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ใบสมัครโครงการขอรับทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ขนาดสั ;น (CCCL Film Fund) 
ในหวัข้อ “สานสันตสู่ิธรรมชาต ิ(Making Peace with Nature)” 
เทศกาลหนงัสั ,นโลกป่วยเราต้องเปลี7ยน (CCCL Film Festival) ปี 2564 

 
กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน  อา่นรายละเอียดกตกิาและข้อกําหนดในการสมคัรได้ทีK www.ccclfilmfestival.com/grants  
หากมีข้อสงสยัสามารถสอบถามเพิKมเตมิได้ทีK submissions@ccclfilmfestival.com  

 

 

ส่วนที( 1 ข้อมูลทั(วไปของผู้สมัคร 

ผู้สมคัร/หวัหน้าทีม (ผูที้'สามารถติดต่อไดส้ะดวก) 

ชื3อและนามสกลุ  

ชื3อเลน่   อาย ุ  ปี  วนัเดือนปีเกิด  

ที3อยู ่ บ้านเลขที3   หมูที่3  ซอย  

ถนน   ตําบล  อําเภอ  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์  

โทรศพัท์  Facebook  

Line   Email  

อาชีพ  

 
ระดบัการศกึษา ใส่เครื(องหมาย X ลงในช่องว่าง 

 
เพศ ใส่เครื(องหมาย X ลงในช่องว่าง  ชาย  หญิง  LGBTQ+/non-binary 

 
คณุเป็นประชาชนจากกลุม่ชาตพินัธุ์หรือไม ่ใส่เครื(องหมาย X ลงในช่องว่าง 

 ใช ่  ไมใ่ช ่

 
คณุหรือทีมของคณุเป็นนกัเรียน นกัศกึษา หรือผู้ ที3มีอายตุํ3ากวา่ 21 ปี ทกุคน 
ใส่เครื(องหมาย X ลงในช่องว่าง 

 ใช ่  ไมใ่ช ่

 
คณุเป็นครูที3ปรึกษาโครงการให้กบันกัเรียนหรือนกัศกึษาที3อายตุํ3ากวา่ lm ปี 
ใส่เครื(องหมาย X ลงในช่องว่าง 

 ใช ่  ไมใ่ช ่

 

 ประถม  มธัยมต้น/เทียบเทา่  มธัยมปลาย/ปวช., ปวส.  ป.ตรี  สงูกวา่ ป.ตรี 
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กรุณากรอกชื3อสถานศกึษาและจงัหวดั (หากคณุเป็นครูที3ปรึกษาหรือเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา) 

 

 
คณุมีประสบการณ์การทําภาพยนตร์มาก่อน 
ใส่เครื(องหมาย X ลงในช่องว่าง 

 ใช ่  ไมใ่ช ่

 
คณุสนใจเข้าร่วมโครงการพี3เลี rยงชว่ยแนะแนวการผลติภาพยนตร์ (Mentorship Program) หรือไม ่พร้อมระบเุหตผุล 
(ตอบเฉพาะผู้ ที3มีอายตุํ3ากวา่ lm ปี หรือผู้ ที3ไมเ่คยมีประสบการณ์การทําภาพยนตร์มาก่อน) 
โครงการ Mentorship Program เป็นโครงการที(เปิดโอกาสใหผู้ส้มคัรโครงการที(มีอายตํุ(ากว่า RS ปี หรือ ผูที้(ไม่เคยมีประสบการณ์การทําภาพยนตร์
มาก่อนไดร่้วมพฒันาบทและรบัคําแนะนําจากคนทําหนงัในอตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (ใส่เครื(องหมาย X ลงในช่องว่าง) 

 สนใจ  ไมส่นใจ 

 
กรุณาระบเุหตผุล 

 

 
ส่วนที( 2 รายละเอียดโครงการ 

ชื3อภาพยนตร์   

ชื3อภาพยนตร์ภาษาองักฤษ (ถ้ามี)   

 
รายชื3อผู้ กํากบัภาพยนตร์ 

ในกรณีที(หวัหนา้ทีมไม่ใช่ผูกํ้ากบัภาพยนตร์ หรือโครงการมีผูกํ้ากบัมากกว่า 1 คน 

 

 
ประเภทภาพยนตร์ 
ใส่เครื(องหมาย X ลงในช่องว่าง 

 หนงัเลา่เรื3อง/เรื3องแตง่  แอนิเมชนั (Animation)  สารคดี (Documentary) 

 หนงัทดลอง (Experimental film)  อื3น ๆ ระบ ุ  

 
เรื3องยอ่ขนาดสั rน (Logline) เขียนบอกเรื(องราวแบบสัbน ๆ ใหไ้ดใ้จความใน 1-2 ประโยคเช่น ชายหนุ่มนกักีฬาโรงเรียนตอ้งหาทางฝ่าจราจร

กรุงเทพฯอนัติดขดัตอนเที(ยงวนั เพื(อไปช่วยแฟนสาวก่อนที(เธอจะถูกเอเลี(ยนส่งตวัไปขัbวโลกเหนือ 
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เรื3องยอ่ภาพยนตร์แบบละเอียด 
เขียนเล่าเรื(องตัbงแต่ตน้จนจบ (ถา้พืbนที(ไม่พอ สามารถขึbนหนา้กระดาษใหม่ได)้ 

 

 
แผนคา่ใช้จา่ย (Budget Plan) โดยสงัเขป 
ผูส้มคัรจะตอ้งอธิบายว่าจะใชจ่้ายเงินทนุ 25,000 อย่างไร 

รายละเอียดการใช้ทนุ จาํนวนเงนิ (บาท) 

(ตวัอยา่ง: คา่เชา่กล้องสําหรับถ่ายภาพยนตร์) (ตวัอยา่ง: 5,000 บาท) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Visual References หรือ ภาพตวัอยา่งเพื3อแสดงถงึรูปแบบ/สไตล์ของโครงการภาพยนตร์ 
ผูส้มคัรสามารถอา้งอิงภาพจากภาพยนตร์  มิวสิควิดีโอ หรือสื(ออื(น ๆ ที(บ่งบอกถึงโทนสี สไตล์งานภาพของภาพยนตร์ที(ผูส้มคัรตอ้งการจะผลิต 

 
(ตวัอยา่งภาพ สามารถลบข้อความกบัรูปภาพได้) 

   

 
Director statement หรือ ถ้อยแถลงจากผู้ กํากบั 
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ผูส้มคัรจะตอ้งอธิบายว่าโครงการภาพยนตร์สัbนของผูส้มคัรเกี(ยวขอ้งกบัวิกฤติการเปลี(ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างไร และทําไมผูส้มคัรถึง
สนใจที(จะเล่าเรื(องนีb 

 

 
ประวตัผิู้ กํากบัและทีมงาน (เขียนแนะนําตวัเองให้เทศกาลรู้จกัคณุมากขึ rน) 

 

 
Link ตวัอยา่งผลงานหนงัสั rนหรือสื3อสร้างสรรค์รูปแบบอื3น ความยาวไมเ่กิน 15 นาที (เทศกาลขอไมพ่ิจารณา Showreel)  
ถา้ผูส้มคัรไม่เคยทําภาพยนตร์มาก่อน กรุณาเขียนอธิบายว่าทําไมคณุถึงสนใจงานภาพยนตร์ และยกตวัอย่างภาพยนตร์ 2-3 เรื(องพร้อมอธิบาย
เหตผุลว่าทําไมคณุถึงชอบภาพยนตร์เรื(องนัbน 

 

 
 
กรอกใบสมัครให้เรียบร้อยแล้วส่งแบบฟอร์มมาที(อีเมล submissions@ccclfilmfestival.com ตั ]งชื(อหวัเรื(อง “CCCL 
Film Fund dedf - (ชื%อภาพยนตร์)” เช่น “CCCL Film Fund dedf - ภาวะโลกเลฟิ” 
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ปิดรับสมคัรโครงการขอรับทนุสนบัสนนุผลติภาพยนตร์สั rนวนัที3 10 พฤษภาคม l��� เวลา l�.�� น. และทางเทศกาลจะ
ประกาศผลผู้ ที3ได้รับการคดัเลอืกวนัที3 17 พฤษภาคม l��� 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ(มเตมิได้ที( 
อีเมล submissions@ccclfilmfestival.com 

Facebook: https://www.facebook.com/ccclfilmfest 
Website: https://www.ccclfilmfestival.com 

 
 
 
เงื3อนไขโครงการ 

1. ผู้สมคัรจะต้องเป็นผู้ ถือลขิสทิธิ�ทรัพย์สนิทางปัญญาของเนื rอหาที3สง่เข้าร่วมพิจารณา 
2. ผู้สมคัรสามารถสง่โครงการเพื3อเข้ารับการพิจารณามากกวา่ m โครงการ อยา่งไรก็ตามทางเทศกาลจะให้ทนุโครงการ

แก่ผู้สมคัรเพียงโครงการเดียวเทา่นั rน 
3. ในปีนี r ทางเทศกาลมีโครงการพี3เลี rยงชว่ยแนะแนวการผลติภาพยนตร์ (Mentorship Program) สาํหรับผู้สมคัรที3มีอายุ

ตํ3ากวา่ lm ปี หรือทีมที3มีครู/อาจารย์เป็นที3ปรึกษา หรือผู้ ที3ไมเ่คยมีประสบการณ์การทําภาพยนตร์มาก่อน ผู้สมคัร
สามารถเลอืกวา่ต้องการเข้าร่วมโครงการ Mentorship หรือไม ่โดยรายชื3อพี3เลี rยง (Mentor) จะประกาศให้ทราบ
ภายหลงั 

4. ทนุสนบัสนนุ  l�,��� บาท จะมอบให้กบัผู้ ที3ผา่นการคดัเลอืกหลงัจากที3บทภาพยนตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สมคัร
จะต้องพฒันาบทภาพยนตร์ให้แล้วเสร็จภายในวนัที3 �� มิถนุายน l��� ทั rงนี rทางเทศกาลอาจให้คําแนะนําตอ่บท
ภาพยนตร์นั rน ๆ และจะเคารพการตดัสนิใจของผู้สมคัรเป็นหลกั 

5. ผู้สมคัรที3ผา่นการคดัเลอืกจะต้องผลติภาพยนตร์และสง่ให้เทศกาลภายในวนัที3 l� กนัยายน l��� 
6. ผลงานภาพยนตร์จะต้องมีความยาวไมเ่กิน m� นาที 
7. ผู้สมคัรที3ผา่นการคดัเลอืกยินยอมให้เทศกาลหนงัสั rนโลกป่วยเราต้องเปลี3ยน (CCCL Film Festival) ถือลขิสทิธิ�

ผลงานภาพยนตร์ที3ผลติภายใต้โครงการ CCCL Film Fund ร่วมกนั โดยทางเทศกาลสามารถเผยแพร่ผลงานดงักลา่ว
ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ และกิจกรรมของเทศกาล 

8. ผลงานที3ผลติจะไมส่ามารถเผยแพร่ในเทศกาลภาพยนตร์อื3น โทรทศัน์ โรงภาพยนตร์ หรือชอ่งทางออนไลน์ได้จนกวา่
ผลงานเรื3องนั rนจะฉายในเทศกาลหนงัสั rนโลกป่วยเราต้องเปลี3ยน (CCCL Film Festival) ในชว่งเดือนพฤศจิกายน 
l��� หรือได้รับการอนญุาตจากทางเทศกาลก่อน 

9. ผลงานภาพยนตร์ที3ผลติจะต้องไมล่ะเมิดลขิสทิธิ�ทรัพย์สนิทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ rน ผู้สมคัรจะต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียว 

10. เทศกาลขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี3ยนแปลงเงื3อนไขการสง่ไอเดียเข้าชิงทนุโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
 
ทางเทศกาลขอสงวนสทิธิ�ในการตดัสนิและคดัเลอืกโครงการ หากโครงการของผู้สมคัรได้รับการคดัเลอืก ผู้สมคัรจะต้อง
ผลติภาพยนตร์สั rนสง่เทศกาลในระยะเวลาที3กําหนด หากผู้สมคัรต้องการเปลี3ยนแปลงเนื rอเรื3อง ประเดน็ หรือรูปแบบการ
นําเสนอภายหลงัได้รับการคดัเลอืก ผู้สมคัรจะต้องแจ้งให้ทางเทศกาลทราบลว่งหน้า 


