
ประกาศเทศบาลตําบลท่ายาง
เรื่อง เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ว้าว...@ท่ายาง”

--------------------------------------------------------------------------------

เทศบาลตําบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญประชาชนร่วมประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวด

ภาพถ่ายเทศบาลตําบลท่ายาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถี

ชีวิต สถานท่ีสําคัญและเสน่ห์ของเมืองท่ายางแก่ประชาชนและนักท่องเท่ียว อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ท้องถิ่น ตลอดจนรวบรวมภาพถ่ายในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลท่ายาง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์

ในโอกาสต่างๆ และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สําหรับรายละเอียด มีดังนี้

1. หัวข้อการประกวด “ว้าว...@ท่ายาง”

2. ประเภทของการบันทึกภาพถ่าย

2.1 กล้องดิจิตอล

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

๒.๒ สมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ)

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. คุณสมบัติของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
- บุคคลท่ัวไป ไม่จํากัดอายุ ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ

๔. กติกาและเง่ือนไขการประกวด
4.1 ภาพท่ีส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพท่ีถ่ายภายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลท่ายาง (ตามแผนที่แนบท้าย)

เป็นภาพสีท่ีถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือ สมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) ตามประเภทท่ีส่งเข้าร่วมประกวด

4.2 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพ (.jpg) ให้เทศบาลตําบลท่ายาง ทางอีเมล

email: thayang888@ gmail.com ห้ามลดย่อขนาดไฟล์ พร้อมอัดขยายภาพ ดังนี้

 ประเภทกล้องดิจิตอล อัดขยายภาพขนาด 12 x 18 น้ิว ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดํา ขนาด

16 x 22 นิ้ว พร้อมติดชื่อภาพ ไว้ใต้ภาพ
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 ประเภทสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) อัดขยายภาพขนาด 8 x 10 นิ้ว (เฉพาะ

ประเภทสมาร์ทโฟน ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดํา ขนาด 12 x 14 นิ้ว พร้อมติดชื่อภาพไว้ใต้ภาพ

(ท้ังนี้ ผู้ส่งภาพประกวดสามารถขอรับฟิวเจอร์บอร์ดดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่งานประชาสัมพันธ์

เทศบาลตําบลท่ายาง)

4.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคในการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ตกแต่งภาพได้

ไม่เกินจริง

4.3 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งถ่ายด้วยตนเอง ห้ามมิให้นําผลงานของผู้อ่ืน

มาส่ง และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามของผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์ในการส่งภาพเข้าประกวด

4.5 ส่งใบสมัครพร้อมชื่อผลงานภาพถ่าย โดยมีชื่อภาพ คําบรรยาย (เรื่องราว เหตุการณ์

ความประทับใจ ฯลฯ ) ประมาณ 4 - 5 บรรทัด ระบุรายละเอียดการถ่ายภาพ และสถานท่ีถ่ายภาพ

4.6 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งได้ทุกประเภท ๆ ละไม่เกิน 5 ภาพ และจะได้รับรางวัล

สูงสุดแต่ละประเภทเพียงรางวัลเดียว

4.7 เป็นภาพถ่ายท่ีบันทึกตลอดท้ังปี พ.ศ.2565 และไม่เคยส่งเข้าประกวดท่ีใดๆ มาก่อน

4.8 เทศบาลตําบลท่ายางมีสิทธ์ินําภาพถ่ายท่ีเข้าร่วมการประกวดไปเผยแพร่ในส่ือ

ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท และสามารถนําไปจัดแสดง รวมท้ังทําซํ้าดัดแปลงเผยแพร่หรือใช้ใน

กิจกรรมอ่ืน ๆ โดยไม่ต้องระบุช่ือเจ้าของภาพถ่ายท่ีนําไปใช้เผยแพร่ และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของ

ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ อน่ึง เจ้าของ

ภาพต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรับรองรูปถ่ายว่าไม่ละเมิดสิทธิ์บุคคลอื่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

4.9 คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวด

4.10 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด

5.เกณฑ์การตัดสินการประกวด

๕.๑ ความสวยงามของภาพ

๕.๒ การจัดองค์ประกอบของภาพ

๕.๓ ความคิดสร้างสรรค์ของภาพถ่าย

๕.๔ แนวความคิดและความหมายของภาพสอดคล้องกับหัวข้อ “ว้าว...@ท่ายาง”

๖. สถานท่ีส่งภาพเข้าประกวด
ส่งภาพถ่ายผลงานด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่ ๑๗ ตุลาคม 2565 จนถึงวันท่ี 16 มกราคม

2566 เวลา 16.30 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ได้จนถึงวันท่ี 16 มกราคม 2566 ท่ีกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ เทศบาลตําบลท่ายาง เลขที่ 888 หมู่ท่ี 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
76130 โทร.097-2602555 โดยวงเล็บมุมซองว่า “ส่งภาพเข้าประกวด” (ถือวันท่ีประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
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๗. กําหนดระยะเวลาการประกวด

๗.๑ ส่งภาพถ่ายผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี ๑๖ มกราคม 256๖

๗.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 256๖ ทางเว็บไซต์

เทศบาลตําบลท่ายาง www.thayang-phet.go.th เฟซบุ๊ก (facebook) เทศบาลตําบลท่ายาง เพจ

เทศบาลตําบลท่ายาง บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลท่ายาง

๘. การดําเนินกิจกรรม

๘.๑ จัดนิทรรศการภาพถ่ายในงานท่ายางดีจัง ประจําปี ๒๕๖๖

๘.๒ มอบรางวัลในงานท่ายางดีจัง ประจําปี ๒๕๖๖

๘. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

 งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตําบลท่ายาง
โทรศัพท์ ๐-๓๒๔๖-๓๐๐๐-๒ ต่อ ๒๑๘ หรือ ๐-๙๗๒๖-๐๒๕๕๕
หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ facebook เทศบาลตําบลท่ายาง และเพจเทศบาลตําบล
ท่ายาง

แสกนคิวอาร์โค้ดช่องทางสอบถามเพิ่มเติม



แผนทีเ่ขตเทศบาลตาํบลทา่ยาง



ใบสมัครประกวดภาพถ่าย “ว้าว… @ท่ายาง”

เทศบาลตําบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หมายเลขท่ีสมัคร (สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก)…..……………..

วันเดือนปีท่ีสมัคร....................................

ชื่อ - สกุลผู้ส่งภาพถ่าย…(นาย/นาง/นางสาว/ด.ช./ดญ.)………………………………………….……………………………..

บ้านเลขที…่………….ซอย.......................ถนน...............................................หมู่ที่.....................

ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต............................................................................

จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.์.........................

เบอรโ์ทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวก...................................................ไอดีไลน…์……………………………………………..…

ประเภทท่ีส่งเข้าประกวด กล้องดิจิตอล สมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ)

ชื่อภาพ ………………………………………………………………………………………………………………………………..

คําบรรยายภาพ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สถานที่ถ่ายภาพ ............................................................……………………………อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ห้วงเวลาที่ถ่าย เดือน................................................ ปี พ.ศ.........................................

ข้าพเจ้ายอมรับในกติกาการประกวดของเทศบาลตําบลท่ายางทุกประการ และให้นําผลงานภาพถ่าย

ท่ีส่งเข้าประกวดออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือใช้ในการจัดกิจกรรมของเทศบาลตําบลท่ายางได้

ลงชื่อผู้สมัคร…………………………………………………… เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร.............................................

วันท่ีสมัคร……………………………………………..………. วันท่ีรับสมัคร………………………………………………….



หน้านี้ใช้สําหรับ ติดด้านหลังภาพ

หน้านี้ใช้สําหรับ ติดด้านหน้าภาพ

โครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ว้าว…@ท่ายาง”

ชื่อ-สกุล.....................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................................................

ถ่ายภาพโดยใช้กล้อง /สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ/รุ่น..........................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ว้าว…@ท่ายาง”

ชื่อภาพ……………………………………………………………………………………………………………………………………

สถานที่ถ่ายภาพ………………………………………………………………………………………………………………………

วัน เดือน ปี ท่ีถ่ายภาพ............................................................................


