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ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ “หน้าต่างน่าน” (NAN WINDOWS)
ชื่อผลงาน............................................................................................................................. ...........................
ถ่ายด้วยกล้อง...............................เลนส์...........................................รูรบั แสง..................................................
ความไวแสง.......................................................ความเร็วชัตเตอร์ ...................................................................
แนวคิดสร้างสรรค์ (ให้ระบุถึงแรงจูงใจและความหมายของภาพ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
เจ้าของผลงาน
นาย/นาง/นางสาว..........................................นามสกุล.................................................. ................................
อายุ.............ปี อาชีพปัจจุบัน...........................................บ้านเลขที่................................หมู่ที่......................
ซอย..............................................ถนน..................................ตาบล/แขวง.............................. ........................
อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..........................
โทรศัพท์...............................................................Email………………...........................……………………………….
ขอยืนยันว่าผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าวข้างต้นได้สร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยไม่ได้ทาซา
ดัดแปลง ลอกเลียนแบบภาพบุคคลอื่น และไม่ได้นาภาพของบุคคลอื่นมาส่งประกวดในนามตนเอง หรือส่ง
ในนามบุคคลอื่น ทังนีหากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดนัน มีการละเมิดสิทธิ์ ตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกิดขึนแต่เพียงผู้เดียว และยอมรับกติกาการประกวดที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด กาหนดขึนทุกประการ
ลงนาม.....................................................ผู้ส่งผลงาน
(......................................................)
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ.....................

ลงนาม..................................................ผู้รับผลงาน
(...................................................)
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ....................
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โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “หน้าต่างน่าน” (NAN WINDOWS)
บริ ษัท ไปรษณี ย์ไทย จ ากั ด ขอเชิ ญ ผู้ ส นใจ ส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว มการประกวดภาพถ่า ย หัว ข้อ
“หน้ า ต่ า งน่ า น” (NAN WINDOWS) ชิ ง รางวั ล พร้ อ มโล่ เ กี ย รติ ย ศ ส่ ง ผลงานตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม
ถึง 15 พฤศจิกายน 2560 ลุ้นเป็นผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจัดพิมพ์เป็นโปสการ์ด และจัดแสดงผลงาน
ณ หอศิลป์ริมน่าน
หัวข้อการประกวด
“หน้าต่างน่าน” (NAN WINDOWS) เป็นภาพถ่ายที่ต้องแสดงให้เห็นถึงมุมมองต่างๆ ในพืนที่จังหวัด
น่านที่สวยงามในช่วงเวลาต่างๆ เช่น ถิ่นที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต การคมนาคม การอุปโภคบริโภค การเกษตร การประมง
ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น ที่ควรสื่อให้เห็นถึงสภาพแวดล้ อมที่ดี สะอาดสวยงาม และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน
กติกาและข้อกาหนด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายในพืนที่จังหวัดน่านเท่านัน ที่เป็นภาพถ่ายถิ่นที่อยู่อาศัย
สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
วิถีชีวิต การคมนาคม การอุปโภคบริโภค การเกษตร การประมง ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
เป็นต้น
2. ภาพถ่ ายต้ องเป็ น ภาพที่ ถ่ ายด้ ว ยกล้ องดิ จิ ทั ล ความละเอี ยดของภาพไม่ ต่ ากว่ า 16 ล้ านพิ กเซล/
300 DPI ขนาดไฟล์ภาพไม่ต่ากว่า 10 MB
3. กรอกรายละเอียดลงบนใบสมัครให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อภาพ สถานที่ถ่ายภาพ และเขียนบรรยาย
อธิบายแนวความคิด ไม่เกิน 4 บรรทัด พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ในใบสมัคร
การประกวด ส่ งมาที่ ฝ่ ายสื่ อสารองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒ นะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 วงเล็บมุมซอง (ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ หน้าต่างน่าน)
หรือ ส่งทาง Email : photo.nanwindows@gmail.com หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูก ตัด
สิทธิ์การส่งเข้าประกวด
4. ผู้ ส่ ง ภาพถ่ า ยเข้ า ประกวด มี สิ ท ธิ์ ส่ ง ภาพถ่ า ยได้ ไ ม่ เ กิ น รายละ 10 ภาพ โดยส่ งไฟล์ ภ าพต้ นฉบับ
ในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน Tiff หรือ JPEG ลงแผ่น CD หรือ Email พร้อมอัดขยายภาพสีบนกระดาษ
ขนาดกว้าง 12 นิว ยาว 18 นิว (เป็นแนวนอนเท่านัน) ในภาพต้องไม่มีลายนา ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์
ใดๆ พร้อมระบุ ชื่อ – นามสกุล หลังภาพให้ชัดเจน
5. ต้ อ งเป็ น ภาพสี ต ามจริ ง แต่ ส ามารถแก้ Shadow/ Highlight Color Balance และ Contrast
ได้เล็กน้อย แต่ห้ามปรับแต่งโดยการตัดต่อภาพแล้วสร้างขึนใหม่ ทังนีภาพถ่ายจะต้องเป็นธรรมชาติ
เหมือนภาพถ่ายปกติ อาจลบสิ่งรบกวนในภาพได้เล็กน้อย ทังนีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ตัดสิน
6. เป็ น ภาพถ่ายในช่วงเดือนกันยายน 2559 ถึง เดือนตุลาคม 2560 ซึ่ง ผลงานที่ผู้ ส่ งเข้าประกวดต้อง
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง ห้ามทาซา ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นและห้ามนาภาพถ่าย
ของผู้อื่นมาส่งประกวดในนามตนเอง และต้องรับรองว่าเป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
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โดยถูกต้อง ทังนีหากมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ส่งประกวดต้อง
รับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึนแต่เพียงผู้เดียว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
7. การประกวดภาพถ่ายประเภทเยาวชน ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี
8. ภาพถ่ายจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
เว็บ ไซต์ หรื อสื่ อสั งคมออนไลน์ ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ และการพาณิช ย์มาก่ อ น
(เนื่องจากในปัจจุบันมีการน าภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์ไปใช้งาน โดยไม่สามารถตรวจสอบได้
สามารถนาไปแบ่งปันกระจายออกไป โดยที่เจ้าของภาพถ่ายอาจไม่รู้ตัว และอาจเกิดกรณีพิพาทการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ทาให้เกิดความยุ่งยากกั บการประกวด เนื่องจากภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลอาจถูกนาไปใช้
ในงานต่างๆ ก่อนการตัดสิน) หากสืบทราบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของผู้อื่น หรือเคยได้รับ
รางวัลจากการประกวด หรือเคยตีพิมพ์และเผยแพร่มาก่อน ภาพนันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที และหากสืบ
ทราบภายหลังจากการประกาศผลรางวัล ผู้ส่งผลงานจะต้องคืนเงินรางวัลให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย
จากัด เต็มจานวนทันที
9. เมื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดได้ลงนามในใบสมัครแล้ว จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จากัด กาหนดขึนทุกประการ
10. คณะกรรมการตัดสิน มีสิทธิ์กาหนดวิธีการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทังสิน
11. ผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จะตกเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ แ ละลิ ข สิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากั ด
โดยผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องลงนามยินยอมในหนังสือสัญญามอบลิขสิท ธิ์ผลงานชินดังกล่าวให้เป็นของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด สามารถนามาใช้ในกิจกรรม
และธุรกิจใดๆ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ได้ทุกประการ
12. ภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกสาหรับนาไปจัดทาโปสการ์ด และ/ หรือแสดงนิทรรศการ ณ หอศิล ป์
ริมน่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งแผ่น CD และภาพถ่ายคืน โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด สามารถนา
ผลงานไปจัดทาโปสการ์ด และ/ หรือแสดงนิทรรศการ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน และขออนุญาตจาก
เจ้าของผลงาน ทังนี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จะให้เครดิตแก่เจ้าของภาพถ่าย
13. ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล จะส่งมอบให้กับกองจดหมายเหตุแห่งชาติ ไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
14. ผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวัล / ผ่ า นการคั ด เลื อ ก จะน าไปจั ด ท าโปสการ์ ด และ/ หรื อ แสดงนิ ท รรศการ
ณ หอศิลป์ริมน่าน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง @ น่าน”
ระหว่ำงเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561
หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย
เกณฑ์ในการตัดสินภาพถ่ายจะพิจารณาจากการสื่อความหมายตามหัวข้อของการประกวด ดังนี
1. เทคนิคในการถ่ายภาพ
2. ความสวยงามของภาพถ่าย (สี แสง เงา)
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
4. การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย
5. ความหมายของภาพถ่ายและแนวคิด
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กาหนดส่งผลงาน
1. ระยะเวลาส่งผลงาน ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2560 โดยใช้วันที่ที่ระบุบนตราประทับ
ไปรษณีย์เป็นสาคัญ
2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 และวงเล็บมุมซอง (ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ หน้าต่างน่าน)
สาหรับผลงานที่ส่งทาง Email : photo.nanwindows@gmail.com ต้องส่งภาพสีอัดขยายฯ มาทาง
ไปรษณีย์ด้วย
3. ประกาศผลการตัดสิน ทางเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย www.thailandpost.co.th ตังแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน
2560 เป็นต้นไป และจะแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรงทางโทรศัพท์
รางวัลสาหรับผลงานที่ชนะการประกวด
เงินรางวัลประเภทที่ 1 ประชาชนทั่วไป รวม 8 รางวัล รวมเป็นเงิน 70,000 บาท
1. รางวัลชนะเลิศ
เงินสด 30,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
(ภาพถ่าย) ประจาปี 2552
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินสด 15,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินสด 10,000 บาท
4. รางวัลชมเชย
เงินสด 3,000 บาท (จานวน 5 รางวัล)
เงินรางวัลประเภทที่ 2 เยาวชน รวม 6 รางวัล รวมเป็นเงิน 19,000 บาท
1. รางวัลชนะเลิศ
เงินสด 10,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
(ภาพถ่าย) ประจาปี 2552
2. รางวัลชมเชย
เงินสด 3,000 บาท (จานวน 3 รางวัล)
คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จานวน 5 คน
1. นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจาปี 2552
ประธานกรรมการตัดสิน
2. นายธีรภาพ โลหิตกุล
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ประจาปี 2558
กรรมการตัดสิน
3. นายวินัย ปราบริปู
ผู้ก่อตังหอศิลป์ริมน่าน
กรรมการตัดสิน
4. นางจิระนันท์ พิตรปรีชา
นักเขียน กวีซีไรต์ ประจาปี 2532
กรรมการตัดสิน
5. นายศุ บุญเลียง
ศิลปินนักแต่งเพลง และเจ้าของบทเพลง “น่านนะสิ”
กรรมการตัดสิน
6. ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด กรรมการตัดสิน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
โทรศัพท์ 02 831 3598 ผู้ประสานงาน : นางเมตตา พันธ์นรา นางสาวกรรณิการ์ น้อยลา

