเภท นิตบิ ุคคล
วันทีอ่ บรม : ๑๕ - ๑๖ พ.ย. ๖๐

แบบคําขอขึน้ ทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) (ไทย).............................................................นามสกุล................................................
(Mr./Ms. /Mrs.) (อังกฤษ)..........................................................Surname.............................................
ตําแหน่งในบริษทั ......................................................................................................................................................
ทะเบียนเลขที.่ ..........................................................................................................................................................
ชื่อบริษทั / ห้างหุ้นส่วน
(ไทย).........................................................................................................................................................................
(อังกฤษ)....................................................................................................................................................................
สถานทีต่ ดิ ต่อ (ภาษาไทย) เลขที่...........................................................ตรอก/ซอย.................................................
ถนน..........................................................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต................................
จังหวัด.....................................................................................รหัสไปรษณีย์.............................................................
(ที่อยูภ่ าษาอังกฤษ/ระบุข้อมูลให้เหมือนกับภาษาไทย)
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...............................................................................โทรสาร.........................................................................
มือถือ...................................................................................E-mail…………………………………………..…………………..
Website...................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอแจ้ง ขึ้น ทะเบียนเป็น ผู้ป ระสานงานการถ่ายทํา ภาพยนตร์ต่า งประเทศในประเทศไทย
ประเภทนิติบุคคล กับกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว โดยได้แนบหลักฐาน
การขึ้นทะเบียนฯ มาด้วยแล้ว ดังนี้
รวม ................. ฉบับ (เลือกเฉพาะหลักฐานทีแ่ นบมา) ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และรับรองสําเนาถูกต้อง
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จํานวน ๑ รูป
3. สําเนาหนัง สือ รับ รองการจดทะเบีย นพาณิช ย์ ที่อ อกโดยกรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า
โดยมี
วัตถุประสงค์ ระบุ “ผู้ประสานงานการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย” หรือ ความหมายใน
ลักษณะเดียวกัน และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
๔. สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (แบบ พค. ๐๔๐๑)
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
๕. หนังสือมอบอํานาจการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
กรณีหนังสือรับรองฯ ตามข้อ ๓ ระบุเงื่อนไขกรรมการที่สามารถลงชื่อผูกผันบริษัท คือ กรรมการมากกว่า ๑
คน หรือระบุเจาะจงเฉพาะราย พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ
/ทั้งนี้...

-๒-

ข้าพเจ้าจะแสดงข้อเท็จจริงในการยื่นขออนุญาตถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
ต่อ กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว ทุกเรื่อง และจะไม่ดําเนินการถ่ายทําใดๆ
ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
ทั้ง นี้ ข้าพเจ้ า รับทราบและยิ น ดีป ฏิบัติตามหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้น ทะเบี ยนเป็ น
ผู้ ป ระสานงานการถ่ า ยทํ า ภาพยนตร์ ต่ า งประเทศในประเทศไทย ของ กองกิ จ การภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์
ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้
๑. จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการเป็นผู้ประสานงานฯ ดังกล่าว ของกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว
๒. รับทราบสาระสําคัญที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดีทัศน์แห่งชาติ
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตสร้า งภาพยนตร์ ต่า งประเทศในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่องหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและพร้อมปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
๓. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และประกาศกรมการท่องเที่ยว ในการขออนุญาต
การสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร เป็นอย่างดี
๔. มี ห นั ง สื อ แสดงการว่ า จ้ า งหรื อ มอบหมายจากคณะถ่ า ยทํ า ภาพยนตร์ ต่ า งประเทศให้ เ ป็ น
ผู้ประสานงานการถ่า ยทํา ให้ค ณะถ่า ยทํา ดัง กล่า ว มาแสดงเป็น หลัก ฐานประกอบการยื่น ขออนุญ าตทุก ครั้ง
และพร้อมรับผิดชอบทําหน้าที่ให้คณะถ่ายทําดังกล่าว ด้วยตนเองจริงๆ
๕. แสดงข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับคณะถ่ายทําและการถ่ายทําให้ผู้กํากับดูแลการถ่ายทําทราบ
รวมทั้ งกรณีที่ มี การเปลี่ย นแปลงใด ๆ ต้องแจ้งให้ผู้กํากับดูแ ลการถ่ า ยทํา ทราบล่ ว งหน้า ก่อ นการถ่ า ยทํา ทั้ง นี้
ต้องประสานงานความเข้าใจระหว่างผู้กํากับดูแลการถ่ายทํากับคณะถ่ายทําฯ รวมทั้งเจ้าของพื้นที่ที่ถ่ายทําให้ถูกต้องและตรงกัน
๖. ให้คําแนะนําและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่คณะถ่ายทําชาวต่างประเทศทราบล่วงหน้า
ก่อนการถ่ายทําทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศ
๗. ยินดีรับผิดชอบทุกประการ หากคณะถ่ายทําชาวต่างประเทศดังกล่าว ไม่ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของ
ทางราชการ หรือกระทําการอันมีผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ประเพณีวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเกียรติภูมิของประเทศ
๘. หากคณะถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบเป็นผู้ประสานงาน หรือข้าพเจ้า
หรือเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบของข้าพเจ้า กระทําการใด ๆ ที่ผิดต่อประกาศ หรือ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องของทางราชการรวมทั้งมีการถ่ายทําหรือการนําเสนออันส่งผลให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อประเทศ
ข้าพเจ้ายินดีให้พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ขอรั บ รองว่ า ข้อ ความที่ แจ้ ง ไว้ข้ า งต้น เป็ น จริ ง ทุ กประการ และยิ น ดี ป ฏิ บั ติต ามหลั กเกณฑ์
ในข้อ ๑ - ๘ ทุกประการ
ลงชื่อ
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