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จังหวัดตราดโดยสานักงานการท่องเที่ยวละกีฬาจังหวัดตราด
เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีชุมชน วิถีตราด”
ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000บาท
ในกิจกรรม อบรมและประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด
ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ประจาปีงบประมาณ 2562
หัวข้อ “วิถีชุมชน วิถีตราด”
โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อความหมายถึง "การท่องเที่ยวที่ดีต้องไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชุมชน
พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ อาจเป็นภาพที่แสดงออกถึง วิถีชีวิต หรือ การพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันของ
คนในชุมชน หรือ เป็นภาพที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในชุมชนจังหวัดตราด"
สถานที่บันทึกภาพ : ชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดตราด
กาหนดการ
- เปิดรับสมัครภาพถ่ายเข้าประกวดทาง e-mail : trat@mots.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ถึงวันที่
17 มิถุนายน 2562 (เวลา 23.59น.)
- ประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 2562 ทาง Facebook “สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดตราด” https://www.facebook.com/motstrat
- มอบรางวัล ภายในวันที่ 21 - 3๑ กรกฎาคม 2562
(กาหนดตามวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดตราด ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒)
รางวัลการประกวด หัวข้อ “วิถีชุมชน วิถีตราด”
- รางวัลชนะเลิศ
จานวน 1 รางวัล
รางวัลละ 20,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จานวน 1 รางวัล
รางวัลละ 15,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จานวน 1 รางวัล
รางวัลละ 10,000 บาท
- รางวัลชมเชย
จานวน 5 รางวัล
รางวัลละ 2,500 บาท
คณะกรรมการตัดสิน
- ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด
- ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
- ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานตราด
- พัฒนาการจังหวัดตราด
- ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม)
- วัฒนธรรมจังหวัดตราด
- นายกสมาคมสื่อสารมวลชลจังหวัดตราด
- ศึกษาธิการจังหวัดตราด
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หมายเหตุ
1. ผู้ส่ง ภาพเข้าประกวดสามารถส่ง ได้ท่านละไม่เกิ น ๕ ภาพ ต่อ 1 คน และมีสิทธิ์ไ ด้รับรางวัลสูง สุ ด
เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
2. เปิดรับภาพที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ภาพย้อนหลังไม่เกินวันที่ 21 มิถุนายน 2560)
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพสามารถสาหรับใช้ในกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดตราดและสานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด
กติกาและรายละเอียดการส่งภาพเข้าประกวด
เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย ในกิจกรรม อบรมและประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด
ภายใต้ โครงการ พั ฒนาศั กยภาพด้า นการท่องเที่ ยวจัง หวั ดตราด ประจาปี ง บประมาณ 2562 ในหั วข้ อ
“วิถีชุมชน วิถีตราด” เป็นการประกวดที่คงไว้ซึ่ง มาตรฐานและมุ่งเน้นให้ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์
ผลงานที่ดี ทั้งในด้านมุมมองและแนวความคิด ทีมงานผู้จัดจึง บัญ ญัติกติกาที่ผู้ส่ง ภาพเข้าประกวดจะต้อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน ไม่จากัดสัญชาติ ไม่จากัดเพศ ไม่จากัดอายุ และกรอกใบสมัครการประกวด
ภาพถ่าย
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless,
Cpmpact, Drone, Action Camera และ Smartphone) หรือกล้องฟิล์ม
3. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปี (ภาพย้อนหลังไม่เกินวันที่ 21 มิถุนายน 2560)
4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่มีลายน้า เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ บนภาพถ่าย
รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดา แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
- ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Cpmpact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่ไม่ต่ากว่า 2,400
pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels” ในรูปแบบไฟล์ JPG ทั้งนี้ขนาด File
Size ของภาพถ่ายไม่ต่ากว่า ๔ MB (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีที่มีการเรียกตรวจสอบ
หากเกิดกรณี มีการประท้วงในการทาผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนาภาพถ่ายไปพิมพ์ขนาดใหญ่)
- ไฟล์ภาพจากกล้อง Drone, Action Camera และ Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File
ที่ใหญ่และมีคุณภาพ เท่าที่อุปกรณ์นั้นๆ จะสามารถทาได้ในรูปแบบไฟล์ JPG (ต้องรักษาไฟล์ RAW
ไว้แสดงในกรณีที่ มีการเรียกตรวจสอบหากเกิดกรณีมีการประท้ วงในการทาผิดกติกาและในกรณี
ที่จะต้องนาภาพถ่ายไปพิมพ์ขนาดใหญ่)
- ในกรณีภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ากว่า 2,400 pixels
- ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนาฟิล์มไปแสกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
6. ภาพถ่ ายที่ ส่ งเข้ าประกวด สามารถปรั บแต่ งภาพถ่ ายได้ ตามความเหมาะสม แต่ ต้ องไม่ ท าให้ ภาพถ่ ายนั้ น
ดูผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
7. ภาพถ่ ายที่ ส่ งเข้ าประกวดจะต้ องไม่ ส่ งภาพถ่ ายที่ ส่ งขายอยู่ ในคลั งภาพ (Stock Photo) ว่ าในประเทศไทย
หรือในต่างประเทศ
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8. หากเกิดกรณีฟ้องร้องต่อภาพถ่าย ผู้ที่ส่ง ภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
และค่ าใช้ จ่ ายต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นแต่ เพี ยงผู้ เดี ยว โดยที่ จั งหวั ดตราด และส านั กงานการท่ องเที่ ยวและกี ฬา
จังหวัดตราด จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
9. จังหวัดตราดและสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มีสิทธิ์นาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุก
ภาพ สามารถไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ ทั้งนี้
ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
10. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทาซ้า ดัดแปลง
เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนาภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่ง
ภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่ง เข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด
ได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ หากภาพที่
ได้รับรางวัลเกิดขึ้นจากการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น จนนาไปสู่การ
ร้องเรียน หรือฟ้องร้องทางกฎหมายจากภาครัฐ เอกชน หรือ บุคคลธรรมดาอันเป็นผลทาให้ไม่สามารถนา
ภาพที่มีปัญหา ไปใช้งานได้ ทางคณะกรรมการจัดการประกวดมีสิทธิ์ประกาศยกเลิกผลการตัดสินของ
ภาพนั้น ๆ รวมถึงมีสิทธิ์ในการเรียกรางวัลคืนจากผู้ที่ไ ด้รับรางวัล แม้ว่าทางคณะกรรมการจัดการ
ประกวดจะได้ท าการตัด สิน ไปแล้ วก็ ตาม ผู้ที่ ส่ง ภาพถ่ ายเข้ าประกวดจะต้ องรั บ ผิด ชอบต่ อความ
เสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ จังหวัดตราด และสานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดตราด จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
11. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอก
ข้อมูล ไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาด หรืออื่น ๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็น
โมฆะตามแต่กรณี
12. หากปรากฏว่ า ผู้ ส่ ง ภาพถ่ า ยเข้ า ประกวดเจตนาฝ่ า ฝื น กติ ก าข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ที่ ก าหนดไว้ ข้ า งต้ น นี้
คณะกรรมการมีอานาจในการตัดสิทธิ์ ผู้ส่ง ภาพถ่ ายเข้าประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้ง แต่การตัดสิท ธิ์
ในการประกวด การเพิกถอนสิทธ์ในทุกรางวัล ทั้ง นี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่มีเจตนากระทาผิด
กติกาในภาพถ่ายใดภาพถ่ายหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพถ่ายเหล่า นั้นจะไม่
ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใด ๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต
เช่ น การกรอกข้ อ มูล ไม่ค รบถ้ ว น การส่ ง ภาพถ่า ยผิด ขนาดหรือ อื่ น ๆ คณะกรรมการอาจตั ด สิ น
ให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
13. ผู้ส่ง ภาพถ่ ายเข้ าประกวดไม่ มีสิ ทธิ์ อ้า งว่ ากระทาผิ ดเพราะอ่า นกติก าไม่ครบถ้ วน และการตั ดสิ น
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่
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คุณภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร 087-1393494
คุณจินตนา หว่านพืช 097-2906983
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