
 
 
 
 
  
    
    การจัดการประกวดภาพถ่าย “ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์” 
(Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism) จังหวัดราชบุรี  โดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ราชบุรี กําหนดจัดประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 
(Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism ) ภายใต้แนวคิดเพื่อการนําเสนอภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม  และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ที่สามารถดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยว ให้เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี โดยกําหนดตัดสินการประกวดและจัดนิทรรศการ ใน
เดือน กรกฎาคม –  สิงหาคม ณ สถานที่ท่องเท่ียวในจังหวัดราชบุรี  โดยกําหนดหลักเกณฑ์การประกวด
ภาพถ่ายในหัวข้อดังกล่าว ดังน้ี 

   1. คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 
    นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ (ที่พํานัก  

อยู่ในประเทศไทย 

2.หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด 
2.1 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพ ที่ถ่ายโดยการใช้กล้องบรรจุฟิล์ม 

และกล้อง Digital   
               2.2 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผู้ส่งต้องต้ังช่ือภาพ และบรรยายถึงแรงบันดาลใจในการ 
ถ่ายภาพ (ไม่เกิน 2 บรรทัด) เพ่ือสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวดโดยระบุช่ือ-นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์  ที่อยู่ ของผู้ส่งภาพเข้าประกวดอย่างชัดเจน พร้อมระบุ วัน เดือน ปี ที่ถ่ายภาพน้ัน  ในใบสมัคร      
ที่กําหนด และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตัวเอง 

2.3 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องถ่ายทําในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดราชบุรี ในระหว่างปี 
พ.ศ.2556 - 2557   

2.4 ภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
 2.4.1 ภาพถ่ายการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 2.4.2 ภาพถ่ายการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 
 2.4.3 ภาพถ่ายกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอ่ืน ๆ 
2.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ภาพถ่าย ฟิล์ม แผ่นซีดี ให้เป็นลิขสิทธ์ิของผู้เข้าประกวดและ

ให้สิทธิกับสํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพแหล่งท่องเท่ียว 
โดยยอมรับในกติกาเง่ือนไขของผู้จัด โดยทางผู้จัดจะให้เครดิตแก่เจ้าของภาพที่ส่งเข้าประกวดในการเผยแพร่     
ในสื่อต่าง ๆ 

 

2.6 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถท่ีจะใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ สําหรับข้ันตอน 
การผลิตภาพ  ห้าม  ตัดต่อ  เ พ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนไปจากเดิม  ยกเว้นการปรับสี -แสง                 
ของภาพอย่างสมเหตุสมผลเท่าน้ัน ถ้ามีข้อโต้แย้ง กรรมการสามารถนําภาพถ่ายเข้าตรวจสอบทางเทคนิค                
และยึดรางวัลคืนได้ 
 

.../ 2.7 การสง่ผลงาน ภาพถ่ายเข้าประกวด 

หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย 
“ราชบรุี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 

            ( Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism  ) 
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2.7 การส่งผลงาน ภาพถ่ายเข้าประกวด ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีหรือขาวดํา 
ทั้งน้ี การพิจารณาข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน โดยขนาดของภาพด้านใด
ด้านหน่ึงต้องยาว 18 น้ิว และอีกด้านต้องไม่เกิน 12 น้ิว นําภาพติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว/ดํา                  
ขนาด 16 น้ิว × 22 น้ิว พร้อมส่งไฟล์ภาพต้นฉบับสกุล TIFF และ JPEG ที่มีความละเอียดสูงสุดของกล้อง
บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD จากน้ันบรรจุลงในซองพลาสติกปะติดไว้ด้านหลังภาพ พร้อมใบสมัครที่กรอก
รายละเอียดครบถ้วน  
       2.8 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จังหวัดราชบุรี โดยสํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
ราชบุรี มีสิทธ์ิคัดเลือกนําไปจัดแสดงในที่ต่างๆ  และมีสิทธ์ิในการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในสื่อเอกสารส่ิงพิมพ์
รวมท้ังสารสนเทศทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม 
     2.9  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่จํากัดจํานวน และมีสิทธ์ิได้รับรางวัล
มากกว่า 1 รางวัล แต่ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ให้รับรางวัลซ้ําซ้อน กับภาพถ่ายที่เป็นประเภทเดียวกัน 
     2.10 การตัดสินของคณะกรรมการจะยึดหลักที่เป็นมาตรฐานสากล และผลการตัดสิน 
ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  จะทกัท้วงหรือเรียกร้องใด ๆ มิได้ 
   3.  รางวัล 

     3.1 ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จะได้รับรางวัล ดังน้ี 
รางวัลชนะเลิศ           จํานวนเงิน    10,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จํานวนเงิน      5,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จํานวนเงิน      3,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล 
รางวัลชมเชย          จํานวนเงิน      1,000    บาท   พรอ้มโล่รางวัล  5   รางวัล 

     3.2 ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม จะได้รับรางวัล ดังน้ี 
รางวัลชนะเลิศ           จํานวนเงิน    10,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จํานวนเงิน      5,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จํานวนเงิน      3,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล 
รางวัลชมเชย          จํานวนเงิน      1,000    บาท   พรอ้มโล่รางวัล  5   รางวัล 

     3.4 ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอ่ืน ๆ จะได้รับรางวัล ดังน้ี 
รางวัลชนะเลิศ           จํานวนเงิน    10,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จํานวนเงิน      5,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จํานวนเงิน      3,000   บาท   พร้อมโล่รางวัล   1  รางวัล 
รางวัลชมเชย          จํานวนเงิน      1,000    บาท   พรอ้มโล่รางวัล  5   รางวัล 

4.  การส่งผลงาน 
4.1 ส่งผลงานพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง ได้ต้ังแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 16  กรกฎาคม 

2557 ในเวลาราชการ ณ สาํนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล อําเภอเมือง                    
จังหวัดราชบุรี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดราชบุรี) โทรศัพท ์0-3232-2028   
       4.2 ส่งผลงานพร้อมใบสมคัรทางไปรษณีย ์ ได้ต้ังแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 16  กรกฎาคม 
2557  ส่ง... สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000  
(วงเล็บมุมซอง  “ประกวดภาพถ่าย”) 
    4.3 โหลดใบสมัคร ได้ที่ เว็บไซด์ www.ratchaburi.mots.go.th 

.../ 5.  คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย 
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5.  คณะกรรมการตดัสินภาพถ่าย 
1. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศลิปากร ศิลปิน ศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ 

     2. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
     3. ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี 
     4. คุณวศนิบุรี  สุพานิชวรภาชน์ ศิลปิน ศิลปาธร สาขาการออกแบบ   
     5. คุณดาว  วาสิกศิริ  
         ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2556-2558 
     6. ผู้แทนจากสํานักงานจังหวัดราชบุรี 
     7. ผู้แทนจากสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 

6.  ผลการตดัสิน 
      6.1   ประกาศผลการตัดสินให้ทราบภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557                                       
            ณ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  
            และ ทางเว็บไซด์ www.ratchaburi@mots.go.th 
     6.2  รับรางวัล ในงานจัดแสดงภาพถ่ายที่ชนะการประกวด                                          
                               Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism ณ สถานทีจ่ัดงาน  
            ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผล 

 
 

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
มิถุนายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

                  
 

ชื่อ-สกลุ ผูส้่งภาพถ่าย 
(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................. 
เลขที่.......................หมู่ที่..................ถนน........................................ตําบล........................................................... 
อําเภอ....................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
โทรศัพท์..............................................................โทรสาร..................................................................................... 
E-Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ภาพถ่ายการท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
 

ชื่อภาพที ่1.......................................................................................................................................................... 
 

คําอธิบาย............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
สถานที่ถ่ายภาพ.........................................ตําบล...............................................อําเภอ........................................ 
จังหวัด........................................................วัน เดือน ปี ที่ถา่ยภาพ.................../......................../........................ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อภาพที ่2.......................................................................................................................................................... 
คําอธิบาย............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
สถานที่ถ่ายภาพ.........................................ตําบล...............................................อําเภอ........................................ 
จังหวัด........................................................วัน เดือน ปี ที่ถา่ยภาพ.................../......................../........................ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อภาพที ่3.......................................................................................................................................................... 
คําอธิบาย............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
สถานที่ถ่ายภาพ.........................................ตําบล...............................................อําเภอ........................................ 
จังหวัด........................................................วัน เดือน ปี ที่ถา่ยภาพ.................../......................../........................ 

 
           ลงช่ือผู้ถา่ยภาพ………………………………………….. 

                                         (................................................) 
                                    วันที่............/......................./.............  

ใบสมัคร 
การประกวดภาพถ่าย  

หัวข้อ  “ราชบรุี  เมืองแหง่ศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ”์ 
      ( Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism  ) 

โดย  สํานกังานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  



 
 
 

 
 

                  
 

ชื่อ-สกลุ ผูส้่งภาพถ่าย 
(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................. 
เลขที่.......................หมู่ที่..................ถนน........................................ตําบล........................................................... 
อําเภอ....................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
โทรศัพท์..............................................................โทรสาร..................................................................................... 
E-Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ภาพถ่ายการท่องเที่ยวทางศิลปวฒันธรรม 
 

ชื่อภาพที ่1.......................................................................................................................................................... 
 

คําอธิบาย............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
สถานที่ถ่ายภาพ.........................................ตําบล...............................................อําเภอ........................................ 
จังหวัด........................................................วัน เดือน ปี ที่ถา่ยภาพ.................../......................../........................ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อภาพที ่2.......................................................................................................................................................... 
คําอธิบาย............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
สถานที่ถ่ายภาพ.........................................ตําบล...............................................อําเภอ........................................ 
จังหวัด........................................................วัน เดือน ปี ที่ถา่ยภาพ.................../......................../........................ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อภาพที ่3.......................................................................................................................................................... 
คําอธิบาย............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
สถานที่ถ่ายภาพ.........................................ตําบล...............................................อําเภอ........................................ 
จังหวัด........................................................วัน เดือน ปี ที่ถา่ยภาพ.................../......................../........................ 

 
           ลงช่ือผู้ถา่ยภาพ………………………………………….. 

                                         (................................................) 
                                    วันที่............/......................./.............  

ใบสมัคร 
การประกวดภาพถ่าย  

หัวข้อ  “ราชบรุี  เมืองแหง่ศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ”์ 
      ( Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism  ) 

โดย  สํานกังานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  



 
 
 

 
 

                  
 

ชื่อ-สกลุ ผูส้่งภาพถ่าย 
(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................. 
เลขที่.......................หมู่ที่..................ถนน........................................ตําบล........................................................... 
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