โครงการประกวดภาพถ่ าย
หัวข้ อ “เสน่ ห์เมืองไทย”
เจ้ าของโครงการและผู้ดาเนินงาน
บริ ษทั เอปสัน (ประเทศไทย) จากัด ร่ วมกับ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ และบริ ษทั วี เมานท์ แอนด์ ทริ ม จากัด
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรี ยน นักศึกษา และผูท้ ี่สนใจในการถ่ายภาพ
ประเภทของภาพถ่ าย
ผูส้ ่ งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตัวเองเท่านั้น โดยไม่เป็ นการเอาผลงานภาพถ่ายของคนอื่นเพื่อส่ งเข้า
ประกวด ซึ่ งภาพถ่ายทุกภาพสามารถถ่ายได้จากกล้องโทรศัพท์มือถือและกล้อง Digital ทุกรุ่ น และพริ นท์ภาพจากเครื่ องพิมพ์
ของเอปสันที่ร้าน Epson DigitalLab ขนาด 8x20 นิ้ว และ 12x18 นิ้ว (วัดจากเนื้อภาพถ่าย)
กติ ก าการส่ งภาพเข้ าประกวด
1. ภาพถ่ายที่ ส่ งเข้าประกวดจะต้องสื่ อถึ งหัว ข้อตามที่ กาหนดไว้
2. ประชาชนทั่ว ไป ไม่ จากัดเพศ – อายุ สามารถส่ งภาพเข้าประกวดได้ไม่ จากัดจานวน และไม่ จากัดรางวัลที่ ได้รับ
( 1 ใบสมัค รต่อ 1 ภาพ)
3. ประเภทภาพที่ ส่ งเข้าประกวด
No.
1.
2.

ประเภทกระดาษ
8x20 นิ้ ว
12x18 นิ้ ว

ประเภทกล้ อ ง
กล้องโทรศัพท์มือถื อ
กล้อง Digital

4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็ นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปี (ถ่ายหลังจากเดือนพฤศจิกายน 2558 เท่านั้น)
5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็ นภาพที่ถ่ายเพียง 1 เฟรมเท่านั้น
6. ภาพที่ ส่ ง เข้า ประกวดจะต้อ งพิม พ์ด ้ว ยกระดาษ EP Media จากร้ า น Epson DigitalLab ที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการประกวด
เท่ า นั้น และทางร้ า นค้า จะต้อ งเป็ นผู ร้ วบรวมผลงานพร้ อ มใบสมัค รของผูเ้ ข้า ประกวด จัด ส่ ง ให้ บ ริ ษัท วีเ มานท์ แอนด์
ทริ ม จากั ด , เลขที่ 325 หมู่ที่ 2 ซอยพุทธบูชา 44 แยก 11 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
7. ผูส้ ่ งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องกรอกข้อมูลส่ วนตัว พร้อมชื่อภาพถ่าย และคาบรรยายใต้ภาพลงในใบสมัคร
8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่วา่ จะเป็ นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรื อ
การประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรื อองค์กรอื่นใด และภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบ
ที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ให้ถือเป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิ น
9. สามารถปรั บ สี และความสว่า งให้ภ าพสมบู ร ณ์ ยิ่ง ขึ้ น ได้ แต่ห้า มเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ข ไดคัท ตัด แปะ ซ้อ นภาพ ย้า ย
องค์ประกอบภาพโดยเด็ดขาด (กรณี มี ข อ้ โต้แ ย้งกรรมการตัดสิ นมี สิ ทธิ์ ขอดู ภาพต้นฉบับ ได้)
10. ลิขสิ ทธิ์ของภาพยังคงเป็ นของผูถ้ ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะผูจ้ ดั งานขอกรรมสิ ทธิ์ในการคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเพื่อ
นาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ รวมถึงนาไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการ

จัดพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในหนังสื อ นิทรรศการ และเอกสารสิ่ งพิมพ์ทุกประเภทที่ไม่เป็ นไปเพื่อการพาณิ ชย์ โดยไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าลิขสิ ทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้นๆ โดยเป็ นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันตัดสิ น ทั้งนี้คณะผูจ้ ดั จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นา
ภาพถ่ายไปใช้ เมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หากคณะผูจ้ ดั มีความประสงค์จะใช้ภาพใด จะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพ
ก่อนเป็ นรายกรณี และจะใช้ภาพเมื่อได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วเท่านั้น
11. คณะกรรมการตัดสิ นภาพมี สิ ทธิ์ กาหนดวิธีการตัดสิ น และการตัดสิ นของคณะกรรมการถื อเป็ นที่ สิ้ นสุ ด และผูส้ ่ ง
ภาพเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิ บัติตามกฏกติ กาข้างต้นทุ กประการ
รางวัล ในการประกวด
ประเภทรางวัล
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
ชมเชย (10 รางวัล)

ผู้ ส่ งภาพเข้ า ประกวด
8x20 นิ้ว
12x18 นิ้ว
เงิ น รางวัล 30,000 บาท เงิ น รางวัล 30,000 บาท
พร้ อมโล่ รางวัล
พร้ อมโล่ รางวัล
เงิ น รางวัล 20,000 บาท เงิ น รางวัล 20,000 บาท
พร้ อมโล่ รางวัล
พร้ อมโล่ รางวัล
เงิ น รางวัล 10,000 บาท เงิ น รางวัล 10,000 บาท
พร้ อมโล่ รางวัล
พร้ อมโล่ รางวัล
เงิ น รางวัล 3,000 บาท เงิ น รางวัล 3,000 บาท
พร้ อมใบประกาศ
พร้ อมใบประกาศ

8x20 นิ้ว
เงิ น รางวัล 8,000 บาท

ร้ านค้ า Digital Lab
12x18 นิ้ว
เงิ น รางวัล 8,000 บาท

ส่ งภาพมากที่ สุ ด
เงิ น รางวัล 5,000 บาท

เงิ น รางวัล 5,000 บาท

เงิ น รางวัล 5,000 บาท

เงิ น รางวัล 3,000 บาท

เงิ น รางวัล 3,000 บาท

เงิ น รางวัล 3,000 บาท

เงิ น รางวัล 2,000 บาท

เงิ น รางวัล 1,500 บาท

เงิ น รางวัล 1,500 บาท

-

รายชื่ อคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ าย
ประธานดาเนินการตัดสิ น
อาจารย์พิสิฐ เสนานันท์สกุล
ที่ปรึ กษาสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
กรรมการตัดสิ น ประเภท 8x20 นิว้
1. อาจารย์สยมภูว ์ เศตะพราหณ์
ที่ปรึ กษาสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
2. อาจารย์ชิดชนก เสนานันท์สกุล
อาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
3. คุณสมโภช แตงไทย
กองบรรณาธิการวารสารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
4. ผูแ้ ทนจากบริ ษทั เอปสัน (ประเทศไทย) จากัด
5. ผูแ้ ทนจากบริ ษทั วีเมานท์ แอนด์ ทริ ม จากัด
กรรมการตัดสิ น ประเภท 12x18 นิว้
1. คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริ ฐ
นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
2. อาจารย์พิสิฐ เสนานันท์สกุล
ที่ปรึ กษาสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
3. ผศ. สมาน เฉตระการ
ที่ปรึ กษาสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
4. ผูแ้ ทนจากบริ ษทั เอปสัน (ประเทศไทย) จากัด
5. ผูแ้ ทนจากบริ ษทั วีเมานท์ แอนด์ ทริ ม จากัด

กาหนดระยะเวลา









ส่ งผลงานที่ ร้านค้าที่ ร่ว มรายการ ได้ต้ งั แต่ว นั ที่ 25 กันยายน - 15 พฤศจิ กายน 2560
ตัด สิ น ภาพถ่า ยวัน ที่ 20 พฤศจิ กายน 2560 เวลา 10.00-17.30น. ที่ บริ ษทั เอปสัน (ประเทศไทย) จากัด
(สานักงานใหญ่)
ประกาศรางวัล ในงาน Bangkok International Photo Fair 2017 ณ ศูนย์แสดงสิ นค้าไบเทคบางนา ในวันเสาร์ ที่
2 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็ นต้นไป
ตรวจสอบรายชื่อผูส้ ่ งภาพเข้าประกวด และผูไ้ ด้รับรางวัลทางเว็ปไซด์ของเอปสัน www.epson.co.th
หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Epson DigitalLab Call Center โทร 02–426-4984-6 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา
9.00 – 17.00 น.
ติดต่อรับของรางวัล วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.ในงาน Bangkok International Photo Fair 2017
ณ ศูนย์แสดงสิ นค้าไบเทคบางนา

สื่ อประชาสั มพันธ์
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Epson Website: www.epson.co.th



Facebook @EpsonThailand

ใบสมัคร
โครงการประกวดภาพถ่ ายหัวข้ อ “เสน่ ห์เมืองไทย”
ชื่อภาพ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันที่ถ่ายภาพ …………………...………. สถานที่ ……………………………..……………………….………กล้องรุ่ น.…………………………………
คาบรรยาย...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ประเภท

8x20 นิว้

12x18 นิ้ว

ชื่ อ – นามสกุล ผู้ที่ส่งภาพ ……………………………………………………………………………………………………..….
เพศ

ชาย

หญิง อายุ ………….. ปี อาชีพปั จจุบนั ……………………………………………………….…..

ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ ……….....…… ซอย ……..............…..หมู่บา้ น ……………...………………ตึก/อาคาร …...…...……...….
ตาบล …………....………. อาเภอ ……………........……..จังหวัด ………...………...………รหัสไปรษณี ย ์ ……………......….
เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………… อีเมลล์ …………………………………………………………………….
ชื่ อร้ านค้ าที่ส่งภาพ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ ……….....…… ซอย ……..............…..หมู่บา้ น ……………...………………ตึก/อาคาร …...…...……...….
ตาบล …………....………. อาเภอ ……………........……..จังหวัด ………...………...………รหัสไปรษณี ย ์ ……………......….
เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………… อีเมลล์ …………………………………………………………………….
ขอยืนยันว่าผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าวข้างต้น ได้สร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง โดยไม่ได้ทาซ้ า ดัดแปลง
ลอกเลียนแบบภาพบุคคลอื่น และไม่ได้นาภาพของบุคคลอื่นมาส่ งประกวดในนามตนเองหรื อส่ งในนามบุคคลอื่น ทั้งนี้หากมี
บุคคลที่ ส ามกล่าวอ้างว่าภาพที่ ส่งเข้าประกวดนั้นมี การละเมิ ดสิ ทธิ์ ตามกฎหมาย ผูท้ ี่ ส่ งภาพเข้าประกวดจะรั บผิดชอบต่อ
ค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผูเ้ ดียว และยอมรับกติกาการประกวดที่กาหนดขึ้นทุกประการ
ลงนาม................................................................ผูส้ ่งผลงาน
(……….......................................................)
วันที่......... เดือน......................พ.ศ..................
หมายเหตุ :
-

-

กรุ ณากรอกข้อความใบสมัครนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และแนบใบสมัครนี้ไปพร้อมกับภาพถ่ายที่พริ นท์เรี ยบร้อยแล้ว
ใบสมัครนี้ใช้ในโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เสน่ห์เมืองไทย” ในระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น

