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หมายเหตุ: กําหนดการส่งใบสมัครพร้ อมผลงานภาพถ่ายตัตังแต่ วันที 10 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2562
ส่งทางไปรษณีย์ที: สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย เลขที 253 อาคาร 253 อโศก ชัน 10 ถนนสุขมุ วิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(ส่งทางไปรษณีย์จะยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็ นสําคัญ)

ส่งผลงานด้ วยตัวเองที: สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย อาคาร 253 อโศก ชัน 10 ประมาณ 150 เมตร จากรถไฟฟ้าใต้ ดิน (MRT) สถานีเพชรบุรี
โทร. 02-258-6997 โทรสาร. 02-258-6998 (ระหว่างวันที 10 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2562 ตังแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. เว้ นวันเสาร์ – อาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ) ดูรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที www.tme
www.tmea.or.th/E-mail: tmea@tmea.or.th

ชือ
อรรถบท
คําขวัญ

โครงการประกวดภาพถ่าย “ขับขีรถจักรยานยนต์ ท่ องเทียวอย่ างปลอดภัย”
ออกเดินทางและเพลิดเพลินไปกับโลกอันสวยงาม
รถจักรยานยนต์ของฉัน โลกของฉัน

หลักการและเหตุผล
คนส่วนใหญ่ทีเป็ นเจ้ าของรถจักรยานยนต์ นันมักจะขับขี รถเพื อการเดินทางบนท้ องถนน รวมไปถึงการ
เดินทางท่องเทียวตามสถานทีต่างๆ ซึงเป็ นหนึงในเหตุผลหลักทีทําให้ การท่องเทียวโดยรถจักรยานยนต์ได้ รับความนิยม
อย่างมากในช่วงหลายปี ทีผ่านมา
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื ออาเซียนนันมีทรัพยากรธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์หลายแห่ง มีภมู ิทศั น์
อัดงดงาม ไม่ว่าจะเป็ นความสวยงามของชายฝั งทะเล ความสวยงามของผืนป่ าภูเขาทีเต็มไปด้ วยชีวิตและความงดงาม
ตามธรรมชาติ หรือแม้ แต่สถานทีท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ ทีแฝงเร้ นไปด้ วยความลึกลับ แต่กระนันก็ยงั พบว่าสถานที
ทีมีความสวยงามโดดเด่นและแปลกตายังแฝงตัวอยู่ในทุกภูมิภาคทียังรอการค้ นพบ เพือเปิ ดให้ นักท่องเทียวได้ ยลโฉม
และสัมผัสมนต์เสน่ห์อยู่อีกมากมาย และหลายแห่งเป็ นสถานทีทีไม่สามารถเดินทางเข้ าถึงได้ ด้วยรถยนต์ธรรมดา
ทว่าสํ าหรั บรถจักรยานยนต์ แทบจะไม่เป็ นอุปสรรคหรื อไม่ใ ช่ข้ อจํากัดสํ าหรั บการเข้ าถึง ด้ วยพานหนะ
ดังกล่าวมีศักยภาพเพียงพอทีจะใช้ ในการเดินทางเพือเปิ ดโลกความงาม และเผยมนต์เสน่ห์ของสถานทีต่างๆ ออกสู่
สาธารณชนผ่านเลนส์ และฝี มือการถ่ายภาพของพวกเขา และความปลอดภัยในการขับขีเป็ นอีกหนึงปั จจัยสําคัญทีทํา
ให้ การขับขีเพลิดเพลินและบรรลุไปยังเป้าหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ซึงภาพถ่ายจะต้ องสามารถสือสารถึงความ
ปลอดภัยในการขับขีด้ วยเช่นกัน เพือให้ ผ้ ขู บั ขีรถจักรยานยนต์มีจิตสํานึกในการขับขี และให้ ความสําคัญในเรื องของการ
ใช้ รถใช้ ถนนอย่างถูกต้ องปลอดภัยทุกทีทุกเวลา
วัตถุประสงค์
1. เพื อร่ วมเป็ นส่ วนหนึงในการส่ง เสริ มการท่อ งเทียวในภูมิภาคอาเซี ยน ที มี ค วามงามและมี คุณค่าต่อ
การท่อ งเทียว
2. เพื อส่งเสริ มการขับขี รถจัก รยานยนต์ใ ห้ ผ้ ูขับขี มี จิตสํานึกมุ่งหมายอนุรั กษ์ ธรรมชาติและ
ศิล ปวัฒนธรรม
3. เพื อเผยแพร่ แ นวทางการขับขี รถจักรยานยนต์ เพื อการท่อ งเที ยวอย่า งปลอดภัย
4. เพื อส่ งเสริ ม ให้ ผ้ ู เข้ า ร่ ว มโครงการได้ มีส่ ว นร่ ว มแสดงความสามารถในด้ า นความคิด สร้ างสรรค์ และ
ศิล ปะในการถ่า ยภาพที เป็ นประโยชน์ ต่อสาธารณชน
แนวทางประกอบหัวข้ อ เรื องในการประกวด
• ส่งเสริ มการขับขี รถท่ องเที ยวด้ วยรถจัก รยานยนต์
• ส่งเสริ มความปลอดภัยและการใช้ รถใช้ ถนนอย่ างถูกต้ อ งปลอดภัย
• ต้ องแสดงถึงความเพลิด เพลิน ในการขับขี รถจัก รยานยนต์ ท่อ งเทียว
• พฤติกรรมของผู้ขับขีใช้ ความเร็ วตามกฎหมายกําหนด
• สมรรถนะของยานพาหนะและผู้ขับขี พร้ อมอยู่ใ นสภาพที ปลอดภัย
• ความสวยงามและความโดดเด่นของสถานที ท่อ งเที ยวนันๆ

ประเภทของภาพถ่ า ย

ภาพนิง

คุณ สมบั ติข องผู้ สมัค ร

นิสิต นักศึก ษา ประชาชนทัวไป

หลั กฐานการสมั ค ร

แบบฟอร์ มใบสมัครของสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ ไ ทย

เงือนไขและข้ อ กําหนดในการส่ งภาพเข้ าประกวด
1. ภาพถ่า ยทีส่ง เข้ าประกวดต้ อ งเป็ นภาพถ่ายที สร้ างสรรค์ และสื อความหมายให้ ส อดคล้ อ งตามหัว ข้ อ
การประกวด “ขับขีรถจักรยานยนต์ ท่ องเทียวอย่ างปลอดภัย” (ภาพรถจักรยานยนต์ที ปรากฎใน
ผลงานต้ องเป็ นรถจัก รยนต์ ที ไม่ผิดกฎหมาย ไม่มีการ ดัดแปลง เป็ นไปตาม มาตรฐานอุตสาหกรรม
สวมใส่หมวกนิ รภัย อย่ า งถูก ต้ องตามกฎหมาย)
2. ภาพถ่า ยสามารถใช้ เทคนิคในการปรั บสี หรื อตกแต่ง แก้ ไ ขเพื อให้ ภาพที ถ่ายมีคุณภาพดีขึน โดยภาพ
จะต้ อ งยังคงธรรมชาติเหมือ นถ่ ายภาพปกติ ไม่ผิดไปจากความเป็ นจริ ง
3. ภาพถ่า ยทีส่ง เข้ าประกวดให้ เ ป็ นภาพสี หรื อขาวดํา ขนาด 12 x 18 นิว ติดลงบนแผ่นฟิ วเจอร์ บอร์ ดสี
ดํา เว้ นขอบทัง 4 ด้ านๆ ละ 1 นิว ด้ านหลังติดแบบฟอร์ มการส่งภาพเข้ า ประกวด โดยกรอก
รายละเอียดที มี อยู่ใ นฟอร์ มให้ ชัดเจน พร้ อมส่ง ภาพถ่าย ใบสมัคร และไฟล์ ภาพจริ งทีบันทึก ลงบน
แผ่นซี ดี (เป็ นไฟล์ JPG ทีมี ความละเอี ยดภาพขันตํา 8 ล้ านพิก เซล) และต้ อ งมี คําบรรยาย (caption)
ไม่เกิน 100 คํา เพืออธิ บายภาพถ่ายและความเกี ยวข้ อ งกับหัวข้ อ และอรรถบท
4. ผู้สมัครสามารถส่ งภาพถ่า ยเข้ าประกวดทังสองประเภท ประเภทละไม่เกิ น 2 ภาพ (ภาพที ส่ง เข้ า
ประกวดจะมี สิทธิ รั บรางวัล ได้ เพี ยงรางวัล เดี ยวของแต่ล ะประเภท)
5. ผู้ทีส่งภาพเข้ า ประกวดต้ อ งเป็ นผู้ทีถ่ายภาพด้ วยตนเอง ห้ ามมิใ ห้ นําผลงานของผู้อืน และห้ ามมิใ ห้
ส่งผลงานในนามผู้อื นส่ง เข้ าประกวด (ในกรณี ทีพบการทุจริ ต จะถูกตัดสิ ทธิในการเข้ ารั บรางวัล ที ได้
ทันที )
6. เป็ นภาพถ่ ายที มี ผ ลงานสร้ างสรรค์ ขึนมาใหม่ ไม่เคยส่ง เข้ าประกวดในโครงการใดๆ หรื อได้ รั บรางวัล
ใดๆ หรื อ เคยนําแสดงสู่ส ายตาสาธารณชนในงานอืนๆ มาก่อ น
7. ผู้ทีส่งผลงานเข้ าประกวดจะต้ อ งรั บผิดชอบต่อ ผลงานที ส่ง เข้ าประกวด หากผลงานนันเป็ นการลอก
เลี ยนหรื อละเมิดสิทธิ ใดๆ ของผู้อืน
8. ภาพถ่า ยทีส่ง เข้ าประกวด สมาคมผู้ป ระกอบการรถจักรยานยนต์ ไ ทยมีสิทธิคัดเลื อกเพื อนําไปจัด
แสดงนิท รรศการในสถานที ต่า งๆ ได้ ตามความเหมาะสม รวมถึงมี สิทธิ ในการนําไปตีพิมพ์ เ ผยแพร่ ใ น
สื อสิงพิมพ์ และสารสนเทศที เกี ยวข้ อ งกับสมาคมฯ ทุกประเภท
9. สมาคมผู้ประกอบการรถจัก รยานยนต์ ไ ทย ขอสงวนสิท ธิไม่คืนผลงานภาพถ่ ายและซีดีของผู้ทีส่ งเข้ า
ผลงานเข้ าประกวดทุกท่ าน
10. ภาพถ่า ยและต้ นฉบับที ส่งเข้ าประกวดถือ เป็ นกรรมสิทธิของสมาคมผู้ป ระกอบการรถจัก รยานยนต์
ไทย

เกณฑ์ ก ารตัดสิน
1. การตัดสินของคณะกรรมการถื อ ว่า เป็ นอันสินสุด ผู้อื นจะอุท ธรณ์ มิไ ด้
2. คณะกรรมการมีสิทธิ ที จะเป็ นผู้กําหนดกฎกติก าและวิ ธี การตลอดจนเกณฑ์ การตัดสิ น
3. คณะกรรมการจะพิจ ารณาคัดเลื อกเข้ าร่ วมแสดงผลงาน เฉพาะภาพถ่า ยที มี คุณ ค่า มี ความ
เหมาะสมและสอดคล้ องกับหัว ข้ อ แนวทางการประกวดที ทางสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์
ไทยได้ เป็ นผู้กํา หนดขึนมาเท่า นัน
รางวั ลแบ่ งเป็ นสองประเภท ตามเนื อหาของกิจกรรมในภาพ
ประเภทที 1 ประเภทส่ ง เสริ มขั บ ขีอย่ า งปลอดภัย
รางวั ลชนะเลิศ เงินสด 25,000 บาท
รางวั ลรองชนะเลิศอั นดับ 1 เงินสด 15,000 บาท
รางวั ลรองชนะเลิศอั นดับ 2 เงินสด 10,000 บาท
หมายเหตุ : รางวัล เงิน สด หัก ภาษี ณ ที จ่ าย 5%
ประเภทที 2 ประเภทส่ ง เสริ มการท่ อ งเที ยวภายใต้ ค วามปลอดภัย
รางวั ลชนะเลิศ เงินสด 25,000 บาท
รางวั ลรองชนะเลิศอั นดับ 1 เงินสด 15,000 บาท
รางวั ลรองชนะเลิศอั นดับ 2 เงินสด 10,000 บาท
หมายเหตุ : รางวัล เงิน สด หัก ภาษี ณ ที จ่ าย 5%
กําหนดการ
ส่งใบสมัครพร้ อมผลงานภาพถ่ าย ตังแต่วันที 10 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2562
(สอบถามรายละเอียดเพิมเติมและดาวน์ โหลดใบสมัครได้ ที www.tmea.or.th หรื อ
E-mail tmea@tmea.or.th)
การส่ งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ ทังทางไปรษณี ย์และส่งด้ วยตนเอง
ส่ งทางไปรษณีย์ สมาคมผู้ประกอบการรถจัก รยานยนต์ไ ทย เลขที 253 อาคาร 253 อโศก ชัน 10 ถนน
สุขุม วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒ นา กรุ ง เทพฯ 10110
(ส่งทางไปรษณี ย์จ ะยึดถื อ วันประทับตราไปรษณี ย์ เป็ นสําคัญ )
ส่ งด้ วยตนเอง

สมาคมผู้ประกอบการรถจัก รยานยนต์ไ ทย อาคาร 253 อโศก ชัน 10 ประมาณ 150 เมตร
จากรถไฟฟ้ าใต้ ดิน (MRT) สถานี เ พชรบุรี โทร. 02-258-6997 โทรสาร. 02-258-6998
ตังแต่วันที 10 พฤษภาคม 2562 ถึง 10 กรกฎาคม 2562.เวลา 08.00 – 17.00 น.

การตั ดสินภาพถ่ า ย

รอบสุดท้ าย วันที 15 กรกฎาคม 2562 ณ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไ ทย

ประกาศผลการตัดสิ นทางเว็ บ ไซท์ วันที 22 กรกฎาคม 2562
มอบรางวั ลให้ กั บ ผู้ช นะการประกวด

วันที 7 สิงหาคม 2562

