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เงื่อนไขและกติกาในการประกวด
๑. คุณสมบัติ
๑.๑ สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๓ คน เป็นนิสิต นักศึกษาและเยาวชน อายุ ๑๘ - ๒๕ ปี โดยกรณีที่เป็นนิสิต
นักศึกษาและกรณีที่บัตรนักศึกษาชารุดหรือสูญหาย จะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ที่สังกัดอยู่แนบมาด้วย (เมื่อส่งใบสมัครแล้ว สมาชิกในทีมไม่สามารถแก้ไขหรือขอเปลี่ยนรายชื่อ ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น)
๑.๒ มีที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลทีมได้อีก ๑ คน สถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้า ร่วมประกวดได้มากกว่า
๑ ทีม
๒. ผลงาน
เนื้อหาของภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "ขอ-รับ-ท่าน" จะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การรณรงค์เพื่อการ
ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่ นในทุกรูปแบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตระหนักและเห็นคุณค่า ของการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยอาศัยจุดร่วมความแตกต่างทางความคิดผ่านภาพยนตร์สั้น
๓. วิธีการ วันและสถานที่ส่งผลงาน
๓.๑ ดาวน์โหลดใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ได้ที่
- www.tvparliament.net/shortfilm
- www.facebook.com/shortfilmofparliament
๓.๒ ให้ส่งชื่อเรื่อง, โครงเรื่องของภาพยนตร์สั้น, แรงบันดาลใจ และ Reference (ถ้ามี) ในรูปแบบ
ของเอกสาร ขนาด A4 (กรณี ที่ พิ ม พ์ ส่ ง ขนาดตั ว อั ก ษร 16 พ้ อ ยน์ Cordia New ระยะขอบกระดาษ ด้ า นซ้ า ย
และด้ า นขวา 2.50 เซนติ เมตร) พร้ อ มใบสมั ค รและหลั ก ฐานการสมั ค รของทุ ก คนที่ ร่ ว มที ม งาน ได้ ตั ้ง แต่ว ัน ที่
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยสามารถส่งผลงานและใบสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้
- ส่งด้วยตนเอง ในวัน และเวลาราชการ (จัน ทร์–ศุก ร์) ภาคเช้า ตั้ง แต่เ วลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น.
และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ได้ที่
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ชั้น ๒ อาคารกษาปณ์ ถนนประดิพัทธ์ (ระหว่างซอย ๔ กับ ซอย ๖) แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๓๐๒
- ส่งทางไปรษณีย์ โดยให้วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพยนตร์สั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์รัฐสภา” ตามที่อยู่ข้างต้น โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์ของวันที่ ๒๖ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๙
เท่านั้น ทั้งนี้ ทางสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการชารุดเสียหายที่เกิด
จากการขนส่งพัสดุไปรษณีย์
๓.๓ ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ทีมละ ๑ เรื่อง เท่านั้น
๓.๔ ประกาศผลรอบแรก ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ๒๐ ทีมสุดท้าย ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ผ่านช่องทาง
ดังนี้
- หมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าทีมแต่ละทีม
- เวบไซต์ www.tvparliament.net , www.radioparliament.net
- แฟนเพจโครงการประกวดฯ www.facebook.com/shortfilmofparliament
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๓.๕ ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ๒๐ ทีมสุดท้าย จะต้องส่งตัวแทนของทีม จานวน ๒ คน (จากรายชื่อที่ส่งเข้าร่วม
สมัครกับโครงการเท่านั้น) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและอภิปรายกระบวนการผลิตภาพยนตร์ สั้นอย่างมืออาชีพ
ที่สถาบันวิชาการทีโอที (TOT Academy บริษัททีโอทีจากัด (มหาชน) ถนนงามวงศ์วาน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ในวันที่ ๒๓-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งทีมที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศได้
๓.๖ ในกรณีที่ทีมใดทีมหนึ่ งไม่ส ามารถเข้าร่ว มอบรมได้ ทางโครงการจะให้ ทีมที่มีคะแนนล าดับถัดไป
ผ่านเข้ารอบแทน
๓.๗ การส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ ให้นาโครงเรื่องที่ผ่านเข้ารอบของแต่ละทีมไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น
ภายใต้หัวข้อ "ขอ-รับ-ท่าน" โดยมีความยาวของภาพยนตร์สั้นไม่เกิน ๑๕.๐๐ นาที และต้องไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ นาที
ซึ่งรวม Title และ End Credit แล้ว พร้อมจัดทาคาบรรยายภาษาไทยประกอบ (Subtitle) ตัวอักษร DilleniaUPC
ขนาดตัวอักษร 30 พ้อยน์
ส่งผลงานภาพยนตร์สน้ั (รอบสุดท้าย)
- ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์
ของวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น
- รูปแบบของไฟล์ Mpeg-4 ขนาด 1280x720, 25fps ขึ้นไปเท่านั้น โดยบันทึกไฟล์ (Data) ลงแผ่น DVD
มาตรฐาน DVD-5 หรือ DVD-9 ที่สามารถเปิดชมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ จานวน ๓ แผ่น บรรจุลงกล่อง DVD
พร้อมออกแบบปก
- จัดทา Teaser ตัวอย่างของภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดความยาวไม่เกิน ๑.๐๐ นาที
๓.๗ ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
- ส่งด้วยตนเอง ในวัน และเวลาราชการ (จัน ทร์–ศุก ร์) ภาคเช้า ตั้ง แต่เ วลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น.
และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ได้ที่
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศ น์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ชั้น ๒ อาคารกษาปณ์ ถนนประดิพัทธ์ (ระหว่างซอย ๔ กับ ซอย ๖) แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๓๐๒
- ส่งทางไปรษณี ย์ โดยให้ว งเล็ บมุมซองว่า “ประกวดภาพยนตร์สั้น (รอบชิงชนะเลิศ ) สถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา” ตามที่อยู่ข้างต้น ทั้งนี้ทางสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะไม่
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการชารุดเสียหายที่เกิดจากการขนส่งพัสดุไปรษณีย์
๓.๘ ในการผลิตภาพยนตร์สั้น ทีมผู้ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์และดาเนินการ
ผลิตภาพยนตร์สั้นเองทั้งหมด โดยไม่จากัดเทคนิควิธีการถ่ายทาหรือรูปแบบในการนาเสนอ
๔. เงื่อนไขอื่นๆ
๔.๑ ประกาศผลที ม ที่ ช นะเลิ ศ และมอบรางวั ล ในวั น ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องออดิทอเรียม
ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา ๑๔.๐๐ น.
๔.๒ ผลงานภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะนาไปจัดฉายเผยแพร่สู่สาธารณะ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐–๑๘.๐๐ น.
๔.๓ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจน
บุคลากรหรือองค์กรใด อันจะทาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
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๔.๔ ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๔.๕ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ภาพยนตร์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง
คลิ ป วิ ดีโ อซอฟต์ แ วร์ ห รื ออื่ น ใดที่ใ ช้ ในการผลิ ตผลงาน โดยต้อ งไม่ล ะเมิ ดกฎหมายว่ าด้ ว ยลิ ข สิ ทธิ์ และทรั พย์ สิ น
ทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
๔.๖ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยตัวผู้ส่งผลงานเอง ต้องไม่เคยได้รับรางวัล
จากการประกวดในเวทีอื่นๆ และเป็นผลงานที่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD/DVD เว็บไซต์
สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และอื่นๆ หากนาภาพหรือเนื้อหาบางส่วนมาร่วมประกวดอีกและคณะกรรมการสืบทราบจะถูก
ตัดสิทธิ์จากรางวัลและเรียกคืนรางวัลทันที
๔.๗ การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ และผู้ส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดต้องยอมรับการพิจารณาและคาวิจารณ์ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการแสดงผลงาน หรือการเผยแพร่
ผลงานที่ส่งประกวดโดยสงบและจะไม่แสดงความเห็น วิพากษ์ วิจารณ์อันเกี่ยวกับการพิจารณาและคาวิจารณ์ดังกล่าว
ที่เป็ น เหตุให้ คณะกรรมการ และ/หรื อผู้ จั ดโครงการ ส านั กงานเลขาธิก ารสภาผู้ แทนราษฎรเกิ ดความเสี ยหาย
ต่อทรัพย์สินและชื่อเสียง
๔.๘ ผู้เป็นคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางใดไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
๔.๙ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบ
พบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกา
๔.๑๐ ข้อมูลของผู้สมัครที่กรอกในใบสมัคร รวมถึงถ้อยคาที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการเพื่อสมัครครั้งนี้
เป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังผู้ จัดโครงการ และ/หรือส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร ทราบว่า
ข้อความหรือถ้อยคาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดเป็นความเท็จ ทีมของผู้สมัครในการประกวดครั้งนี้จะถือเป็นโมฆะ
หมายเหตุ
- กรุณาทดสอบแผ่น DVD ทุกแผ่น ก่อนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด หาก DVD ที่ส่งเข้าประกวด
ไม่สามารถเปิดรับชมได้ ผลงานของท่านจะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับพิจารณาการประกวดทันที
- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่ งคืนแผ่น DVD ที่ส่งเข้าร่วมประกวดคัดเลือก
และตัดสินผลงานในทุกกรณี
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เกณฑ์การคัดเลือกและการให้คะแนน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด จะพิจารณาการให้คะแนนจากเรื่องต่างๆ ดังนี้
- เกณฑ์การตัดสินภาพยนตร์ สั้นในรอบแรก
โครงเรื่องภาพยนตร์มีความสอดคล้องกับโครงการในหัวข้อ "ขอ-รับ-ท่าน" จะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
การรณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยอาศัยจุดร่วมความแตกต่างทางความคิดผ่านมุมมองภาพยนตร์สั้น
- เกณฑ์การตัดสินภาพยนตร์ สั้นในรอบชิงชนะเลิศ
ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ ๕๐ คะแนน
- การกาหนดแนวคิด , การวางโครงสร้างของเรื่อง, การถ่ายทอดมุมมองในการนาเสนอความน่าสนใจ
ตรงประเด็นกับหัวข้อการประกวดและมีคุณค่าต่อสังคม
- วิธีการเล่าเรื่อง การสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ด้วยภาษาภาพ ด้านการแสดงและเสียงตลอดจน
การลาดับภาพ
ความสมบูรณ์ในด้านกระบวนการผลิต (Production) ๕๐ คะแนน
- การกากับการแสดง
- การถ่ายทาภาพยนตร์
- การตัดต่อและการลาดับภาพ
- เทคนิคพิเศษอื่นๆ เช่น การใช้เอฟเฟค (
- การควบคุมคุณภาพของผลงาน ความคมชัดของภาพ ความคมชัดของเสียง
รางวัล Popular Film
นับคะแนนจากผลโหวตบนหน้าแฟนเพจโครงการประกวดฯ www.facebook.com/shortfilmofparliament
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงเที่ยงคืน ของวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เท่านั้น (ทางโครงการประกวดฯ จะเป็น
ผู้อัพโหลดไฟล์ภาพยนตร์สั้น)
รางวัลสาหรับการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ เป็นทุนการศึกษา จานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เป็นทุนการศึกษา จานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เป็นทุนการศึกษา จานวน ๒๐,๐๐๐- บาท
๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- รางวัล Popular Film จานวน ๑๕,๐๐๐- บาท
๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- รางวัลชมเชย เป็นทุนการศึกษาจานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
๒ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๕

กาหนดโครงการ
- แถลงข่าวเปิดโครงการ การประกวดภาพยนตร์สั้น
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
- เปิดรับสมัครและส่งโครงเรื่อง
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ๒๐ ทีม สุดท้าย
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
- ส่งตัวแทน ๒ คน เข้าร่วมอบรม (จากรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมสมัครกับโครงการเท่านั้น)
วันที่ ๒๓-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่สถาบันวิชาการทีโอที (TOT Academy) บริษัททีโอทีจากัด (มหาชน)
ถนนงามวงศ์วาน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)
- ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น (รอบสุดท้าย) ในรูปแบบของ DVD (ไฟล์ Data)
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
- ประกาศผล/มอบรางวัล และจัดฉายภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัล ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๓๐๒, ๐๒ ๒๔๔ ๒๒๙๖ ในเวลาราชการ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
parliamentfilm@yahoo.com
www.facebook.com/shortfilmofparliament

