
 
 

ประกวดสารคดีส้ัน “พ.ร.บ.เคียงขาง...ทุกการเดินทาง” 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญประชาชน

ท่ัวไป อายุ 15 ปข้ึนไป สงผลงานเขารวมการประกวดสารคดีสั้น “พ.ร.บ.เคียงขาง...ทุกการเดินทาง”  ชิง

เงินรางวัลมูลคารวมกวา 350,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร  

 

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบเก่ียวกับการท่ีภาครัฐไดประกาศปรับเพ่ิมความ

คุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 

2 .เพ่ือรณรงคกระตุนใหประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะเจาของรถหรือผูครอบครองรถตระหนักถึงความสําคัญ 

และรถทุกคันไดมีการจัดทําประกันภัยรถตามกฎหมาย 

.3 เพ่ือใหผูประสบภัยจากรถ รูจักกองทุนทดแทนผูประสบภัย และสามารถเรียกรองสิทธิประโยชนจาก

กองทุนทดแทนผูประสบภัยไดอยางถูกตองครบถวน ตลอดจนเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ สํานักงาน คปภ. 

 

คุณสมบัติของผูเขารวมประกวด 

• ประชาชนท่ัวไป อายุ 15 ปข้ึนไป 

• สมัครเปนบุคคล หรือทีม ทีมละไมเกิน 8 คน 

    ผูสมัครรอบคัดเลือกตองยอมรับเงื่อนไขกติกาในรอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯขอตัดสิทธิ์ทีมที่ไม    

    สามารถรวมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศได และขอมอบสิทธิ์นั้นใหกับทีม ท่ีอยูลําดับคะแนนรองลงมา 
 

เกณฑการตัดสินรอบคัดเลือก 

• กติกาการสงผลงานในรอบคัดเลือก 

o ศึกษารายละเอียดโครงการและดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี www.oic.or.th และ www.js100.com  

o สงใบสมัครเขาประกวด ไดท่ีทาง E-mail : oicshortfilm@gmail.com  

o ใบสมัครตองกรอกขอมูลครบถวน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิกทุกคนในทีม 

พรอมรับรองสําเนา 



• การสงผลงานในรอบคัดเลือก 

o สงรางบท (Script) และ Storyboard ในรูปแบบไฟล  PDF โดย Storyboard จะตองจบดวย 

โลโก คปภ.  

• รางบท (Script) และ รางสตอรี่บอรด (Story Board) บังคับใชอักษร–ขนาด 16 พอยท 

• ความยาวรวมท้ังเรื่อง  7-12 นาที  

• สงไดเพียง 1 ทีมตอ 1 ผลงาน เทานั้น 

o สงใบสมัครและสงรางบท (Script) และ รางสตอรี่บอรด (Story Board) สารคดีส้ัน ไดท่ี  

1. ทาง E-mail : oicshortfilm@gmail.com  

2. ทางไปรษณีย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

เลขท่ี 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองวา 

“ประกวดสารคดีสั้น” ตั้งแตบัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

 

เง่ือนไขการประกวด รอบคัดเลือก 

• สารคดีสั้นตองมีเนื้อหาท่ีสื่อถึงสาระสําคัญของการประกันภัยรถภาคบังคับ ภายใตหัวขอ “พ.ร.บ.เคียง

ขาง...ทุกการเดินทาง” ประกอบดวย Title/ Intro และ End Credit 

• ไมจํากัดเทคนิคการผลิต รูปแบบการนําเสนอ อาทิ ภาพยนตร แอนนิเมชั่น การตูน สี ขาวดํา หรือ 

เทคนิคผสม ตองมีความชัดเจน  

• ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองเปนผลงานท่ีสรางสรรคข้ึนใหม ไมเคยสงเขาประกวดท่ีใดมากอน ไมเคย

ไดรับการเผยแพรในสื่อทุกประเภท (รวมท้ังสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook, YouTube เปนตน) 

และเปนผลงานท่ีผูสงเขาประกวดสรางสรรคดวยตนเอง มิไดทําซํ้า คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของ

ผูอ่ืน อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 

• ผลงานท่ีสงเขาประกวดถือเปนลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เทานั้น 

• คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

การตัดสินผลงานในรอบคัดเลือก 

o คุณบัณฑิต ทองดี และคุณเชิดพงษ เหลายนตรผูกํากับภาพยนตรชื่อดัง และคณะกรรมการฯ จะทํา

การคัดเลือกผลงาน Storyboard ท่ีถูกตองตามกติกาและเกณฑการตัดสินเพ่ือเขารอบชิงชนะเลิศ

เปนจํานวน 20 ทีม ทีมงานจะประกาศรายชื่อทีมท่ีผานการคัดเลือกทั้ง 20 ทีม วันท่ี 11 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 ผานทาง www.oic.or.th และ www.js100.com  

mailto:iamshortfilm@gmail.com


o ทีมท่ีผานเขารอบฯ จะไดรับการติดตอกลับจากเจาหนาท่ีประสานงานโครงการฯ เพ่ือตรวจสอบ

คุณสมบัติ ในการเขารวมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศ โดยสมาชิกท้ัง 20 ทีม ตองเขารวมกิจกรรม

ตลอดโครงการ 

 

หมายเหตุ  20 ทีมท่ีผานรอบคัดเลือก ตองเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการท่ี สํานักงาน คปภ. เปนเวลา 1 วัน 

จากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกใหเหลือ 10 ทีม พรอมมอบเงินสนับสนุนการผลิตผลงานทีมละ 10,000 บาท  

จากนั้นสงผลงานใหคณะผูจัดการประกวดเพ่ือตัดสินในรอบชิงชนะเลิศตอไป โดยการเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ทางผูเขารวมประกวดตองรับผิดชอบคาเดินทางดวยตนเอง คณะผูจัดการประกวดจะดูแลเรื่องอาหารวางและ

อาหารกลางวันเทานั้น 

 

เง่ือนไขการประกวด รอบชิงชนะเลิศ 

• สารคดีสั้นตองมีเนื้อหาท่ีสื่อถึงสาระสําคัญของการประกันภัยรถภาคบังคับ ภายใตหัวขอ “พ.ร.บ.เคียง

ขาง...ทุกการเดินทาง” ความยาวไมเกิน 7-12 นาที  (ประกอบดวย Title/ Intro และ End Credit) 

• ไมจํากัดเทคนิคการผลิต รูปแบบการนําเสนอ (อาทิ ภาพยนตร แอนนิเมชั่น การตูน สี ขาวดํา หรือ 

เทคนิคผสม ตองมีความชัดเจน กําหนดใหมีสัดสวนภาพ 16:9 Full HD 1920*1080 และบันทึกไฟลท่ีมี

นามสกุล AVI / MPEG4 / MP4 / MPG / WMV หรือ MOV) สงในรูปแผน CD/DVD หรือ Thumb 

drive 

• ผูประกวดตองตั้งชื่อเรื่องใหสอดคลองกับเรื่องราวที่นําเสนอ พรอมออกแบบโปสเตอรเพื่อ

ประชาสัมพันธสารคดีสั้น ขนาด A1 ไฟล JPG สงในรูปแผน CD/DVD Thumb drive  

• ตองมีตราสัญลักษณของสํานักงาน คปภ. ปรากฏอยูในชิ้นงาน 

• ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองเปนผลงานท่ีสรางสรรคข้ึนใหม ไมเคยสงเขาประกวดท่ีใดมากอน ไมเคย

ไดรับการเผยแพรในสื่อทุกประเภท (รวมท้ังสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook, YouTube เปนตน) 

และเปนผลงานท่ีผูสงเขาประกวดสรางสรรคดวยตนเอง มิไดทําซํ้า คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของ

ผูอ่ืน อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์  

• ไมใชถอยคําหรือการแสดงออกท่ีสื่อในทางหยาบคาย ดูหม่ืน เสียดสี นินทาวาราย ยั่วยุสรางความ

แตกแยกอยางเด็ดขาด 

• ตองใหความเคารพตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และไมพาดพิงบุคลากร สมาคม หรือองคกร

ใดๆ อันจะทําใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงหรือละเมิดสิทธิ์สวนบุคคลหรือขององคกรใดๆ ตลอดจนไม

ขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมหรือหลักศาสนาใดๆ  

• ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองมี End Credit เปน Logo และมีชื่อกิจกรรม ในครั้งนี้ประกอบอยางลงตัว 



• ผลงานท่ีไดรับรางวัลทุกเรื่องถือเปนลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เทานั้น 

• ในกรณีท่ีผลงานไดมาโดยมิชอบ สํานักงาน คปภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวดหรือ หาก

ไดรางวัลแลวก็จะมีการเพิกถอนรางวัลและในกรณีที่มีการฟองรองสํานักงาน คปภ. จะไมรับผิดชอบใดๆ  

• สงวนสิทธิ์การใชเพลง และภาพท่ีถูกตองตามลิขสิทธิ์ 

• คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

 

ระยะเวลาในการเขารวมโครงการ 

• วันนี้-30 พ.ย. 61 เปดรับสมัคร www.js100.com  และรับผลงานรอบคัดเลือก ผานทาง e-mail: 

oicshortfilm@gmail.com 

• 30 พ.ย. 61 ปดรับผลงานรอบคัดเลือก 

• 11 ธ.ค. 61 ประกาศผล 20 ทีมเขารอบชิงชนะเลิศ ผาน www.oic.or.th และ www.js100.com  

• 20 ธ.ค. 61 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจากผูกํากับชื่อดัง และประกาศผล 10 ทีมรอบชิงชนะเลิศ 

• 24 ธ.ค.61 – 23 ม.ค. 62 สงผลงานรอบชิงชนะเลิศ ผานทาง e-mail: oicshortfilm@gmail.com 

• 24 ม.ค. – 11 ก.พ. 62 เผยแพรผลงานทาง Fanpage facebook : proic2012 พรอมเปดโหวต ชิง

รางวัล Popular Vote เฉพาะชองทาง Fanpage facebook : proic2012 เทานั้น 

• 11 ก.พ. 62 ปดรับผล Popular Vote 

• 13 ก.พ. 62 งานประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ สํานักงาน คปภ. 

หมายเหตุ : ผลงานสารคดีสั้นของท้ัง 10 ทีม จะเผยแพรลงสื่อ Fanpage facebook : proic2012 

ตั้งแตวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ผลงานเรื่องใดไดรับคะแนนมากท่ีสุด จะไดรับรางวัล Popular 

Vote โดย 1 Like มีคาเทากับ 1 คะแนน, 1 Share มีคาเทากับ 10 คะแนน  เริ่มโหวตได ตั้งแตวันท่ี 

24 มกราคม – 11 กุมภาพันธ 2562 (นับผลโหวตถึงเวลา 23.00 น.) โดยจะเก็บผลคะแนนจากชองทาง 

Fanpage facebook : proic2012 เทานั้น 

 

 

รายชื่อกรรมการในการประกวด  

• คุณสุรินทร ตนะศุภผล 

ผูชวยเลขาธิการ สายกลยุทธองคกร สํานักงาน คปภ. 

• คุณธิดาภรณ อุนชู   

ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร สํานักงาน คปภ. 



• คุณดุษฎี ประสงค 

หัวหนากลุมสื่อมวลชนสัมพันธ สํานักงาน คปภ. 

• คุณบัณฑิต ทองดี 

ผูกํากับภาพยนตร 

• คุณเชิดพงษ เหลายนต 

ผูกํากับละคร/ภาพยนตรโฆษณา 

 

รางวัลการประกวด 

• รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ไดรับโล,เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 100,000 บาท 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล ไดรับโล, เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 70,000 บาท 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล ไดรับโล, เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท 

• รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ไดรับเกียรติบัตร พรอมเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท  

• รางวัล Popular Vote จํานวน 1 รางวัล ไดรับเกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 10,000 บาท 

 

ติดตอสอบถาม 

• ฝายประสานงานโครงการประกวดสารคดีสั้นกับ คปภ. สายดวน คปภ. 1186  

หรือ จส.100 โทรศัพท : 1137 หรือ *1808  

• Email : oicshortfilm@gmail.com 

 

ศึกษาขอมูลการประกันภัยรถยนตภาคบังคับไดท่ี 

http://www.oic.or.th/en/education/insurance/vehicle/compulsory  

http://www.oic.or.th/th/consumer/insurance/about/car 

http://www.oic.or.th/th/node/86715 

 

“คปภ. คุมครองผูทําประกันภัย ประกันภัยคุมครองคุณ” 

mailto:oicshortfilm@gmail.com
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