กติกาและรายละเอียดการประกวดภาพถ่าย
งานมหัศจรรย์สีสนั แห่งโคม ครั้งที่ 4 :: Amazing Lights in Wonderland#4
1. หัวข้อการประกวด
โอ้โห .. ออกหว่า
2. คุณสมบัติผสู้ ่งภาพเข้าประกวด
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดเพศ อายุ การศึกษา
3. ประเภทการประกวด
3.1 ประเภทกล้อง
- รุ่นกล้อง DSLR (หมายรวมถึงกล้อง Mirrorless กล้องคุณภาพสูงรุ่นใหญ่ทุกรุ่น ทุกประเภท)
- รุ่นกล้อง Smart phone (หมายรวมถึง Tablet หรืออื่นๆ ที่มีคุณลักษณะอย่างเดียวกัน)
คณะกรรมการตัดสิน
จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
- ผู้มีความรู้ความสามารถ / ความชํานาญความเชี่ยวชาญด้านภาพถ่าย ที่ไม่ใช่คน
แม่ฮ่องสอน จํานวน 1 ท่าน
- ผู้มีความรู้ความสามารถ / ความชํานาญความเชี่ยวชาญด้านภาพถ่าย ที่เป็นคน
แม่ฮ่องสอน จํานวน 1 ท่าน
- ผู้แทนจาก อบจ.แม่ฮ่องสอน จํานวน ๑ ท่าน
เกณฑ์การตัดสิน
- ต้องสื่อถึงความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น เป็นภาพความสวยงามของผู้คนหรือสถานที่ก็ได้
- ควรมี ค วามงามพื้ น ฐานทางด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ มี อ งค์ ป ระกอบภาพที่ ดี ภาพควรมี มิ ติ ไ ม่ แ บน
มีความสมดุลย์ (น้ําหนักภาพ) ทางองค์ประกอบศิลป์
- ภาพควรมีจังหวะและอารมณ์ที่ดี และสื่อกับผู้คนได้
- ไม่ตกแต่ง ตัดต่อ ตัดแปะภาพถ่าย จนเกินจริง ให้คงไว้ซึ่งเนื้อหาในภาพตามสิ่งอันควร
3.2 ประเภทความคิดสร้างสรรค์
- รุ่นเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 18 ปี)
- รุ่นประชาชน
คณะกรรมการตัดสิน
จํานวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย
- ผู้แทนจากสถานศึ กษาในพื้น ที่อําเภอแม่ส ะเรียง ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก ส.อบจ.
แม่ฮ่องสอน ในเขตพื้นที่แม่สะเรียง จํานวน ๑ ท่าน
- ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ปราชญ์ ช าวบ้ าน ซึ่ งได้ รับ การคั ด เลื อ กจาก อปท. ในพื้ น ที่ อํ าเภอ
แม่สะเรียง จํานวน ๑ ท่าน
- ผู้แทนจาก อบจ.แม่ฮ่องสอน จํานวน ๑ ท่าน
เกณฑ์การตัดสิน
- ต้องสื่อถึงอารมณ์ แ ละความรู้สึกได้ ตรงตามหั วข้ อการประกวดฯ โดยไม่คํานึงถึงประเภทกล้ อง
หรือหลักวิชาการใดๆ ทั้งสิ้น
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4. การสมัครและส่งภาพเข้าประกวด
(๑) ส่งไฟล์ภาพผ่านอีเมล์
- ผู้ส่งภาพจะต้องส่งอีเมล์มาที่ amazing.maehongson@gmail.com
- แนบรายละเอี ย ดผู้ ส มั ค ร ประกอบด้ ว ย ชื่ อ และนามสกุ ล จริ ง พร้ อ มเบอร์ โทรศั พ ท์
ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์ และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด
(๒) ผู้ส่งภาพ 1 ท่าน สามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 2 ภาพ / รุ่น เท่านั้น
5. ผลงานทีส่ ่งเข้าประกวด
(1) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
(2) ภาพที่ ส่ งเข้ า ประกวดต้ อ งเป็ น ภาพที่ ถ่ ายในพื้ น ที่ อํ าเภอแม่ ส ะเรีย ง อํ าเภอแม่ ล าน้ อ ย และ
อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕61 เท่านั้น
(3) ภาพที่ ส่ ง เข้ า ประกวดต้ อ งมี ค วามละเอี ย ดไม่ ต่ํ า กว่ า 5 ล้ า นพิ ก เซล ขนาดภาพไม่ ต่ํ า กว่ า
1024 x 768 พิกเซล และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น
(4) ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง
(5) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ถ่ายภาพเอง และมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพ
ดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่น หรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น และเป็นภาพที่
สอดคล้องกับหัวข้อที่กําหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย
(6) หากมีการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้งสิท ธิใดๆ ในภาพที่ ส่งเข้าประกวด หรือ อบจ.แม่ฮ่องสอน
ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งภาพต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่าง
ในคดีดังกล่าวร่วมกับ อบจ.แม่ฮ่องสอน โดย อบจ.แม่ฮ่องสอน ไม่จําต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใดๆ ทั้งสิ้น
(7) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็ นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ
แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใดๆ ที่ทําขึ้น เพื่อการจําหน่าย หรือโฆษณา และต้องเป็นภาพ
ที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นภาพตามที่กําหนดไว้
ข้างต้น คณะกรรมการจะทําการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที แม้ภาพดังกล่าวจะผ่าน
เข้ารอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
(8) ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษรใดๆ ลงในไฟล์ภาพ
6. รางวัลการประกวด
ประเภทกล้อง
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย

จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
เงินรางวัล 7,000.- บาท
เงินรางวัล 5,000.- บาท
เงินรางวัล 3,000.- บาท
เงินรางวัล 2,000.- บาท

ประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล
รางวัลชมเชย เงินรางวัล

จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
4,000.- บาท
3,000.- บาท
2,000.- บาท
1,000.- บาท
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
(1) เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561
(2) ดํ า เนิ น การตั ด สิ น เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2561 ณ สํ า นั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(3) ประกาศผลการตั ด สิ น เดื อ นธั น วาคม 2561 โดยสามารถติ ด ตามผลการประกวดได้
2 ช่องทาง ดังนี้
- Website :: www.mhs-pao.go.th
- Facebook :: TripMaehongson
8. อื่นๆ
(๑) อบจ.แม่ฮ่องสอน จะเรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ ความละเอียดสูงสุดจากผู้ส่งภาพเข้าประกวด
สําหรับภาพที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยผู้ส่งภาพจะต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับให้แก่
อบจ.แม่ฮ่องสอน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน เรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ
(๒) ผู้ส่งภาพตกลงยินยอมให้ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของ อบจ.แม่ฮ่องสอน แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆ ในภาพ
ดังกล่าวตกเป็นของ อบจ.แม่ฮ่องสอน แต่ผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
โดย อบจ.แม่ฮ่องสอน ไม่จําต้องส่งคืนภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพ
ต้นฉบับให้แก่ผู้ส่งภาพ และ อบจ.แม่ฮ่องสอน มีสิทธิคัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดง
ในที่ต่างๆ รวมถึงทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือ
สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้ส่งภาพ
(๓) ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 คน มีสิทธิ์รับรางวัลประเภทละ 1 รางวัลเท่านั้น และผู้ส่งที่ได้รับ
รางวัลยินยอมให้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ทําการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากรางวัลดังกล่าว ในอัตราที่
กฎหมายกําหนด
(๔) คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิเด็ดขาดในการกําหนดวิธีการตัดสิน และความเห็นต่างๆ
ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
(๕) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องติดต่อขอรับรางวัล ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศผล หากไม่มี
ผู้มาติดต่อขอรับรางวัล จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
(๖) การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่า เจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาการประกวดทุกประการ
(๗) บุคลากรในสังกัด อบจ.แม่ฮ่องสอน และครอบครัว รวมถึงคณะกรรมการดําเนินงาน ไม่มีสิทธิ์
ร่วมการประกวด

การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “โอ้โห..ออกหว่า”
ประเภทกล้อง DSLR
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย

เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล

7,000.5,000.3,000.2,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภทกล้อง Smart Phone
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย

เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล

7,000.5,000.3,000.2,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รุ่นเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 18 ปี)
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 4,000.- บาท
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 3,000.- บาท
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล 2,000.- บาท
รางวัลชมเชย
เงินรางวัล 1,000.- บาท
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รุ่นประชาชน
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 4,000.- บาท
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 3,000.- บาท
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล 2,000.- บาท
รางวัลชมเชย
เงินรางวัล 1,000.- บาท

หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mhs-pao.go.th และ Faceebook :: TripMaehongson

เลขที่ ........................

แบบฟอร์มใบสมัคร
การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “โอ้โห..ออกหว่า”
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพถ่าย
1. ชื่อผลงาน .................................................................................................................................................................
2. ประเภทที่ส่งประกวด กล้อง
 DSLR
 Smart phone
ความคิดสร้างสรรค์
 รุ่นเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 18 ปี)
 รุ่นประชาชน
3. สถานที่ถ่ายภาพ
 อําเภอแม่สะเรียง
 อําเภอแม่ลาน้อย
 อําเภอสบเมย
4. บรรยายถึงแรงบัลดาลใจที่ได้จากภาพถ่าย (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ส่งผลงาน
1. ชื่อ – นามสกุล (ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................
2. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่............................. หมู่ที่............................. ตําบล......................................................
อําเภอ.................................. จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์..............................................
เบอร์โทรศัพท์................................................... E-mail...........................................................................................
3. อาชีพ........................................................................ สถานที่ทํางาน........................................................................
4. ท่านทราบข่าวการประกวดจาก
 โปสเตอร์
 Facebook  พัดประชาสัมพันธ์
 เว็บไซต์
 อื่นๆ..........................................................................
5. ความคิดเห็นส่วนตัว เกี่ยวกับการจัดงานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4 ประจําปี 2561
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขันเข้าใจแล้ว และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การแข่งขันทุกประการ
ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร
(...................................................)
วันที่................................................................

:: ใบสมัครนี้สามารถสําเนาได้ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 098-626-2444 ::

