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ท่ี ส. ๗๗/๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

        วนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แนวปฏิบตัิส  าหรบัการถ่ายท าภาพยนตรโ์ฆษณา  

เรียน  สมาชิก / ผูบ้ริหารบริษัทตวัแทนโฆษณา และคณะกรรมการสมาคมฯ 

ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไดแ้จง้
แนวปฏิบตัิในการด าเนินงานขอถ่ายท าภาพยนตรโ์ฆษณาส าหรบัสื่อทางโทรทศันห์รือออนไลน ์ภายใตพ้ระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพ่ือใหก้ารขออนญุาตถ่ายท าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบั
มาตรการท่ีหน่วยงานของรฐัก าหนดนัน้ 

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ขอเรียนชีแ้จงวา่ แนวปฏิบตัใินการด าเนินการดงักลา่ว ไดแ้ก่ กรณีท่ีมผีูป้ฏิบตัิงานไม่
เกิน ๒๐ คน (อา้งอิงประกาศ ศบค. ณ วนัท่ี ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔) โดยจะตอ้งมีการย่ืนเอกสารถงึส  านกังาน กสทช. เพ่ือให้
ส  านกังาน กสทช. ออกเอกสาร “แบบรบัทราบแผนการบรหิารจดัการกองถ่ายและแบบฟอรม์ขอ้มลูประวตัิส  าหรบัผูป้ฏิบตัิงานใน
กองถ่าย” เพ่ือใชด้  าเนินงานตอ่ไป  

สมาคมฯจงึขอโอกาสนีเ้รียนชีแ้จงแนวทางนโยบายและขัน้ตอนการด าเนินงานขา้งตน้ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้คือ  

1. ส าหรบัแนวทางเบือ้งตน้ สมาคมฯขอยืนยนัค าแนะน าใหบ้ริษัทตวัแทนโฆษณา หรือ บริษัทผูผ้ลิต/ถ่ายท า
ภาพยนตรโ์ฆษณาประสานงานกบัลกูคา้ หรือบริษัทเจา้ของผลิตภณัฑ/์บริการ รว่มกนัตดัสนิใจท่ีจะชะลอหรือ
เลื่อนก าหนดการท างานผลิตชิน้งานโฆษณาในรูปแบบตา่งๆไมว่า่จะเป็นงานถ่ายท าภาพยนตร ์วิดีโอ คลิป
โฆษณา งานภาพน่ิง งานหอ้งตดัตอ่ หอ้งบนัทกึเสียง หรือกิจกรรมการท างานรูปแบบอื่นๆ เพ่ือเป็นการแสดง
ความห่วงใย ดแูลสขุภาพความปลอดภยัในบคุลากร ช่วยกนัยบัยัง้ความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการท างานของคนกลุม่
ใหญ่และการท างานในสถานท่ีแออดัตา่งๆทัง้หมดจนกวา่สถานการณจ์ะคลี่คลายลง 

2. อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ดท่ี้ตอ้งด าเนินการท างานผลิตชิน้งานโฆษณาในรูปแบบ
ตา่งๆดงักลา่วขา้งตน้แลว้นัน้ ขอใหบ้ริษัทตวัแทนโฆษณา หรอื บริษัทผูผ้ลิต/ถ่ายท าภาพยนตรโ์ฆษณา
ประสานงานกบัลกูคา้ หรือบรษัิทเจา้ของผลิตภณัฑ ์รว่มกนัท าความเขา้ใจตอ่มาตรการหรือขอ้ปฏิบตัิขอความ
รว่มมือตา่งๆท่ีมีการประกาศออกมาจากหน่วยงานภาครฐั (และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลาตาม
สถานการณ)์ เพ่ือใหเ้กิดความพรอ้มท่ีจะปฏิบตัิตามอย่างมีความรบัผิดชอบตอ่ขอ้กฎหมายและสงัคม 
ยกตวัอย่างเช่น  

 ประกาศของ ศบค. ตามท่ีนายกรฐัมนตรีไดอ้อกขอ้ก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบบัท่ี ๒๕) หรือ ประกาศอื่นใดของ 
ศบค. ท่ีอาจจะมีเพ่ิมเติมตอ่ไปในภายหลงั 

  คูม่ือการปฏิบตัิตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพ่ือป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค 
โควิด – ๑๙ การถ่ายท ารายการโทรทศัน ์ภาพยนตรแ์ละวิดีทศัน ์ตามรายละเอียดในจดหมายขอความ
รว่มมือจากกระทรวงวฒันธรรม ถงึสมาคมโฆษณาฯ ลงวนัท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
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 แนวปฏิบตัิในการด าเนินการขออนญุาตถ่ายท าภาพยนตรโ์ฆษณา วิดีทศัน ์รายการโทรทศัน ์และ
ภาพยนตร ์ตามประกาศของส านกังาน กสทช ลงวนัท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ทัง้นี ้เพ่ืออ านวยความสะดวกตอ่บริษัทตวัแทนโฆษณาท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จงึขอเรียน
ชีแ้จงขัน้ตอนการย่ืนเอกสารเพ่ือขอ “แบบรบัทราบแผนการบรหิารจดัการกองถ่ายและแบบฟอรม์ขอ้มลูประวตัิส  าหรบั
ผูป้ฏิบตัิงานในกองถ่าย” เพ่ือไปด าเนินการถ่ายท าภาพยนตรโ์ฆษณาจากส านกังาน กสทช. ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทตวัแทนโฆษณาท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมฯ กรอกแบบฟอรม์ขอ “หนงัสือรบัรองสถานะการเป็นสมาชิก” 
พรอ้มลงนามรบัทราบความรบัผิดชอบตอ่การบริหารจดัการกองถ่ายรว่มกนัระหวา่ง ตวัแทนของบริษัทตวัแทน
โฆษณา ตวัแทนของบริษัทผูเ้ป็นเจา้ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ และ ตวัแทนของบริษัทผูผ้ลิต/ถ่ายท าภาพยนตร์
โฆษณา 

2. เตรียมเอกสาร “ขอ้มลูประวตัิส  าหรบัผูป้ฏิบตัิงานในกองถ่าย” ของผูป้ฏิบตัิงานทกุคน ตามแบบฟอรม์ท่ี
ส  านกังาน กสทช. ก าหนด  

3. ย่ืนเอกสารผ่านส านกังานสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เพ่ือสง่ขออนมุตัิจากส านกังาน กสทช.  
ภายใน ๗-๑๐ วนัท าการ 

4. เม่ือไดร้บัเอกสาร “แบบรบัทราบการบริหารจดัการกองถ่ายและแบบฟอรม์ขอ้มลูประวตัิส  าหรบัผูป้ฏิบตัิงานใน
กองถ่าย” ท่ีออกใหโ้ดยส านกังาน กสทช. แลว้นัน้ จะตอ้งใชเ้อกสารส าคญันีแ้สดงตอ่ส านกังานเขต ส านกังาน
จงัหวดั หรือ สว่นราชการในทอ้งถ่ิน หรือในพืน้ท่ีๆเก่ียวขอ้งอื่นๆ เพ่ือขออนญุาตการท างานต่อไป 

5. ขัน้ตอนดงักลา่วนีจ้ะเป็นการด าเนินการกบักองถ่ายท าท่ีมีจ  านวนคนท างานไมเ่กิน ๒๐ คนเท่านัน้   
(ขอ้มลูลา่สดุ ณ วนัท่ีออกเอกสารฉบบันี)้ 

6. การติดตอ่ประสานงาน ท าไดโ้ดยตรงกบัสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย คณุวรรณษา นาคสนิท  
โทร. (๐๒) ๕๙๑ ๖๔๖๑-๕ หรอื โทร. (๐๘๒) ๙๑๔ ๒๖๕๕ อเีมล ์khunna@adassothai.com  
หรือตรวจสอบขอ้มลูไดท่ี้เวปไซดข์องสมาคมฯ 

สมาคมฯมีความห่วงใยตอ่ธุรกิจและความปลอดภยัของบคุลากรในอตุสาหกรรมโฆษณาเสมอมา ความรว่มมือจากทกุ
ท่านถือเป็นสิ่งส  าคญัย่ิง และหวงัวา่สมาคมฯจะมีสว่นช่วยอ านวยความสะดวกในสถานการณปั์จจบุนันีไ้ดอ้ย่างดีท่ีสดุ หากท่านมี
ขอ้สงสยัหรือค าแนะน าใดๆสามารถติดตอ่กบัสมาคมฯไดท้นัที 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                
                     (นายรติ พนัธุท์วี) 

                    นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 


