
 

 

 

     

  
 

 

 
    

 

                                        ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย  ภายใต้แนวคิด "น ้าผุดน่าเที่ยว” 

ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
--------------------------------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด จัดท้าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้าบลน ้าผุด กิจกรรมประกวด
ภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของต้าบลน ้าผุด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ต้าบลน ้าผุดให้เป็นที่รู้จัก 

ดังนั น เพื่อการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสม  บรรลุวัตถุประสงค์ และเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุดจึงขอแจ้งระเบียบการ  หลักเกณฑ์และข้อก้าหนดต่างๆ ดังนี  

1.  ประเภทการประกวด 
ภายใต้แนวคิด "น ้าผุดน่าเที่ยว” 
คือประเภท แหล่งท่องเที่ยว (ภาพถ่ายประเภทสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงความ

สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในต้าบลน ้าผุด) 
2.  ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด 

         นักเรียน  นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว 
3.  กติกาการส่งภาพประกวด 

3.1 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายที่แสดงถึง ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว
ภายในเขตต้าบลน ้าผุด 

3.2 สามารถส่งภาพถ่ายดิจิตอล ได้ไม่เกินท่านละ 3 ภาพ 
3.3 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั น 
3.4 ภาพที่ส่งเข้าประกวดมีความละเอียดของภาพ ไม่ต่้ากว่า 12 ล้านพิกเซล พร้อมแนบไฟล์โดย

บันทึกลงแผ่นซีดี ในรูปแบบไฟล์ RAW หรือ .jpg โดยมีความละเอียด  300 dpi และต้องไม่มีลายนํ้า เครดิตภาพ 
ตัวอักษรหรือกราฟฟิกใด ๆลงบนภาพ (ภาพที่ส่งเข้าประกวดถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสุดท้ายของ
ระยะเวลาส่งภาพถ่าย) 
         3.5 ภาพที่ส่งเข้าประกวดขนาด 6 x 8  นิ ว  ต้องติดบนฟิวเจอร์บอร์ด  ก้าหนดให้เหลือขอบ
โดยรอบด้านละ 2 นิ ว พร้อมระบุ ชื่อภาพ, สถานที่ถ่ายภาพ  วัน/เดือน/ปี ที่ถ่ายภาพ    และให้เขียนชื่อผู้
ถ่ายภาพ, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ไว้ด้านหลังภาพเท่านั น  (ภาพที่ส่งเข้าประกวดถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 

3.6 ไฟล์ต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุดจะไม่ส่งคืนให้เจ้าของผลงาน 
                    3.7 ภาพทุกภาพ อบต.น ้าผุดมีสิทธิ์ใช้เผยแพร่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 2 ปี โดยลงชื่อผู้ถ่ายก้ากับ
ไว้ใต้ภาพทุกครั ง 

3.8 ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน 
3.9 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบหากผลงานนั นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน 
3.10 ผลงานภาพถ่ายของผู้ เข้าร่วมประกวด  ผู้จัดท้าขอสงวนสิทธิ์ร่วมกับเจ้าของผลงาน            

เพ่ือน้าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของต้าบลน ้าผุด ทั งในรูปแบบการตีพิมพ์
ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น 



3.11 คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์ก้าหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่
สิ นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั งสิ น 

3.12 ทางผู้จัดถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบกติกา และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ  ทางองค์การ
บริหารส่วนต้าบลน ้าผุดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3.13 คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต้าบลน ้าผุด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวด 

4.  ก าหนดส่งภาพเข้าประกวด 
4.1 ขอรับใบสมัคร และส่งผลงานเข้าประกวดได้ด้วยตนเอง  ส้านักงานปลัด องค์การบริหารส่วน

ต้าบลน ้าผุด หมู่ 4  ต้าบลน ้าผุด อ้าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  92000 หรือดาวน์โหลดได้ที่   เวบไซต์ 
www.numpud.go.th   

5.  ระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 
5.1 สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั งแต่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2562  ในวนัและเวลา

ราชการ   
6.  รางวัล 

6.1   รางวลัชนะเลิศ   เงินรางวัล   5,000 บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
6.2   รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล   3,000 บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
6.3   รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล   2,000 บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
6.4   รางวลัชมเชย (4 รางวลั)   รางวัลละ     500 บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

7.  ประกาศผล 
   7.1 ตัดสินภาพถ่ายวันที่  3  พฤษภาคม  2562 

            7.2 ประกาศผลทางเว็บไซต์  www.numpud.go.th วันที่  3  พฤษภาคม  2562 
8.  มอบรางวัล 

  มอบรางวัลวันที่ 13 พฤษภาคม  2562 
จัดแสดงผลงานภาพถ่าย วันที่ 6-15 พฤษภาคม  2562 ณ. องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 

9.  หลักเกณฑ์การตัดสิน  
     คะแนนรวม 100 คะแนน รายละเอียดดังนี  

9.1 การสื่อความหมายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  20 คะแนน 
9.2 ความสวยงามของภาพและองค์ประกอบของภาพ   30 คะแนน 
9.3 มุมมองใหม่และความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ  30 คะแนน 

                     9.4 แนวคิดและความหมายของภาพ 20 คะแนน 
10.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  

ส้านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด หมายเลขโทรศัพท์ 075-259-041  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562 

 

              
               (นายวิศาตร    แสงศรี) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 

http://www.numpud.go.th/
http://www.numpud.go.th/

