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การประกวดภาพยนตรสั้นกรมศุลกากร

หัวข�อ 
“การนําของติดตัวเข�าทางอากาศยานสําหรับผู�โดยสาร” (Customs Guide for Travelers)

วัตถุประสงค� 
 เพื่อใช�ภาพยนตร�สั้นเป�นสื่อในการสร�างความเข�าใจด�านศุลกากรแก�ประชาชน

รายละเอียดการประกวด
การประกวดแบ�งเป�น 2 รอบ

คุณสมบัติของผู�สมัครเข�าร�วมส�งผลงาน
1. ไม�จํากัดอายุผู�สมัคร และอาชีพ ยกเว�นข�าราชการ พนักงานราชการและลูกจ�าง
    ของกรมศุลกากร
2. ผู�สมัครแต�ละทีมต�องมีสมาชิกไม�เกิน 3 คน และส�งผลงานภาพยนตร�สั้นได�
    ทีมละ 1 เรื่องเท�านั้น
3. มีความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และผลิตผลงานภาพยนตร�สั้นที่มี
    ความคิดริเริ�มสร�างสรรค�เป�นของตนเอง

กติกาในการแข�งขัน  
รอบคัดเลือก

    ผู�ประสงค�จะสมัครเข�าร�วมการประกวดจะต�องกรอกใบสมัครตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนด
ให�ครบถ�วน ประกอบด�วย

1. ข�อมูลผู�สมัคร
2. เรื่องย�อของภาพยนตร�สั้น ความยาวไม�เกิน 1 หน�ากระดาษ เอ 4
3. treatment ของภาพยนตร�สั้น ความยาว 1-3 หน�ากระดาษ เอ 4
4. ประเภทของภาพยนตร�สั้น เป�นภาพยนตร�ประเภท Fiction หรือ Animation   เท�านั้น 

          และไม�จํากัดแนวภาพยนตร� เช�น แนวดราม�า แนวตลก แนวสยองขวัญ เป�นต�น

รอบตัดสิน
คณะกรรมการจะทําการคัดเลือกจากใบสมัคร จํานวนไม�เกิน 10 ผลงาน เพื่อให�ผู�สมัครที่ผ�านการ 

คัดเลือกเข�าร�วม workshop เรื่อง การนําของติดตัวเข�าทางอากาศยานสําหรับผู�โดยสารและฟ�งคําแนะนํา 
ด�านการผลิตภาพยนตร�สั้นจากผู�กํากับภาพยนตร�มืออาชีพ โดยมีรายละเอียด ดังน��

1. ผู�สมัครต�องสามารถเข�าร�วมกิจกรรมได�ในทุกช�วงกิจกรรมของโครงการ                
    (ตัวแทนอย�างน�อยทีมละ 1 คน)
2. ผลงานภาพยนตร�สั้นต�องมีความยาว 3-5 นาทีรวมเครดิต
3. ส�งผลงานในรูปแบบ DVD ในรูปแบบไฟล� AVI/MOV/WMV/MP4
4. ผลงานที่ผ�านการคัดเลือกเข�าสู�รอบตัดสิน จะได�รับเงินทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร�สั้น ผลงานละ 

          20,000 บาท
5. ผลงานที่ส�งเข�าประกวดจะต�องเป�นผลงานที่สร�างสรรค�ขึ้นใหม� ที่ไม�เคยส�งประกวด และ/หรือ 

          เผยแพร�ที่ใดมาก�อน สร�างด�วยซอฟต�แวร�โอเพนซอร�ส (Open Source) หรือซอฟต�แวร�อื่น ๆ 
          ที่ถูกกฎหมายและองค�ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต�อง  ไม�ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู�อื่น ซึ่งในกรณ�ของ 
          การละเมิดลิขสิทธิ์ ผู�ส�งผลงานจะต�องเป�นผู�รับผิดชอบ

6. ผลงานที่เข�าประกวดรอบตัดสินทุกผลงานจะเป�นลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากรและกรมศุลกากรสามารถ 
          นําไปใช�ได�ตามความเหมาะสม

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร�อมโล�เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร�อมโล�เกียรติยศ
รางวัลขวัญใจมหาชน เงินรางวัล  30,000 บาท พร�อมโล�เกียรติยศ

หมายเหตุ 
*** รางวัลขวัญใจมหาชน นับจากจํานวนผู�ชม (View) และจํานวนผู�ถูกใจ (Like) ใน Youtube
*** ผลการตัดสินถือเป�นสิทธิขาดของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ผู�กํากับภาพยนตร�และผู�ทรงคุณวุฒิจากกรมศุลกากร

ระยะเวลา
1. รับสมัครตั้งแต�วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559
2. ประกาศผลผู�ผ�านเข�ารอบ 10 ทีม ทางเว็บไซต� www.customs.go.th  
    ในวันที่ 15 กันยายน 2559
3. การอบรมเรื่องการนําของติดตัวเข�าทางอากาศยานสําหรับผู�โดยสารและฟ�งคําแนะนําด�านการผลิต 

          ภาพยนต�สั้นวันที่ 1 ตุลาคม 2559
4. ส�งภาพยนตร�สั้นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
5. จัดงานฉายภาพยนตร�และประกาศผลรางวัล ภายในเดือนมกราคม 2560

ติดตามรายละเอียดและดาวน�โหลดใบสมัครได�ที่ : 
 www.customs.go.th  
 กรมศุลกากร : The Customs Department

ส�งใบสมัครทาง - อีเมล : customs.shortfilm@gmail.com
                    - ไปรษณ�ย� : ส�วนสื่อสารองค�กร สํานักบริหารกลาง กรมศุลกากร
                            เลขที่ 1 ถนน สุนทรโกษา เขต คลองเตย
    กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณ�ย� 10110
                        (วงเล็บมุมซองว�า “ส�งผลงานประกวดภาพยนตร�สั้น”)
                        การส�งใบสมัครทางไปรษณ�ย�จะยึดวันที่ประทับตราไปรษณ�ย�เป�นหลัก
   

ติดต�อสอบถามข�อมูลเพิ�มเติม:
 ฝ�ายประสานงานการประกวด โทรศัพท�  091-019-4730, 086-349-0654
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3. ส�งผลงานในรูปแบบ DVD ในรูปแบบไฟล� AVI/MOV/WMV/MP4
4. ผลงานที่ผ�านการคัดเลือกเข�าสู�รอบตัดสิน จะได�รับเงินทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร�สั้น ผลงานละ 

          20,000 บาท
5. ผลงานที่ส�งเข�าประกวดจะต�องเป�นผลงานที่สร�างสรรค�ขึ้นใหม� ที่ไม�เคยส�งประกวด และ/หรือ 

          เผยแพร�ที่ใดมาก�อน สร�างด�วยซอฟต�แวร�โอเพนซอร�ส (Open Source) หรือซอฟต�แวร�อื่น ๆ 
          ที่ถูกกฎหมายและองค�ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต�อง  ไม�ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู�อื่น ซึ่งในกรณ�ของ 
          การละเมิดลิขสิทธิ์ ผู�ส�งผลงานจะต�องเป�นผู�รับผิดชอบ

6. ผลงานที่เข�าประกวดรอบตัดสินทุกผลงานจะเป�นลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากรและกรมศุลกากรสามารถ 
          นําไปใช�ได�ตามความเหมาะสม

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร�อมโล�เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร�อมโล�เกียรติยศ
รางวัลขวัญใจมหาชน เงินรางวัล  30,000 บาท พร�อมโล�เกียรติยศ

หมายเหตุ 
*** รางวัลขวัญใจมหาชน นับจากจํานวนผู�ชม (View) และจํานวนผู�ถูกใจ (Like) ใน Youtube
*** ผลการตัดสินถือเป�นสิทธิขาดของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ผู�กํากับภาพยนตร�และผู�ทรงคุณวุฒิจากกรมศุลกากร

ระยะเวลา
1. รับสมัครตั้งแต�วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559
2. ประกาศผลผู�ผ�านเข�ารอบ 10 ทีม ทางเว็บไซต� www.customs.go.th  
    ในวันที่ 15 กันยายน 2559
3. การอบรมเรื่องการนําของติดตัวเข�าทางอากาศยานสําหรับผู�โดยสารและฟ�งคําแนะนําด�านการผลิต 

          ภาพยนต�สั้นวันที่ 1 ตุลาคม 2559
4. ส�งภาพยนตร�สั้นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
5. จัดงานฉายภาพยนตร�และประกาศผลรางวัล ภายในเดือนมกราคม 2560

ติดตามรายละเอียดและดาวน�โหลดใบสมัครได�ที่ : 
 www.customs.go.th  
 กรมศุลกากร : The Customs Department

ส�งใบสมัครทาง - อีเมล : customs.shortfilm@gmail.com
                    - ไปรษณ�ย� : ส�วนสื่อสารองค�กร สํานักบริหารกลาง กรมศุลกากร
                            เลขที่ 1 ถนน สุนทรโกษา เขต คลองเตย
    กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณ�ย� 10110
                        (วงเล็บมุมซองว�า “ส�งผลงานประกวดภาพยนตร�สั้น”)
                        การส�งใบสมัครทางไปรษณ�ย�จะยึดวันที่ประทับตราไปรษณ�ย�เป�นหลัก
   

ติดต�อสอบถามข�อมูลเพิ�มเติม:
 ฝ�ายประสานงานการประกวด โทรศัพท�  091-019-4730, 086-349-0654

(3)
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1. ข�อมูลผู�สมัคร
1. ช�่อ - สกุล……………………………………………………………………………(หัวหน�าทีม)
วันเดือนป�เกิด…………………………………………..อายุ……………ป�
สถานภาพ…………………………
กําลังศึกษา (ระดับ,สถาบัน)……………………………………………………..………
ทํางาน/ตําแหน�ง ………………………………………………………………………..
สถานที่ทํางาน…………………………………………………………………………..
ที่อยู�ป�จจุบัน……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
เบอร�โทรศัพท�…………………………………………………………………
Line ID………………………………………………………………………..
อีเมล……………………………………………………………………….….
Facebook/Twitter/ อื่น ๆ…………………………………..………………..

2. ช�่อ - สกุล……………………………………………………………………………
วันเดือนป�เกิด…………………………………………..อายุ……………ป�
สถานภาพ…………………………
กําลังศึกษา (ระดับ,สถาบัน)……………………………………………………..………
ทํางาน/ตําแหน�ง ………………………………………………………………………..
สถานที่ทํางาน…………………………………………………………………………..
ที่อยู�ป�จจุบัน……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
เบอร�โทรศัพท�………………………………………………………………………
Line ID…………………………………………………………………………….
อีเมล………………………………………………………..…………….…….….
     Facebook/Twitter/ อื่น ๆ…………………………………..………………..

ส�วนที่ 1 ข�อมูลทั่วไป
ช�่อทีม…………………………………………………………………………………….
ช�่อผลงานภาพยนตร�สั้น…………………………………………………………………

ใบสมัคร
การประกวดภาพยนตรสั้น กรมศุลกากร
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ส�วนที่ 2 ข�อมูลด�านผลงานภาพยนตร�

(ถ�ามี) ผลงานภาพยนตร�/รางวัล………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

3. ช�่อ - สกุล……………………………………………………………………………
วันเดือนป�เกิด…………………………………………..อายุ……………ป�
สถานภาพ…………………………
กําลังศึกษา (ระดับ,สถาบัน)……………………………………………………..………
ทํางาน/ตําแหน�ง ………………………………………………………………………..
สถานที่ทํางาน…………………………………………………………………………..
ที่อยู�ป�จจุบัน……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
เบอร�โทรศัพท�…………………………………………………………………
Line ID………………………………………………………………………..
อีเมล……………………………………………………………………….….
Facebook/Twitter/ อื่น ๆ…………………………………..………………..

(2)
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ติดตามรายละเอียดและดาวน�โหลดใบสมัครได�ที่ : 
 www.customs.go.th  
 facebook : กรมศุลกากร : The Customs Department

ส�งใบสมัครทาง - อีเมล : customs.shortfilm@gmail.com
                    - ไปรษณ�ย� : ส�วนสื่อสารองค�กร สํานักบริหารกลาง กรมศุลกากร
                            เลขที่ 1 ถนน สุนทรโกษา เขต คลองเตย
    กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณ�ย� 10110
                        (วงเล็บมุมซองว�า “ส�งผลงานประกวดภาพยนตร�สั้น”)
                        การส�งใบสมัครทางไปรษณ�ย�จะยึดวันที่ประทับตราไปรษณ�ย�เป�นหลัก
   

ติดต�อสอบถามข�อมูลเพิ�มเติม:
 ฝ�ายประสานงานการประกวด โทรศัพท�  091-019-4730, 086-349-0654

              ทั้งน��ข�าพเจ�าได�แนบ เร�่องย�อความยาวไม�เกิน 1 หน�ากระดาษเอ 4 และ treatment 
ความยาว 1 - 3  หน�ากระดาษเอ 4  มาพร�อมกับใบสมัครแล�ว  และหากทีมของข�าพเจ�าได�
ผ�านการคัดเลือกเข�าสู�รอบตัดสิน ข�าพเจ�าหร�อสมาช�กในทีมอย�างน�อย 1 คนสามารถเข�าร�วม 
กิจกรรมได�ทุกช�วงกิจกรรมของโครงการ

 

  ลงช�่อ……………………………………………..(หัวหน�าทีม)
        (……………………………………………..)
                                 ผู�สมัคร
  วันที่…….เดือน……………………..พ.ศ………..

  ลงช�่อ……………………………………………..
         (……………………………………………..)
                ผู�สมัคร

  ลงช�่อ……………………………………………..
        (……………………………………………..)
               ผู�สมัคร

(3)
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ข�อมูลเกี่ยวกับการน�าของติดตัว
เข�าทางท�าอากาศยานสําหรับผู�โดยสาร
(Customs Guide for Travelers)

กรมศุลกากรได�จัดช�องบร�การปฏิบัติพิธ�การศุลกากรให�แก�ผู�โดยสารขาเข�าตามมาตรฐาน
สากลไว� 2 ช�องทาง ได�แก�

 1. พิธ�การช�องเข�ยว (Nothing to Declare)
 เป�นช�องสําหรับผู�โดยสารที่ไม�มีของต�องเสียภาษีอากร ของต�องกํากัด หร�อ ของต�องห�าม 
ทั้งน�� สามารถน�าเข�าได� ดังน��

 2. พิธ�การช�องแดง (Goods to declare)
 เป�นช�องสําหรับผู�โดยสารที่น�าของที่ต�องชําระอากร ของต�องกํากัด หร�อของต�องห�าม 
เข�ามา หร�อไม�แน�ใจว�าตนได�น�าของที่ต�องชําระอากร ของต�องกํากัด หร�อของต�องห�าม เข�ามาหร�อไม� 
ทั้งน�� สามารถน�าเข�าได� ดังน��

ของส�วนตัว ของต�องกํากัด ของต�องห�าม

1. มูลค�ารวมไม�เกิน 20,000 บาท 
และไม�มีลักษณะทางการค�า

ห�ามน�าเข�า ยกเว�น
1) บุหร�่ มีปร�มาณไม�เกิน 200 มวน ซิการ� 

หร�อยาเส�น อย�างละไม�เกิน 250กรัม 
หร�อหลายชน�ดรวมกันมีน��าหน�กทั้งหมดไม�เกิน 
250 กรัม

2) เคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ปร�มาตร ไม�เกิน     
1 ลิตร 

ห�ามน�าเข�าเด็ดขาดทุกกรณ�

ของส�วนตัว ของต�องกํากัด ของต�องห�าม

1. มูลค�ารวมเกิน 20,000 บาท แต�ไม�เกิน 100,000 บาท 
หร�อมูลค�ารวมไม�เกิน 20,000 บาท แต�มีลักษณะทางการค�า

>>> เสียภาษีปากระวางกับเจ�าหน�าที่ ศุลกากร
2. มูลค�ารวมเกิน 100,000 บาท
>>> จัดทําใบขนสินค�า

ห�ามน�าเข�า เว�นแต�จะมีใบอนุญาต 
จากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง มาแสดงต�อ 
เจ�าหน�าที่ศุลกากร

ห�ามน�าเข�าเด็ดขาดทุกกรณ�
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ของต�องกํากัด

ของต�องห�าม

โทษสําหรับผู�ฝ�าฝ�น

 ของต�องกํากัด หมายถึง ของที่มีกฎหมายบัญญัติห�ามมิให�น�าเข�ามาหร�อส�งออกไป 
นอกราชอาณาจักร เว�นแต�จะได�รับอนุญาตเป�นหน�งสือจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง และจะต�องน�ามา 
แสดงต�อเจ�าหน�าที่ศุลกากรขณะผ�านช�องตรวจแดงหร�อขณะปฏิบัติพิธ�การศุลกากร
ตัวอย�างของต�องกํากัด ได�แก�

 ของต�องห�าม หมายถึง ของที่มีกฎหมายบัญญัติห�ามน�าเข�ามา หร�อส�งออกไปนอก 
ราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด เช�น สารเสพติด วัตถุหร�อสื่อลามก ของเลียนหร�อปลอมเคร�่องหมายการค�า 
ของละเมิดลิขสิทธ�์ ธนบัตรหร�อเหร�ยญกษาปณ�ปลอม และสัตว�ป�าสงวน

 การฝ�าฝ�นกฎหมายศุลกากร จะมีโทษปรับเป�นเง�น 4 เท�าราคาของรวมค�าอากร หร�อจําคุกไม�เกิน  
       10 ป� หร�อทั้งปรับทั้งจํา
 นอกจากเป�นความผิดตามกฎหมายศุลกากรแล�ว ยังเป�นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�องด�วย

ประเภท หน�วยงานที่มีหน�าที่ควบคุม

พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ กรมศิลปากร

อาวุธป�น  กระสุน วัตถุระเบิด สําน�กงานตํารวจแห�งชาติ/กรมการปกครอง
พืช และส�วนต�างๆ ของพืช กรมว�ชาการเกษตร

สัตว�มีช�ว�ต  และซากสัตว� กรมปศุสัตว�

อาหาร อาหารเสร�ม ยา เคร�่องสําอาง สําน�กงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช��นส�วนยานพาหนะ กระทรวงอุตสาหกรรม
บุหร�่ ยาสูบ เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� กรมสรรพสามิต

เคร�่องมือว�ทยุสื่อสาร อุปกรณ�โทรคมนาคม สําน�กงานอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ 
สําน�กงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนามแห�งชาติ 
(กสทช.)
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ตัวอย�างอัตราภาษีอากรของสินค�าแบรนด�เนม

ประเภท
อัตราภาษีอากร

อากร(%)

กระเป�า
รองเท�า
เสื้อผ�า
นาฬ�กา
จักรยาน

20
30
30
5
30

7
7
7
7
7

การน�าเง�นตราเข�า-ออกประเทศ

ไม�มีข�อจํากัดในการน�าเข�า-น�าออก

ต�องสําแดงต�อเจ�าหน�าที่ศุลกากร

ต�องขออนุญาตธนาคารแห�งประเทศไทย

A

B

C

น�าเข�า

ลาว มาเลเซีย เมียนมาร� 
กัมพูชา เว�ยดนาม และจ�น 
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

ประเทศอื่น ๆ นอกจาก 
6 ประเทศ

ไม�เกิน 450,000 บาท

เกิน 2,000,000 บาท

เกิน 450,000 
แต�ไม�เกิน 2,000,000 บาท

ไม�เกิน 50,000 บาท

เกิน 50,000 บาท
B

B C

B C

A

เง�นตราต�างประเทศ

น�าเข�า น�าออก

A

ไม�เกิน 20,000 ดอลลาร�สหรัฐ  
(สกุลอื่นเทียบเท�า)

เกิน 20,000 ดอลลาร�สหรัฐ 
(สกุลอื่นเทียบเท�า)

A

A

B

เง�นบาท

น�าออก

เง�นตรา

ภาษีมูลค�าเพิ�ม(%)
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