หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย
หัวข้อที่ใช้ในการประกวด “ จักรยานผ่านเลนส์ (เมืองเก่าลาพูน) ”
ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวติ ประจาวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)
แบ่งการประกวดเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑) ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มอื ถือ
๒) ภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพทั่วไป / DSLR
ระยะเวลาการส่งภาพ
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
- ประชาชนทั่วไป (สามารถส่งได้คนละไม่เกิน ๓ ภาพ/ประเภท)
วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
สามารถส่ ง ภาพถ่ า ยด้ ว ยตนเอง ณ งานประชาสั ม พั น ธ์ กองวิ ช าการและแผนงาน
เทศบาลเมืองลาพูน หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาว่า “โครงการประกวด
ภาพถ่ายจักรยานผ่านเลนส์ (เมืองเก่าลาพูน)” และประเภทที่ส่งภาพเข้าแข่งขัน มาที่สานักงานเทศบาล
เมื อ งล าพู น เลขที่ ๒๗ ถนนเทศบาล ๑ ต.ในเมื อ ง อ.เมื อ ง จ.ล าพู น รหั ส ไปรษณี ย์ ๕๑๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๕๖๑๕๒๔
กาหนดเวลาการส่งภาพ/ตัดสินภาพ และมอบรางวัล ทั้ง ๒ ประเภทการแข่งขัน
ส่งผลงานภาพถ่ ายด้ว ยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กั นยายน ๒๕๕๙ ณ งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลาพูน หากส่งไปรษณีย์ ทั้งนี้จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์
เป็นที่สาคัญ
ตัดสินผลงานภาพถ่าย
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารคุณธรรม ๒๗ สานักงานเทศบาลเมืองลาพูน
ประกาศผลการตัดสินผู้ท่ไี ด้รับรางวัล
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต์ www.lamphuncity.go.th , www.lamphuncycling.com

เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด
สามารถส่งภาพเข้าประกวด ได้ทั้ง ๒ ประเภท และส่งผลงานภาพถ่ายได้ไ ม่เ กินคนละ
๓ ภาพ/ประเภท โดยต้องเป็นภาพที่ไม่ซ้ากัน
ประเภทภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ
๑) หัวข้อของภาพ “จักรยานผ่านเลนส์ (เมืองเก่าลาพูน)” เป็นภาพที่ถ่ายภายในเขตเทศบาลเมือง
ลาพูน โดยมีจักรยานเป็นองค์ประกอบ และเป็นภาพถ่ายปัจจุบัน ในช่วงเวลาวันที่ ๑-๓๐ กันยายน
๒๕๕๙ เท่านั้น
๒) ภาพที่สง่ เข้าประกวด ต้องเป็นแบบไฟล์มาตรฐาน Jpeg สามารถตกแต่งแก้ไข ในด้านเทคนิคเพื่อให้
ภาพมีคุณภาพดีขึน้ แต่ทั้งนีภ้ าพจะต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ
๓) รูปภาพ เมื่อขยาย และอัดภาพ ในขนาด ๘x๑๐ นิ้ว ต้องมีคุณภาพที่ดี มีความชัด ไม่อนุญาตให้ใช้
เทคนิคพิเศษ และกระบวนการสร้างสรรค์ภาพ เช่น การตัดต่อ หรือ ซ้อนภาพ เป็นต้น
๔) ผู้ส่ ง ภาพเข้า ประกวดจะต้ อ งส่ ง ใบสมั ค รพร้ อ มกั บ ภาพถ่ า ย และบรรยายถึ งรายละเอี ย ดการ
ถ่ายภาพบริเวณด้านหลังของภาพถ่าย และคาบรรยายภาพไม่เกิน ๕ บรรทัด พร้อมแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ชุด โดยสามารถอ่านรายละเอียดการประกวดภาพถ่ายฯ
และ ดา วน์ โ หล ด แ บ บ ฟอร์ มใ บ สมั คร ได้ ที่ เว็ บ ไ ซ ต์ www.lamphuncity.go.th
,
www.lamphuncycling.com
๕) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนใน
ใบสมัครที่กาหนดให้ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลาพูน จะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ -นามสกุล ตามที่ผู้สมัคร
แต่ละคนระบุมาในการสมัคร
๖) ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองลาพูน โดยสามารถใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่
ภาพถ่ ายเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยไม่เ สีย ค่าลิขสิท ธิ์แก่เ จ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้ จะระบุชื่อ
เจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นาภาพถ่ายไปใช้และลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพ
ทุกย่างสมบูรณ์
๗) ส่งไฟล์ภาพในรูปของแผ่น CD-ROM มาพร้อมกับภาพที่ส่งเข้าประกวด และเทศบาลเมืองลาพูน
ขอสงวนสิทธิไม่สง่ แผ่นซีดี ตลอดจนทุกภาพที่เข้าประกวดคืน
ประเภทภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพทั่วไป / DSLR
๑) หัวข้อของภาพ “จักรยานผ่านเลนส์ (เมืองเก่าลาพูน)” เป็นภาพที่ถ่ายภายในเขตเทศบาลเมือง
ลาพูน โดยมีจักรยานเป็นองค์ประกอบ และเป็นภาพถ่ายปัจจุบัน ในช่วงเวลาวันที่ ๑-๓๐ กันยายน
๒๕๕๙ เท่านั้น

๒) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสี หรือ ภาพขาวดา โดยการใช้กล้อง Digital โดยต้นนาไป
ทาเป็นภาพอัดขยายที่มีขนาด ๑๒x๑๘ นิ้ว มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๘ ล้านพิกเซล
ขึน้ ไป ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดา ขนาด ๑๔x๒๐ นิ้ว กรณีเป็นฟิล์มให้สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอล
ให้ได้ขนาดภาพ (lmage size)
๓) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบ
สมัครที่กาหนดให้ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลาพูน จะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ -นามสกุล ตามที่ผู้สมัคร
แต่ละคนระบุมาในการสมัคร
๔) การส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่ อภาพถ่าย และระบุสถานที่ที่ถ่าย (เฉพาะภายในเขตเทศบาล
เมืองลาพูน) โดยเขียนคาบรรยายภาพไม่เกิน ๕ บรรทัด พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ชุด โดยสามารถอ่านรายละเอียดการประกวดภาพถ่ายฯ และดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบ
สมัครได้ที่เว็ปไซต์ www.lamphuncity.go.th , www.lamphuncycling.com
๕) สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขด้านเทคนิคได้ เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็น
ธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ไม่แตกต่างให้ผิดจากความจริง และจะต้องแผ่นซีดีบันทึกไฟล์ที่เป็น
ต้นฉบับและไฟล์ที่มกี ารตกแต่งภาพแล้ว
๖) ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองลาพูน โดยสามารถใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่
ภาพถ่ายเพื่อประชาสั มพั นธ์ โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิท ธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้ จะระบุชื่อ
เจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นาภาพถ่ายไปใช้และลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพ
ทุกย่างสมบูรณ์
๗) ส่งไฟล์ภาพในรูปของแผ่น CD-ROM มาพร้อมกับภาพที่ส่งเข้าประกวด และเทศบาลเมืองลาพูน
ขอสงวนสิทธิไม่สง่ แผ่นซีดี ตลอดจนทุกภาพที่เข้าประกวดคืน
สิ่งที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร ทั้ง ๒ ประเภท
๑. แผ่นซีดี ไฟล์รูปต้นฉบับ และไฟล์ที่ตกแต่งภาพแล้ว
๒. รูปภาพ ขนาด ๘ x ๑๐ สาหรับประเภทโทรศัพท์มอื ถือ
รูปภาพ ขนาด ๑๒ x ๑๘ สาหรับกล้อง DSLR
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงชื่อกากับ จานวน ๑ ชุด

เกณฑ์ในการประกวดและพิจารณาผลงาน
๑. การนาเสนอ ความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ ความหมายของภาพ
- เชิงประจักษ์
- เชิงสัญลักษณ์
- สถานที่ = ภายในเขตเทศบาลเมืองลาพูน

๔๐ คะแนน

๒. เทคนิคและความคิดสร้างสรรค์

๒๐ คะแนน

๓. ความสวยงาม

๒๐ คะแนน

๔. การจัดองค์ประกอบของภาพ

๒๐ คะแนน

รางวัลผู้ชนะการประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภท สามารถส่งได้ทั้ง ๒ ประเภท
๓) ประเภทที่ ๑

ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ

- รางวัลชนะเลิศ : จานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ : จานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ : จานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย : จานวน ๓ รางวัล เงินรางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔) ประเภทที่ ๒

ภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพทั่วไป / DSLR

- รางวัลชนะเลิศ : จานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ : จานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ : จานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย : จานวน ๓ รางวัล เงินรางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

