
หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 

 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ    
5 ธันวาคม 2565 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  
เป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดราชบุรี หรือศึกษาในสถาบันการศึกษา/ 

ทำงาน / หรือพักอาศัยในจังหวัดราชบุรี 
ผู้เข้าประกวดต้องระบุชื่อ - นามสกุล สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวก กรณีที่     

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดใช้ “นามแฝง” หรือ “นามปากกา” ในการประกวด ต้องแจ้งชื่อ-สกุล สถานที่ติดต่อ และ
หมายเลขโทรศัพท ์ในใบสมัครด้วย ทั้งนี้ จำกัดการส่งผลงานไม่เกิน ๓ ผลงาน / บุคคล 

๒. หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย 
๒.1 หัวข้อในการประกวดภาพถ่าย “ความรักของพ่อ” 
๒.2 เป็นภาพถ่ายที่สอดคล้องกับหัวข้อที่จัดประกวด 
๒.3 ผู้เข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ส่วนขั้นตอนการผลิตภาพ  ห้ามตัดต่อ

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสีและแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น 
๒.4 ส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดข้อมูล ดังนี้  

    1) ชื่อภาพและคำบรรยายภาพ 
    2) ชื่อผู้บันทึกภาพภาษาไทย  
    3) สถานที่บันทึกภาพ  
    4) ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 

๒.5 ขนาดของภาพและไฟล์ 
    1) เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือสมาร์ทโฟน สามารถปรับสีและตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค
เพ่ือให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น ไม่ได้ผ่านกระบวนการตัดต่อ ภาพที่ส่งต้องมีค่าความละเอียดของภาพที่ 300 DPI ขึ้นไป 
ไฟล์รูปภาพขนาดความละเอียด 3 ล้านพิกเซลขึ้นไป สามารถนำมาอัดขยายภาพขนาดใหญ่ได้โดยไม่เสีย
รายละเอียดภาพ และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้น
ขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด 
    2) บันทึกภาพถ่ายเป็นไฟล์ดิจิตอลประเภทไฟล์ .JPEG เท่านั้น (ไม่รับภาพที่เป็น TIFF RAW FILE 
หรือไฟล์ที่เป็นสกุลอ่ืน)   

๒.6 ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งใน
นามผู้อ่ืนโดยเด็ดขาด ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำดัดแปลง 
เลียนแบบ ภาพถ่ายของบุคคลอ่ืน ๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อ่ืนมาส่ง หรือส่งในนามผู้อ่ืนโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ การ
ทำซ้ำดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานภาพถ่ายของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
ภาพถา่ยของบคคุลอ่ืน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
/  ๒.7 ภาพถ่าย... 
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   ๒.7 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการ
ประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอ่ืนใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าว 
หมายรวมถึง ภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยน
องค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การตัดภาพ (crop) ทั้งนี้ ให้ถือเป็น
ดุลยพินจิของคณะกรรมการตัดสิน 
   ๒.8 หากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ                     
จะพิจารณาตัดสิทธิ์การประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น   

๓. กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ ๒ ช่องทาง  
 ๓.๑ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัด
ราชบุรี (ชั้น 4) ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ (พร้อม CD/DVD ภาพถ่าย)  
 3.2 ยื่นใบสมัครผ่านช่องทาง E-mail : sarabun-ratchaburi@m-culture.go.th โดยระบุหัวข้อ “การประกวด
ภาพถ่าย”  
 ทั้งนี้ กำหนดส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๕  สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  โทรศัพท์ 
หมายเลข  0 3232 2786, 0 3232 2862 ต่อ 103 หรือ 0 8187 44350  
 ๓.3 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จะประกาศผลการประกวด ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ และ Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สำหรับกำหนดการมอบรางวัล จะแจ้งให้
ทราบภายหลัง  

๔. รางวัลการประกวด  
4.1 ประเภทเด็กและเยาวชน  

ผู้ส่งผลงาน จะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี  
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

4.2 ประเภทประชาชนทั่วไป 
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
5.1 ชื่อและคำบรรยายภาพถ่ายทอดความหมายของภาพได้น่าประทับใจ 40 คะแนน 
5.2 สาระถูกต้องตามหัวข้อ  20 คะแนน 
5.3 ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน 
5.4 ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
ภาพถ่ายต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 

/6. เงือ่นไขอ่ืนๆ... 
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6. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
6.1 การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานประกวด ไม่มี

สิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
6.2 ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลของการประกวดเท่านั้น 
6.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และไม่ขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของชาติ และศีลธรรมอันดี 
6.4 คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 
6.5 ผลงานที่ส่งประกวดทุกผลงาน จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดกิจกรรม แต่ลิขสิทธิ์ของผลงาน    

ทุกผลงานยังคงเป็นของเจ้าของผลงานอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี มีสิทธิในการใช้
ประโยชน์ และเผยแพร่ผลงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร โดยถือว่าเจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ์
ดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์
ผลงาน แต่จะระบุชื่อเจ้าของผลงานที่นำผลงานไปใช้ทุกครั้ง                           

6.๖ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัลไปแล้ว หากตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดจริง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สามารถยกเลิก
และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน โดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จะเรียกคืนเงินรางวัล และเกียรติบัตรคืน  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 

หัวข้อ “ความรักของพ่อ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ประเภทการสมัคร 
  เด็ก / เยาวชน    ประชาชนทั่วไป 

2. รายละเอียดผู้สมัคร 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)   นามสกุล    อายุ         ป ี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :  
บ้านเลขที่                หมู ่  ถนน    ตำบล     
อำเภอ                 จังหวัด    รหัสไปรษณีย์     
เบอร์โทรศัพท ์:     เบอร์มือถือ :      

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
ชื่อผลงาน             

สถานทีบ่ันทึกภาพ            
              

แนวคิด             
             
              

 
 

ลงชื่อ      
     (     ) 
                        ผู้สมัคร 

 

 


