
โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “หน้าต่างน่าน” (NAN WINDOWS) 
 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ 
“หน้าต่างน่าน” (NAN WINDOWS) ชิงรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง               
15 พฤศจิกายน 2560 ลุ้นเป็นผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจัดพิมพ์เป็นโปสการ์ด และจัดแสดงผลงาน ณ    
หอศิลป์ริมน่าน  
 
หัวข้อการประกวด  

“หน้าต่างน่าน” (NAN WINDOWS) เป็นภาพถ่ายที่ต้องแสดงให้เห็นถึงมุมมองต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัด
น่านที่สวยงามในช่วงเวลาต่างๆ เช่น ถิ่นที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต การคมนาคม การอุปโภคบริโภค การเกษตร การประมง 
ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น ที่ควรสื่อให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงาม และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

   
กติกาและข้อก าหนด 

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายในพ้ืนที่จังหวัดน่านเท่านั้น ที่เป็นภาพถ่ายถิ่นที่อยู่อาศัย 
สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว                 
วิถีชีวิตการคมนาคม การอุปโภคบริโภค การเกษตร การประมง ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
เป็นต้น 

2. ภาพถ่ายสามารถถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลความละเอียดของภาพไม่ต่่ากว่า 10 ล้านพิกเซล/ 300 DPI     
ขนาดไฟล์ภาพไม่ต่่ากว่า 10 MB พร้อมอัดขยายภาพสีบนกระดาษขนาด กว้าง 12 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว    
(เป็นแนวนอนเท่านั้น) หรือถ่ายด้วยสมาร์ตโฟน ความละเอียดของภาพไม่ต่่ากว่า 10 ล้านพิกเซล    
พร้อมอัดภาพขยายภาพสีบนกระดาษขนาด A4 (เป็นแนวนอน/ แนวตั้ง)  

3. ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน Tiff หรือ JPEG ลงแผ่น CD หรือ ส่งทาง Email 
photo.nanwindows@gmail.com โดยระบุ ชื่อ – นามสกุล ให้ชัดเจนลงบนแผ่น CD ในภาพต้องไม่มี
ลายน้่า ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ใดๆ โดยต้องระบุ ชื่อ – นามสกุล ให้ชัดเจนด้านหลังภาพ  

4. ต้องเป็นภาพสีตามจริ งแต่สามารถแก้  Shadow/  Highlight Color Balance และ Contrast                      
ได้เล็กน้อย แต่ห้ามปรับแต่งโดยการตัดต่อภาพแล้วสร้างขึ้นใหม่ ทั้งนี้ภาพถ่ายจะต้องเป็นธรรมชาติ 
เหมือนภาพถ่ายปกติ อาจลบสิ่งรบกวนในภาพได้เล็กน้อย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ตัดสิน 

5. เป็นภาพถ่ายในช่วงเดือนกันยายน 2559 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดต้อง
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง ห้ามท่าซ้่า ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอ่ืนและห้ามน่าภาพถ่าย             
ของผู้อ่ืนมาส่งประกวดในนามตนเอง และต้องรับรองว่าเป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์                    
โดยถูกต้อง ทั้งนี้หากมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.  2537 ผู้ส่งประกวดต้อง
รับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ่ากัด และ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

6. การประกวดภาพถ่ายประเภทเยาวชน ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี 
7. ภาพถ่ายจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ และการพาณิชย์มาก่อน 
(เนื่องจากในปัจจุบันมีการน่าภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์ไปใช้งาน โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ 
สามารถน่าไปแบ่งปันกระจายออกไป โดยที่เจ้าของภาพถ่ายอาจไม่รู้ตัว และอาจเกิดกรณีพิพาทการ
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ละเมิดลิขสิทธิ์ ท่าให้เกิดความยุ่งยากกับการประกวด เนื่องจากภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลอาจถูกน่าไปใช้
ในงานต่างๆ ก่อนการตัดสิน) หากสืบทราบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของผู้อ่ืน หรือเคยได้รับ
รางวัลจากการประกวด หรือเคยตีพิมพ์และเผยแพร่มาก่อน ภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที และหากสืบ
ทราบภายหลังจากการประกาศผลรางวัล ผู้ส่งผลงานจะต้องคืนเงินรางวัลให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ่ากัด เต็มจ่านวนทันที 

8. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายได้ไม่เกินรายละ 10 ภาพ โดยจะต้องระบุชื่อภาพ พร้อม
สถานที่ถ่ายภาพ และเขียนบรรยายอธิบายแนวความคิด ไม่เกิน 4 บรรทัด และ เขียนชื่อ ที่อยู่ 
โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้   ในใบสมัครการประกวด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูก                  
ตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด 

9. เมื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดได้ลงนามในใบสมัครแล้ว จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ่ากัด ก่าหนดขึ้นทุกประการ 

10. คณะกรรมการตัดสิน มีสิทธิ์ก่าหนดวิธีการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

11. ผลงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ่ากัด โดยผู้                     
ส่งเข้าประกวดจะต้องลงนามยินยอมในหนังสือสัญญามอบลิขสิทธิ์ผลงานชิ้นดังกล่าวให้เป็นของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ่ากัด แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ่ากัด สามารถน่ามาใช้ในกิจกรรมและ
ธุรกิจใดๆ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ่ากัด ได้ทุกประการ 

12. ภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกส่าหรับน่าไปจัดท่าโปสการ์ด และ/ หรือแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลป์                  
ริมน่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งแผ่น CD และภาพถ่ายคืน โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ่ากัด สามารถน่า
ผลงานไปจัดท่าโปสการ์ด และ/ หรือแสดงนิทรรศการ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน และขออนุญาตจาก
เจ้าของผลงาน ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ่ากัด จะให้เครดิตแก่เจ้าของภาพถ่าย 

13. ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล จะส่งมอบให้กับกองจดหมายเหตุแห่งชาติ ไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
14. ผลงานที่ได้รับรางวัล/ ผ่านการคัดเลือก จะน่าไปจัดท่าโปสการ์ด และ/ หรือแสดงนิทรรศการ ณ                 

หอศิลป์ริมน่าน เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพ่ือแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง @ น่าน” 
ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 

 
หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย 
เกณฑ์ในการตัดสินภาพถ่ายจะพิจารณาจากการสื่อความหมายตามหัวข้อของการประกวด ดังนี้ 

1. เทคนิคในการถ่ายภาพ 
2. ความสวยงามของภาพถ่าย (สี แสง เงา) 
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 
4. การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย 
5. ความหมายของภาพถ่ายและแนวคิด 

ก าหนดส่งผลงาน  
1. ระยะเวลาส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2560 โดยใช้วันที่ที่ระบุบนตราประทับ

ไปรษณีย์เป็นส่าคัญ  
2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร อาคารส่านักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ่ากัด 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0299 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที ่โทรศัพท ์02 831 3598 (วงเล็บมุมซองว่าโครงการประกวดภาพถ่าย “หน้าต่างน่าน”)  

3. ประกาศผลการตัดสิน ทางเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย www.thailandpost.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 
2560 เป็นต้นไป และจะแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรงทางโทรศัพท์ 

http://www.thailandpost.co.th/
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รางวัลส าหรับผลงานที่ชนะการประกวดประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล  
เงินรางวัลประเภทที่ 1 ประชาชนทั่วไป  รวม 8 รางวัล  รวมเป็นเงิน 70,000 บาท 

1. รางวัลชนะเลิศ    เงินสด 30,000 บาท 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 15,000 บาท 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท 
4. รางวัลชมเชย            เงินสด 3,000 บาท (จ่านวน 5 รางวัล) 

เงินรางวัลประเภทที่ 2 เยาวชน รวม 4 รางวัล รวมเป็นเงิน 19,000 บาท   
1. รางวัลชนะเลิศ   เงินสด 10,000 บาท 
2. รางวัลชมเชย   เงินสด  3,000 บาท (จ่านวน 3 รางวัล) 

 
รางวัลส าหรับผลงานที่ชนะการประกวดประเภทภาพถ่ายจากสมาร์ตโฟน  
เงินรางวัลรวม 13 รางวัล  รวมเป็นเงิน 70,000 บาท 

1. รางวัลชนะเลิศ    เงินสด 20,000 บาท 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 10,000 บาท 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 5,000 บาท 
4. รางวัลชมเชย            เงินสด  2,000 บาท (จา่นวน 10 รางวัล) 

 
คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จ านวน 5 คน 

1. นายวรนันทน์  ชัชวาลทิพากร     ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจ่าปี 2552    
                                         ประธานกรรมการตัดสิน 

2. นายธีรภาพ โลหิตกุล   ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ประจ่าปี 2558 
                                         กรรมการตัดสิน 

3. นายวินัย  ปราบริปู           ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ริมน่าน 
     กรรมการตัดสิน 

4. นางจิระนันท์ พิตรปรีชา     นักเขียน กวีซีไรต์ ประจ่าปี 2532  
กรรมการตัดสิน 

5. นายศุ  บุญเลี้ยง      ศิลปินนักแต่งเพลง และเจ้าของบทเพลง “น่านนะสิ” 
    กรรมการตัดสิน  

6. ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ่ากัด  กรรมการตัดสิน 
 

 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ่ากัด  
โทรศัพท ์02 831 3598 ผู้ประสานงาน : นางเมตตา พันธ์นรา นางสาวกรรณิการ์ น้อยลา  


