หลักเกณฑ์และการตัดสิน
การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “เสน่ห์เวียงพางคา เมืองแห่งวัฒนธรรม และประเพณี”
ภายใต้โครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตาบลเวียงพางคา
เทศบาลตาบลเวียงพางคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
1.) คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย
2.) ประเภทการประกวด
- ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี
- ประเภทประชาชนทั่วไป
3. ) ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด
2.1 ผู้ส่งประกวด ต้องส่งภาพประกวดจานวน 1 ชุด (ชุดละ 3 ภาพ) ในหัวข้อ“เสน่ห์เวียงพางคา
เมืองแห่งวัฒนธรรม และประเพณี” โดยแต่ละชุดต้องมีภาพจานวน 3 ภาพ ทั้งนี้ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
ต้องสอดคล้องกับคาขวัญตาบลเวียงพางคา “เวียงพางคา เมืองกาเนิดแห่งสยาม นามแผ่นดินพระเจ้าพรหม
ปฐมกษัตรามหาราช งามวิลาสดอยผาหมี ลิ้นจี่หวาน น้าหนองแหวนเย็นร่มรื่น ชนหลากเผ่าล้าค่าวัฒนธรรม
สุดชายแดนถิ่นธุรกิจเหนือสยาม” โดยแต่ละภาพมีรายละเอียดดังนี้
ภาพที่ 1 ต้องแสดงถึงวิถีชีวิตของประชาชนตาบลเวียงพางคา
ภาพที่ 2 ต้องแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของตาบลเวียงพางคา
ภาพที่ 3 ต้องแสดงถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวของตาบลเวียงพางคา
พร้อมทั้งตั้งชื่อภาพแต่ละภาพให้สอดคล้องกับภาพถ่าย พร้อมทั้งระบุสถานที่ถ่ายภาพ (หากส่งภาพไม่ครบ
จานวน 3 ภาพ จะถูกตัดสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวด) และผู้ส่งประกวดแต่ละคนมีสิทธิส่งภาพถ่ายเข้าร่วม
ประกวด ไม่เกิน 2 ชุด
2.2 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ ๑
กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น และภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
2.3 ภาพถ่ายที่ส่งประกวดสามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม เช่น เพิ่มความชัดเจนของ
ภาพ ปรับแสงให้สมบูรณ์ขึ้น แต่ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งเพื่อบิดเบือนเหตุการณ์จริงในภาพ หรือปรับแต่งสาระ
ของภาพให้ผิดไปจากความเป็นจริง
2.4 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นในรูปแบบไฟล์ภาพดิจิตอลนามสกุล .jpg ที่มีคุณภาพไม่ต่า
กว่า 1 MB หรือ Resolution 300 DPI เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้า เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ
ลงบนภาพถ่าย
2.5 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามทาซ้า ดัดแปลง
เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนาภาพบุคคลอื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่าย
เข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้
เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ ส่งเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อ
กฏหมาย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ เทศบาลตาบลเวียงพางคา จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิด
ของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
/2.7 ไฟล์ภาพ...

-22.6 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน 1 รางวัล เท่านั้น
2.7 ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เทศบาลตาบลเวียงพางคา มีสิทธิในการเผยแพร่ภาพถ่าย เพื่อ
ประชาสั มพัน ธ์ในกิจ กรรมของเทศบาลตาบลเวียงพางคา รวมถึงมีสิ ทธิ นาภาพถ่ายที่ส่ งเข้าประกวดทุก
ภาพถ่าย ไปจั ดแสดงนิ ทรรศการ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผ ลงานของกิจกรรม โดยไม่ต้องเสียค่าลิ ขสิทธิ์
ภาพถ่ายนั้นๆ แต่สิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้
ทุกครั้งที่นาภาพถ่ายไปใช้
2.8 คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวด ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง ของ
เทศบาลตาบลเวียงพางคา ไม่มีสิทธิในการส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้
2.9 การตัดสิน จะคิดคะแนนจากจานวนการกดถูกใจ (Like) ภาพถ่ายที่นาเสนอในสื่อสังคมออนไลน์
facebook.com/สำนักงำนเทศบำลตำบลเวียงพำงคำ ระหว่างวันที่ 3-10 มีนาคม 2560 โดยคิดเป็น
ร้อยละ 25 รวมกับคะแนนการตัดสินของคณะกรรมการอีก ร้อยละ 75
2.10 คาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
2.11 ขอรับใบสมัครและส่งผลงานได้ ณ งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาล
ตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ wiangphangkham.go.th
หรือ facebook.com/สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา
4.) วิธีส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ผู้สมัครส่งผลงานร่วมประกวด พร้อมส่งใบสมัคร และภาพถ่าย(สาเนา)บัตรประจาตัวประชาชน ตาม
ช่องทางดังนี้
4.1 ส่งผลงานด้วยตัวเอง ณ งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตาบลเวียงพาง
คา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ
4.2 ส่งทาง facebook เพจ facebook.com/สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา ก่อนเวลา
24.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
4.3 ส่งทาง e-mail : po8531@gmail.com ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
5.) ระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ดาเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2560
7.2 ส่งผลงานภาพถ่ายจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
7.3 นาเสนอผลงานที่ร่วมประกวด ผ่านสื่อ facebook.com/สานักงานเทศบาลตาบลเวียง
พางคา เพื่อนับจานวนการกดถูกใจ (Like) ในวันที่ 3-10 มีนาคม 2560 เวลา 24.00 น. (จานวนการกด
ถูกใจ (Like) มีผลต่อคะแนนการตัดสิน)
7.3 ตัดสินผลการประกวดภาพถ่ายถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560
7.4 ประกาศผลการประกวด วันที่ 15 มีนาคม 2560
7.5 มอบรางวัลในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2560 ของเทศบาลตาบลเวียงพางคา

/6. รางวัล...

-26.) รางวัล
6.1 ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี
- รางวัลชนะเลิศ
รับโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่รางวัล
- รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัลๆ รับโล่รางวัล

พร้อมเงินรางวัล จานวน 1,500.- บาท
พร้อมเงินรางวัล จานวน 1,000.- บาท
พร้อมเงินรางวัล จานวน 800.- บาท
พร้อมเงินรางวัล จานวน 600.- บาท

6.2 ประเภทประชาชนทั่วไป
- รางวัลชนะเลิศ
รับโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่รางวัล
- รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัลๆ รับโล่รางวัล

พร้อมเงินรางวัล จานวน 1,500.- บาท
พร้อมเงินรางวัล จานวน 1,000.- บาท
พร้อมเงินรางวัล จานวน 800.- บาท
พร้อมเงินรางวัล จานวน 600.- บาท

7.) คณะกรรมการตัดสิน
7.1 นายภักดี ไชยวรรณ์
7.2 นายสายยุทธ์ สัมพันธสิทธิ์
7.3 นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์
7.4 นางสาวทิชากร คูปฏิพัทธ์นุกุล
7.5 นายณรงค์ ใจตารักษ์

ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์
ประธานคณะกรรมการชุมชนตาบลเวียงพางคา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพ
ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพ (admin เพจ ฮักแม่สาย)

8.) หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย
คะแนนรวม 100 คะแนน รายละเอียดดังนี้
8.1 จ านวนการกดถู ก ใจ (Like) ผลงานที่ ส่ ง เข้ า ประกวดบนเพจ facebook.com/ส านั ก งาน
เทศบาลต าบลเวียงพางคา คิดเป็น 25 คะแนน (คิดคะแนนตั้งแต่วันที่ 3 - 10 มีนาคม 2560 เวลา
24.00 น. )
8.2 ความสวยงามและองค์ประกอบภาพ 25 คะแนน
8.3 การสื่อความหมายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 25 คะแนน
8.4 ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
9.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานประชาสัมพัน ธ์และส่ งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตาบลเวียงพางคา อ.แม่ส าย จ.เชียงราย
หมายเลขโทรศัพท์ 053-646-569 ในวันและเวลาราชการ

