กําหนดการอบรม
เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตถ่ายทําภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ (ครั้งที่ ๒)
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
ช่วงเช้า ระหว่างเวลา 08.00 - 1๓.๐0 น. (ผู้ประสานงานฯ รายเดิมต่ออายุและรายใหม่ทุกราย)
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร/รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.00 - 09.45 น. การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Pre Test)
0๙.45 - ๑๐.00 น. กล่าวรายงาน
โดย ผู้อํานวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ (นางสาววรธีรา สุวรรณศร)
กล่าวเปิดการอบรม
โดย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว (นางสาววรรณสิริ โมรากุล)
๑๐.00 - 1๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “การเป็นผูป้ ระสานงานการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศมืออาชีพ
ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั ”
โดย นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
12.๐๐ - 13.๐0
พัก รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 13.๐0 - 17.๓๐ น. (ผู้ประสานงานฯ รายเดิมต่ออายุและรายใหม่ทุกราย)
13.00 - 14.00 น. อภิปราย เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูป้ ระสานงานการถ่ายทํา
และสร้างความเข้าใจในบทบาทของผูก้ ํากับดูแลการถ่ายทํา
โดย คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
14.00 - 15.00 น. บรรยาย เรื่อง ความรูพ้ นื้ ฐานทางด้านวัฒนธรรมไทยสําหรับผูป้ ระสานงานการถ่ายทําภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย
โดย นายสุจริต บัวพิมพ์ นักวัฒนธรรมอาวุโส
15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น. บรรยาย เรื่องความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้พนื้ ที่โบราณสถานในการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศ
โดย ผู้แทนกรมศิลปากร
16.30 - 17.30 น. อภิปราย เรื่อง การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร การอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการอยูใ่ นราชอาณาจักร
และการเปลี่ยนประเภทของการตรวจลงตราหนังสือเดินทางให้แก่คณะถ่ายทําภาพยนตร์ตา่ งประเทศ
ที่ได้รบั อนุญาตให้เข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ในประเทศไทย
โดย ผู้แทนสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

/วันพุธที…
่

-2วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
ช่วงเช้า ระหว่างเวลา 08.00 - 13.30 น. (ผูป้ ระสานงานฯ รายเดิมต่ออายุและรายใหม่ทุกราย)
08.00 - 0๙.๐0 น. ลงทะเบียน/ รับเอกสาร/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
0๙.๐0 - ๑๐.๐0 น. บรรยาย เรื่องการขออนุญาตทํางานชั่วคราวในราชอาณาจักรให้แก่คณะถ่ายทําภาพยนตร์
ของชาวต่างประเทศ
โดย ผู้แทนกรมการจัดหางาน
๑๐.๐0 - 1๑.๐0 น. อภิปราย เรื่อง การขออนุญาตถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
โดย ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11.00 - 12.0๐ น. บรรยาย เรือ่ ง การดําเนินการด้านพิธกี ารทางศุลกากรในการนําเข้า - ออกอุปกรณ์ วัสดุ และสินค้า
เพื่อประกอบการถ่ายทําภาพยนตร์
โดย ผู้แทนกรมศุลกากร
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 13.00 - 1๗.๐0 น. (ผูป้ ระสานงานฯ รายใหม่ และรายเดิมต่ออายุ)
13.00 - 14.00 น. บรรยาย เรื่อง วิธีปฏิบตั ิในการขอพิจารณาตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(Non - Immigrant) ให้แก่คณะถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศ จากสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ่ สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ประจําประเทศต่าง ๆ
และตอบข้อซักถาม
โดย ผู้แทนกรมการกงสุล
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง บทบาทด้านต่างๆ ของผูป้ ระสานงานการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในประเทศไทย และแนะนําสมาคมผูบ้ ริหารการผลิตภาพยนตร์ตา่ งประเทศ
โดย นายกุลเทพ นฤหล้า นายกสมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1๕.๓0 - 1๖.๓0 น. แนะนํากฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง มาตรการส่งเสริมการเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ตา่ งประเทศ
ในประเทศไทย และกิจกรรมของกองกิจการภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์ตา่ งประเทศ
โดยนางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อํานวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศ และหัวหน้ากลุ่มพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. - ฝึกปฏิบตั ิ เรือ่ ง การเตรียมเอกสารในการขออนุญาตถ่ายทําภาพยนตร์ตา่ งประเทศในประเทศไทย
แนะนําแบบฟอร์ม และฝึกกรอกเอกสารการยื่นขออนุญาตถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
- ทดสอบความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Post Test)
********************************
หมายเหตุ : - ผูเ้ ข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมตลอด
- การรับลงทะเบียนจะปิด หลังจากการอบรมเริ่มไม่เกิน ๑๕ นาที
- กําหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
- แต่งกายสุภาพไว้ทกุ ข์

