
ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๕ 
เร่ือง การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕:

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๕: 
จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็น 
ประขาธิปไตย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ■

๑. วัตถุประสงค์
๑) เพ ื่อส ่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิร ูปการเมืองการปกครองในระบอบ 

ประซาธิปไตย อันมี'พระมหากษัต'ริย่ทรงเป็น,ประมุข
๒) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประซาขน ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ 

ประฃาธิปไตย ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และความรับผิดซอบต่อสังคม อันเป็นพึ๋นฐานสำคัญของ 
ความเป็นประขาธปไตย ฝานวรรณกรรม

๓) เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึก 
ความเป็นพลเมืองในระบอบประซาธิปไตย

๔) เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของประขาขนในประเทศขาติ

๒. ประเภทผลงาบที่จัดประกวด
๑) เร่ืองส้ัน 
๒) บทกวี

๓. ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๑) เป็นวรรณกรรมเพี่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
๒) เรื่องสั้น. เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ด้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ 

ลงในกระดาษ เอ ๔ จำนวนไม1เกิน ๘ หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ 
(๑๖ พอยท์) ในกรณีที่ผู้ฮ่งผลงานเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ หรือทัณฑสถาน อIjโลมให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง 
ได้ (จำนวนไม1เกิน ๑๐ หน้า)

๓) บทกวี เป็นวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว ๖ -  ๑๒ บท 
ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ท่ีสร้างข้ึนใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ 
โดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ เอ ๔ หากพิมพ์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์) 
หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

๔. คุณสมบัติ ข้อปฎิบ้ติ และเงื่อนไขการประกวด 
๔.© คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

๑) ประซาขนท่ัวไป
๒) ผู้เขียนยังมืขีวีตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน



๔.๒ ข้อปฏิบัติในการส่งผลงานเข้าประกวด
๑) ผู้เขียนหนึ่งคนมีสิทธึ๋ส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทฺละ ๑ ผลงาน
๒) เป ็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่'ในสือทุกประเภทก่อนการตัดสิน1ของ

คณะกรรมการฯ
๓) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องลร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองเพียงผู้เดียว 

ไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิด 
ลิฃสิ'ทธ้ี ผู้เขียนจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิด 
ลิฃสิทธี้ หรือเป็นผลงานที่ม ีผ ู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคน ไม่ว ่าจะเป ็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจาก 
การประกวด การส่งผลงาบเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า 
ปี ๒๕๖๔ หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในรางวัลของผู้เขียนทุกประการ 
และอาจไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งต่อไป ตามแต่ระยะเวลาที่จะกำหนดและประกาศให้ทราบ 

๔) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องตรวจสอบต้นฉบับ และการสะกดคำให้ถูกต้องตามหลักภาษา
๔.๓ เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

๑) ผลงานท ี่ส ่งเข ้าประกวด จะต้องไม ่ก ่อให ้เก ิดความเส ือมเล ียต ่อสถาบ ันฃาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และบุคคลอื่นใดทั้งสิน

๒) ผ ู้ม ีส ่วนเกี่ยวข้องในการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕ 
ไม่มีสิทธึ๋ในการส่งผลงานเข้าประกวด

๓) คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๕ ขอสงวนสิทธที่จะไม่ส่งคืนต้นฉบับผลงาน
ที่ส่งเข้าประกวด

๔) คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี ๒๕๖๕ ขอสงวนสิทธื้ในการไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง 
หากไม่มีผลงานใดเหมาะสมถึงเกณฑ์ที่กำหนด

๕) การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๕ ถือเป็นท่ีสินสุด 
ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใด  ๆได้

๖) ในกรณีที่ผู้ส่งผลงาบเข้าประกวดทำผิดหลักเกณฑ์ จะด้วยวิธีการใดก็ตาม คณะกรรมการฯ 
หรือสำนักงาบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอสงวนสิทธิ๋ในการเรียกคืบรางวัลพร้อมเงินรางวัล
๔. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน

๔.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
- มีเนื้อหาส่งเสริมความเป็นประขาธิปไตย
- มีขีอเรื่อง'ของผลงาน
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีกลวิธีนำเสนอน่าสนใจ
- มีอรรถรส ขวนอ่าน และมีคุณค่าในเขิงวรรณคิลป็
- มีสำนวนและภาษาถูกต้องเหมาะสม
- มีองค์รวมของความเป็นวรรณกรรม

๔.๒ ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินแบ่งออกเป็น ๓ รอบ 

๑) รอบกลั่นกรอง (Longlist)
- โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง



๒) รอบคัดเลือก (Shortlist)
- โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือก 

๓) ตัดสินรอบสุดท้าย
-โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๔๖๔ 

ในกรณีที่มีปัญหาใด  ๆ ให้อยูใบดุลยพินิจของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒<£๖๕:
, ๖. รางวัลพานแว่นฟ้า

๖.๑ ประเภทเรื่องสั้น
๑) รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล

ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา 
และเงินรางวัล ๖๐1๐OD บาท 

๒) รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา 
และเงินรางวัล รางวัลละ ๔๐1๐๐๐ บาท 

๓) รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา 
และเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐1๐๐๐ บาท 

๖ 1๒ ประเภทบทกวี
๑) รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล
' ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา 

และเงินรางวัล ๖๐1๐๐๐ บาท 
๒) รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล

ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา 
และเงินรางวัล รางวัลละ ๔๐1๐๐๐ บาท 

๓) รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา 
และเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐1๐๐๐ บาท

ผลงานที่ผ่านการพิ จาร่ณารอบกสั่นกรอง (Longlist) ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ไม่ได้รับรางวัล 
จะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา
๗. สิทธิและพันธกรณีระหว่างผู้เข ียน สำน ักงาบเลขาธิการสภาผู้แทบราษฎร และผลงานที่ได้รับรางวัล 

พานแว่นฟ้า
ผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า ทั้งประเภทเรื่องสั้น และประเภทบทกวี ถือเป็น 

กรรมสิทธึ๋ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยที่สำนักงานฯ ไม่นำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ 
หรือการค้าใด ๆ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทบราษฎร มีสิทธี้ดังน้ี
๑) มีสิทธิ้ที่จะจัดพิมพ์เป็นหนังลือเล่ม หรือเผยแพร่ผ่านลือสิงพิมพ์ใด  ๆ และมีสิทธิ๋ที่จะจัดทำ' 

เป็นลืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังลืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) หรือเผยแพร่ผ่านลืออิเล็กทรอนิกส์โด ๆ



๒) มีส ิทธิ้ท ี่จะจัดให้ม ีการแปล หรืออนุญาตให้ม ีการแปล เรื่องห'นงเรื่องใดหรือทั้งหมด 
เป็นภาษาอื่น และเผยแพร่สู่ลาธารณะ โดยให้ถือว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นเจ้า1ของลิขสิทธ้ี 
ฉบับแปลที"สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดให้มีการทำขึ้นในครั้งนั้น ๆ

๓) มีสิทธ้ีท่ีจะดัดแปลงส่วนหน่ีงส่วนใดหรือท้ังหมด เป็นภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์การ์ตูน บทเพลง 
บทละคร ละครวทยุ หรือสือกิลปะใด  ๆ เพื่อเผยแพร่สู'สาธารณะ

๔) เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลยังมีลิขสิทธี้ในผลงานของตน
๘. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

๑) สามารถส่งผลงานในรูปแบบต้นฉบับพิมพ์หรือเขียน เอ ๔ หรือไฟล์ PDF 
๒) เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือนามปากกา ที่อยู่พร้อมร.หัสไปรษณีย์ หมายเลข 

โทรศัพท์ของผู้เขียน แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๓) การส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งได้ดังนี้

๓.๑) ส ่งผลงานเข ้าประกวดทางไปรษณ ีย ์ ห ร ือส ่งโดยตรงได ้ท ี่กล ุ่มงาน เผยแพ ร ่ 
ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประซาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ 0 ๓ 0 0  วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรมรางวัล 
พานแว่นฟ ้า”

๓.๒) ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDFได้ท่ี ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ p h a n @ p arliam en t.g o .th  

๙. ระยะเวลาดำเนินการ
เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๔๖๔ (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ 

จะถ ือว ันประท ับตราส ่งไปรษณ ีย ์เป ็นสำค ัญ  ในกรณ ีท ี่ส ่งทางไปรษณ ีย ์อ ิเล ็กทรอน ิกส ์ต ้องไม ่เก ินเวลา

มิถุนายน ๒๔๖๔ 
กรกฎาคม ๒๔๖๔

สิงหาคม ๒๔๖๔ 
กันยายน ๒๔๖๔

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานุเข้าประกวดสามารถ่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ 
ประขาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประขาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๔๙๐๐ ต่อ ๔๔๙๒ - ๙๔ ติดตามข่าวสารเก่ียวกับรางวัลได้ท่ี w w w .parliam en tgo .th /phan  
และเพจเฟซบุ๊ก ‘'รางวัลพานแว่นฟ้า”

ประกาศ ณ วันท่ี อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางพรพิศ เพชรเจริญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ประธานกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๔๖๔

๒๔.๐๐ นาพิกา ของวันที _ ____________
- ประกาศรายซื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist)
- ประกาศรายซื่อผลงานที่ผ่านการคัดเสือกเข้าสู่การตัดสิน 

รอบสุดท้าย (Shortlist)
- ประกาศผลการตัดสิน
- มอบรางวัล

mailto:phan@parliament.go.th
http://www.parliamentgo.th/phan

