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ผลการด าเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน มกราคม-สิงหาคม 2561 

ผลการด าเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน มกราคม 

วันที่  3 มกราคม 2561 สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ส่งหรีดงานศพคุณสันต์ เปสตันยี               

ณ  วัดธาตุทอง ศาลา 11 

วันที่ 10 มกราคม 2561 สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ น าคณะผู้บริหาร

เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  และท่านปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ณ  กระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ 

  

 

วันที่ 22 มกราคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล ผู้ประกอบธุรกิจ

ดีเด่น ประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยม สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้อง

ประชุม 701 ชั้น 7 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาคารริมถนน เข้าร่วมประชุมโดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ 

วันที่ 26 มกราคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศ ครั้งที่1/2561    

ณ ห้องประชุมกองอ านวยการร่วม  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมโดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ 

วันที่ 30 มกราคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และ

วีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโดย    

คุณโชคชัย ชยวัฑโฒ 
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ผลการด าเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน กุมภาพันธ์ 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ส่งหรีดงานศพดร.เจริญ พูลวรลักษณ์     

ณ วัดเทพศิรินทราวาส ศาลา 10  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม    

ดร.เจริญ พูลวรลักษณ์  ณ วัดเทพศิรินทราวาส ศาลา 5  

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมหารือความคืบหน้าโครงการเสวนาส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรม

ระหว่างไทยและจีนอย่างยั่งยืนผ่านสื่อบันเทิง ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม  เข้าร่วมประชุมโดย   

คุณโชคชัย ชยวัฑโฒ 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ณ งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง ประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุม  2  

ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ 

วันที่  16 กุมภาพันธ์  2561  ประชุมหารืองาน Hong Kong International Film & TV Market 

(FILMART) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ยว  เข้าร่วมประชุมโดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมสามัญประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างปะเทศ     

เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมกรรมการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561           

ณ  ห้องประชุมสมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ อาคารธนกุล ชั้น M  เข้าร่วมประชุมโดยประธาน/เลขาธิการ/กรรมการ 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมหารือร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ โครงการศึกษา เพ่ือปรับปรุง และ

พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล  ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 ชั้น 3 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์             

เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมหารือเรื่องระบบการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและการ

ปรับปรุงระบบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของไทย ร่วมกับส านักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ (United 

States Patent and Trademark Office: USPTO) ณ ห้องประชุม 1ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วม

ประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 
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ผลการด าเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน มีนาคม 

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชการที่ 

9 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโดยพลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์ 

วันที่ 11 มีนาคม 2561 งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ "สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 27" ประจ าปี 2560 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมงานโดย ประธาน/เลขาธิการ/กรรมการ/สมาชิก/บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์/

ภาครัฐ 
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วันที่ 12 มีนาคม 2561 ร่วมงานวันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครบรอบ 66 ปี              

ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ประชุมปฎิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและ

แผนปฎิบัติการร่วม สนง.ปปช. และภาคอุตสาหกรรมบันเทิงเพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องนนทบุรี 1  

ชั้น 3 อาคาร 4 สนง.ปปช จังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ส่งหรีดงานศพคุณอโนเชาว์ ยอดบุตร        

ณ  วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ศาลา 4 

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม 301  

ตึกบัญชาการชั้น 1 ท าเนียบรัฐบาล เข้าร่วมประชุมโดยคุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ร่วมงานเสวนาความร่วมมือทางวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนอย่างยั่งยืน ผ่านสื่อบันเทิง ณ ห้องฟอร์จูน 1,2   ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน 

เข้าร่วมสัมมนาโดยกรรมการ/สมาชิก/ผู้ประกอบการ/ภาครัฐ 
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วันที่ 31 มีนาคม 2561 สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ส่งหรีดงานศพคุณจิตรกร สุนทรปักษิน      

ณ  วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ศาลา 15 

 

ผลการด าเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน เมษายน 

วันที่ 5 เมษายน 2561 ประชุมผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์สั้น และภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือการเผยแพร่ 

ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ 

วันที่ 5 เมษายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดภาพยนตร์ไทย ในสมัยรัชกาล

ที่ 9 ครั้งที่ 3/2561  เข้าร่วมประชุมโดยพลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์ 

วันที่ 11 เมษายน 2561 ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมภาพยนตร์และละคร ส่งเสริมการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ณ  ห้องแถลงข่าวชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม  เข้าร่วมประชุมโดยคุณโชคชัย 

ชยวัฑโฒ 

วันที่ 18 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล IP Champion ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 8  ห้อง 1 เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล 

สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 18 เมษายน 2561 งานแถลงข่าวงานนิทรรศการสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่  9            

ณ ห้องประชุมอาคารด ารงราชานุภาพ พิพิธภัรฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร เข้าร่วมงานโดยคุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ 

วันที่ 20 เมษายน 2561 งานเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย กระทรวงการต่างประเทศ  ณ ห้องวิเทศ

สโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  เข้าร่วมงานโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 21 เมษายน 2561 งานพิธีเปิด ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ  ลานพลับพลามหา

เจษฏาบดินทร์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 23 เมษายน 2561 ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  ณ ห้องตรีรัตนพร ชั้น 14 ส านักงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์  เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 
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วันที่ 24 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ  ครั้งที่ 2/2561         

ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2  อาคารส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ท าเนียบรัฐบาล  เข้าร่วมประชุม

โดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่  24 เมษายน 2561  งานพิธี เปิดนิทรรศการสุดยอดภาพยนตร์ ไทยในสมัยรัชกาลที่  9                      

ณ โรงภาพยนตร์สกาลา สยามสแควร์ ซอย 2  เข้าร่วมงานโดยประธาน/เลขาธิการ/กรรมการ 

วันที่ 30 เมษายน 2561 ประชุมการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน

จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจ าปี พ.ศ. 2561  ณ กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘  เข้าร่วมประชุม

โดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

 

ผลการด าเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน พฤษภาคม 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561  สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ส่งหรีดงานศพคุณสวลี ผกาพันธุ์          

ณ  วัดธาตุทอง ศาลาพระครูประจักษ์ 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ประชุมกรรมการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561            

ณ  ห้องประชุมสมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ อาคารธนกุล ชั้น M  เข้าร่วมประชุมโดยประธาน/เลขาธิการ/กรรมการ 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ส่งหรีดงานศพคุณดอกดิน กัญญามาลย์   

ณ  วัดมกุฏกษัตริยาราม ศาลา 6 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ประชุมหารือการบูรณาการการเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์

นานาชาติเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปี 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กระทรวงวัฒนธรรม  เข้าร่วม

ประชุมโดยคุณชคชัย ชยวัฑโฒ 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ร่วมสัมมนาลิขสิทธิ์เกาหลี -ไทย ประจ าปี 2561  ณ ห้อง Infinity  2 ชั้น G 

โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์  เข้าร่วมสัมมนาโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย และคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ประชุมหารือเชิงปฎิบัติการครั้งที่ 4 โครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล ณ  ห้องกัญญลักษณ์  BC  โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 26 เข้าร่วม

ประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 
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วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2561  

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโดย คุณโชคชัย 

ชยวัฑโฒ 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ    

คุณดอกดิน กัญญามาลย์   ณ  วัดมกุฏกษัตริยาราม ศาลา 6  โดยประธาน/เลขาธิการ/กรรมการ 

 

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้อง 301  ตึก

บัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล เข้าร่วมประชุมโดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมกับระหว่าง

ส านักงาน ปปช. องค์กร สมาคม และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพ่ือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  ณ ห้องนนทบุรี 

1 ชั้น 3 อาคาร 4 สนง.ปปช.  เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบธุรกิจ

ส่งออกดีเด่นปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยม สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์  ณ ห้อง

ประชุม 701 ชั้น 7 (อาคารริมถนน) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เข้าร่วมประชุมโดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ 
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ผลการด าเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน มิถุนายน 

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ส าหรับมาตรการส่งเสริม

การถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 3  กรมท่องเที่ยว  เข้าร่วม

ประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 /2561  ณ 

ห้องประชุมชั้น 4 ส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์  เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุภาพร เลขมาศ 

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ประชุมแนวทางการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด Certificate of Origin ของ

ภาพยนตร์ไทย  ณ ห้องประชุมส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ชั้น 4  เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรม

พิชัย และคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ 

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ร่วมงานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ Breakdown ครั้งที่ 4 

ประจาปีการศึกษา 2560  ณ โถง ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานโดยคุณบัณฑิต ทองดี 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัล IP Champion ด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญาดีเด่น ปี  2561 สาขาลิขสิทธิ์  ครั้งที่ 2/ 2561  ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ชั้น 8 ห้อง  1 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา  เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะท างานโครงการเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 

ปี2561 ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ 

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2561  ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ ประจ าปี 2561  ณ  นคร

เซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมงานโดยคุณพันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ และคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ 

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับ

ที่...) พ.ศ....สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 215 -216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 

เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย  และคุณอุมาศิริ ทาร่อน 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายท าในประเทศไทย ครั้ง 

6/2561  ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท เขตราชเทวี  4  เข้าร่วมงานโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย  

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกการพิจารณารางวัลผู้

ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) ประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยม สาขาซอฟต์แวร์ 
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ประจ าปี 2561  ณ บริษัท อีเอ็มพาวเวอร์เมนท์ จ ากัด และ เวลา  และ  ณ บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1988) จ ากัด  

ร่วมตรวจเยี่ยมโดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ 

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2018)  ณ 

ห้องบูรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์  เข้าร่วมงานโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย  

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางจัดท าร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์

ตามร่าง พรบ.ลิขสิทธิ์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ส าหรับคนพิการ)  ณ ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ เลข 304 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2  เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

 

ผลการด าเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน กรกฎาคม  

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561  พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2561 (Bangkok 

AESAN Film Festival 2018 )  ณ  ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  เข้าร่วมงานโดยผู้บริหาร/

ผู้ประกอบการ/ผู้ก ากับ/นักแสดง 
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วันที่  8 กรกฎาคม 2561  พิธีประกาศรางวัลและพิธีปิดงาน เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่ง

กรุงเทพมหานคร 2561 (Bangkok AESAN Film Festival 2018 )  ณ  โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ชั้น 8 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าร่วมงานโดยผู้บริหาร/ผู้ก ากับ 
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วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (เวลา 9.30 น.) ประชุมคณะอนุกรรมการเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศ

ครั้งที่ 3/2561  ณ  กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (เวลา 14.00น.) ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสื่อไม่เหมาะสม ครั้งที่ 1/2561  ณ  กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ประชุมหารือบูรณาการการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์จีน-ไทย 2561 (The 

2018 China-Thai Film Festival)  ณ ห้องประชุม ชั้น 6  กระทรวงวัฒนธรรม  เข้าร่วมประชุมโดยคุณโชคชัย 

ชยวัฑโฒ  

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายท าในประเทศไทย ครั้งที่ 6  ณ 

โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน  เข้าร่วมงานโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  ประชุมความร่วมมือและแผนปิบัติการร่วมมือระหว่าง สนง.ปปช. องค์กร 

สมาคม หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง   ณ   ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคาร  1 สนง.ปปช. 

นนทบุรี  เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย  

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ประชุมหารือการเตรียมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์ไทย ณ ประเทศตุรกี   

ณ ห้องรับรอง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น4 กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ร่วมการเสวนาวิชาการ สื่่อ แวด ล้อม นิเวศสื่อที่ดีเพ่ือสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์  ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อ.ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   เข้าร่วมเสวนาโดย

คุณเกียรติกมล เอ่ียมพ่ึงพร  

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้อง

ประชุม 301  ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล  เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการท า

สิทธิประโยชน์ และ ข้อตกลง ในการสร้าง ผลิต ลงทุน หรือร่วมลงทุน เกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สัญญา ครั้งที่ 1/ 2561  ณ ห้องประชุม  ชั้น 4  กระทรวงวัฒนธรรม  เข้าร่วม

ประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ร่วมสัมมนา เรื่อง มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทยกับก้าวต่อไปของ

กฎหมายลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร  ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม B - C  ช้่่น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ      

เข้าร่วมสัมมนาโดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ  

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ประชุมความร่วมมือและแผนปิบัติการร่วมมือระหว่าง สนง.ปปช. องค์กร 

สมาคม หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง  ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคาร  1 สนง.ปปช. 

นนทบุรี  เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ประชุมความร่วมมือระหว่างสมาคม ด้านการสร้างความตระหนักในการดูแล

และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ณ  รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล 

สิทธิธรรมพิชัย 

 

ผลการด าเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน สิงหาคม 

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ประชุมการขับเคลื่อนงานสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ การให้ทุนสนับสนุนเชิง

ยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ าปี 2561  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8  กระทรวง

วัฒนธรรม  เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภาคเอกชน 2561  ณ ห้อง

ประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคาร 1 ส านักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี  เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือก าหนดจัดท าเคมเปญในเชิง

สร้างสรรค์ในการเผยแพร่ เพ่ือจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด  เข้าร่วม

ประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ประชุมประชุมหารือเพ่ือคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ

เผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ณ งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติแห่งโตเกียว ๒๐๑๘ (TIFFCOM 

2018)  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กระทรวงวัฒนธรรม  เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ 
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วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อไม่

เหมาะสม ครั้งที่ 2/2561  ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8  เข้าร่วมประชุมโดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ 

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ประชุมภาคีสนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ( WIPO 

Internet Treaties) ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์  ชั้น 4  สนง. ปลัดกระทรวงพาณิชย์   เข้าร่วมประชุมโดย

คุณอุมาศิริ ทาร่อน  

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ส่งหรีดงานศพคุณแท้ ประกาศวุฒิสาร        

ณ  วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ศาลาพวงจินดา 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เข้าเยี่ยมคาราวะของผู้ประสานงานด้านนโยบายสาธารณะ บริษัท Netflix 

(เอเชีย แปซิฟิก)  ณ ห้องประชุมชั้น 6 กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ประชุมหารือร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 4 โครงการศึกษา เพ่ือปรับปรุง 

และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ณ ห้องวิมวาทิตย์ 2 ชั้น 3 สนง.

ปลัดกระทรวงพาณิชย์  เข้าร่วมประชุมโดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย 

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 (เวลา 11.00 น.) ประชุมกรรมการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ         

ครั้งที่ 3/2561  ณ  ห้องทรัพย์ไพลิน ชั้น 2 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมโดยประธาน/

เลขาธิการ/กรรมการ 

วันที่ 23 สิงหาคม 2561  (เวลา 14.00 น.) ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  ณ  ห้องทรัพย์ไพลิน     

ชั้น 2 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมโดยประธาน/เลขาธิการ/กรรมการ/สมาชิก สมาพันธ์

สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 

 


