
ระเบียบการประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากร 
 
ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท) จัดให้มีการประกวดภาพถ่ายเพ่ือนํามาเป็นแบบ

ตราไปรษณียากรในหัวข้อ “เจ้าพระยามหานที” โดยมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีมุมมองและ
แนวความคิดแปลกใหม่เก่ียวกับแม่น้ําเจ้าพระยา ซ่ึงกําหนดออกจําหน่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิดว่า 
แม่น้ําเจ้าพระยาเป็นแม่น้ําท่ีสําคัญของชาติ มีคุณประโยชน์คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท้ังในด้านการอุปโภค
บริโภค และการคมนาคมขนส่ง ท้ังนี้เพ่ือเป็นการสร้างความต่ืนตัวแก่สังคมไทยในเรื่องการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ท้ังยังช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวอีกทางหนึ่งด้วย 

 
หัวข้อการประกวด  

“เจ้าพระยามหานที”  

แนวทางภาพต้องแสดงให้เห็นภูมิทัศน์ท่ีสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของแม่น้ําเจ้าพระยาในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยมี
ส่วนประกอบของภาพ เช่น ถ่ินท่ีอยู่อาศัย เรือนแพ ศาลาริมน้ํา สถาปัตยกรรม สะพาน หรือเก่ียวกับวิถีชีวิตไทย การ
คมนาคม การอุปโภคบริโภค การเกษตร การประมง ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน โดยสามารถเลือกถ่ายภาพได้
ต้ังแต่พ้ืนท่ีต้นแม่น้ําจังหวัดนครสวรรค์ ลงมาถึงปากแม่น้ําจังหวัดสมุทรปราการ ท้ังนี้ภาพถ่ายควรสื่อความหมายให้เห็น
สิ่งแวดล้อมท่ีดี สะอาดสวยงาม และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

   
กติกาและข้อกําหนด 

๑. ต้องเป็นภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลความละเอียดของภาพไม่ตํ่ากว่า ๖ ล้านพิกเซล ไฟล์นามสกุล .jpg บันทึก
ลงแผ่น CD พร้อมอัดขยายภาพสีบนกระดาษขนาดกว้าง ๑๓ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว (แนวนอน) ห้ามเว้นขอบภาพสี
ขาวหรือสีใด ๆ  มีอายุภาพไม่เกิน ๓ ปีนับจากวันถ่าย (๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ในภาพ
ต้องไม่มีลายน้ํา ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ใด ๆ และสามารถตรวจสอบ FILE PROPERTIES ด้ังเดิมท่ียังไม่
ปรับแต่งได้ ท้ังนี้เม่ือย่อภาพขนาดเท่าดวงตราไปรษณียากรขนาดประมาณ ๓๕ x ๖๕ มิลลิเมตร 
รายละเอียดของภาพยังคงมีความชัดเจนสวยงาม 

๒. ต้องเป็นภาพสีตามจริงแต่สามารถแก้ SHADOW/HIGHLIGHT, COLOR BALANCE และ CONTRAST ได้
เล็กน้อย แต่ห้ามปรับแต่งโดยการตัดต่อภาพแล้วสร้างข้ึนใหม่ หรือมีการเพ่ิมสีสดเกินจริง (SATURATION ไม่
ควรเกินกว่าค่ามาตรฐานของภาพต้นฉบับ +15) อาจลบสิ่งรบกวนในภาพได้เล็กน้อย ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการตัดสิน 

๓. ต้องเป็นผลงานท่ีผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ห้ามทําซํ้า ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอ่ืน
และห้ามนําภาพถ่ายของผู้อ่ืนมาส่งประกวดในนามตนเอง และต้องรับรองว่าเป็นภาพถ่ายท่ีตนเองเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์โดยถูกต้อง ท้ังนี้หากมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ส่งประกวดต้อง
รับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนแต่เพียงผู้เดียว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท) และ
คณะ กรรมการตัดสินการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

๔. ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าในประเทศไทย หรือ
ต่างประเทศ (เนื่องจากในปัจจุบันมีการนําภาพท่ีปรากฏในโลกออนไลน์ไปใช้งาน โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ 
สามารถนําไปแบ่งปันกระจายออกไปโดยท่ีเจ้าของภาพถ่ายอาจไม่รู้ตัว และอาจเกิดกรณีพิพาทการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ทําให้เกิดความยุ่งยากกับการประกวด เนื่องจากภาพถ่ายท่ีได้รับรางวัลอาจถูกนําไปใช้ในงานต่าง ๆ 
ก่อนการตัดสิน) 

๕. ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการขายสิทธิ์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน โดย
สามารถส่งได้ไม่เกินรายละ ๑๐ ภาพ และมีสิทธิ์รับรางวัลได้มากกว่า ๑ รางวัล 

๖. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อภาพ พร้อมสถานท่ีถ่ายภาพ และเขียนคําอธิบายแนวความคิด ไม่เกิน ๒ 
บรรทัด หรือ ๑๐๐ คํา เขียนชื่อ ท่ีอยู่ โทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อได้ในใบสมัครการประกวด (สามารถโหลดใบ



สมัครโดยแสกนคิวอาร์โค้ดในเอกสารนี้) หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด 
๗. เม่ือผู้ส่งผลงานเข้าประกวดได้ลงนามในใบสมัครเเล้ว ถือว่ายอมรับเง่ือนไขท่ี ปณท กําหนดข้ึนทุกประการ 
๘. ผลงานใดท่ีมีคุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ – ๕ ถือว่าหมดสิทธิ์โดยปริยายท่ีจะเข้ารับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตัดสิน หากมีการตัดสินไปแล้วมาทราบภายหลังจะถือว่าเป็นโมฆะ โดยจะมีการแจ้งให้เจ้าของ
ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดมารับคืนผลงานดังกล่าวต่อไป 

๙. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
๑๐. ทุกผลงานท่ีได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท) โดยผู้ส่งเข้า   
      ประกวดจะต้องลงนามยินยอมในหนังสือสัญญามอบลิขสิทธิ์ผลงานชิ้นดังกล่าวให้เป็นของ ปณท แต่เพียงผู้เดียว  
      ซ่ึง ปณท สามารถนํามาใช้ในกิจกรรมและธุรกิจใด ๆ ของ ปณท ได้ทุกประการ 
๑๑.  ระยะเวลาส่งผลงาน ต้ังแต่วันนี้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยใช้วันท่ีท่ีระบุบนตราประทับไปรษณีย์เป็นสําคัญ 
๑๒. ส่งผลงานทางไปรษณีย์มาท่ี ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร อาคารสํานักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๓๘๕๖  

๑๓. ประกาศผลการตัดสิน ณ ท่ีทําการไปรษณีย์ท่ัวประเทศ ทางเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย www.thailandpost.co.th 
เฟซบุ๊ก: stamp in love, ไลน์ stampinlove ต้ังแต่วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๑๔. ผลงานท่ีได้รับรางวัลจะนําไปเป็นภาพต้นแบบตราไปรษณียากรตามความเหมาะสมต่อไป 
๑๕. ผลงานท่ีไม่ได้รับรางวัล ผู้ส่งประกวดต้องมาขอรับคืนด้วยตนเองได้ท่ี ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จํากัด ต้ังแต่วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ภายใน ๓๐ วัน หากพ้นกําหนดดังกล่าว ปณท 
จะไม่รับผิดชอบใดๆ 

๑๖. ปณท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขกติกาได้ตามความเหมาะสม  
 
รางวัลสําหรับผลงานท่ีชนะการประกวด 

เป็นเงินสด พร้อมใบประกาศเกียรติคุณทุกรางวัล ดังนี้ 
• รางวัลท่ี ๑    เงินสด  ๗๐,๐๐๐   บาท  
• รางวัลท่ี ๒    เงินสด  ๕๐,๐๐๐   บาท  
• รางวัลท่ี ๓    เงินสด  ๓๐,๐๐๐   บาท  
• รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ๆละ เงินสด    ๕,๐๐๐   บาท 

รวมรางวัลท้ังสิ้น   เงินสด           ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
 
คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานและสาขาต่าง ๆ จํานวน ๕ ท่าน 

• สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑ ท่าน 
• ด้านสิ่งแวดล้อม      ๑ ท่าน 
• ด้านเทคนิคถ่ายภาพกล้องดิจิตอล    ๑ ท่าน 
• การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย    ๑ ท่าน 
• บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด     ๑ ท่าน 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ส่วนสื่อสารและเผยแพร่ ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๓๘๕๖ Line: stampinlove เฟซบุ๊ก: stampinlove ผู้ประสานงาน: นายสวาสด์ิ พูลสวัสด์ิ  
    ............................................................... 


