
โครงการประกวดถ่ายภาพนิ่ง “อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ย่ังยืน” 

1. หัวข้อที่ใช้ในการในการประกวด “อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน” เป็นภาพนิ่งงานสร้างสรรค์ภายในโครงการ       
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
2.ประเภทผู้เข้าประกวด 
   2.1 นักเรียนหรือนักศึกษา 
   2.2 ประชาชนทั่วไป 
3.ภาพนอกอาคารทีส่่งเข้าประกวด 
  1. อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) 
  2. อาคารรฐัประศาสนภักด ี(อาคารบี) 
  3. อาคารธนพิพัฒน์ 
4.หลักเกณฑ์ 
4.1 ประเภทกล้องดิจิตอล  
4.2 ผู้ประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายขนาด 12×18 นิ้ว ติดบนกระดาษชานอ้อยหนา 1.6 มิลลิเมตร พร้อมไฟล์ภาพต้นฉบับ  
     และไฟล์ที่ส่งประกวดในรูปแบบสกุลไฟล์ JPEG บันทึกลง CD  หรือ FLASH DRIVE พร้อมตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับหัวข้อ 
     ที่ส่งประกวด จ านวน 1 ชุด  และผู้ประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพที่ส่งประกวดไม่เกิน 1 บรรทัด และชื่อ–นามสกุลจริง  
     ประเภทผู้เข้าประกวดในข้อ 2  บริเวณด้านหลังภาพที่ส่งประกวด (ตามเอกสารแนบท้าย)                            
4.3 ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่จ ากัด แต่จะได้รับรางวัลสุงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น 
4.4 ผู้ประกวดสามารถปรับสีและความสว่างให้สมบรูณ์ได้ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลง ไดคัท ตัด แปะ องค์ประกอบ 
     ในภาพ และห้ามท าการซ้อนภาพ 
4.5 ผู้ประกวดสามารถตกแต่งภาพให้สวยงาม (ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน) 
4.6 ผู้ประกวดจะต้องระบุ ชื่อ – นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลอย่างครบถ้วนในใบสมัคร พร้อม 
     รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 ใบ โดยแนบหลักฐานดังนี้ 
     - ส าเนาบัตรนักเรียนหรือนักศึกษา 
     - ส าเนาบัตรประชาชน  
     ลงนามรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้จัดจะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล ตามท่ีผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการ 
     สมัคร 
4.7 ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามน าภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามของ 
     ผู้อื่นโดยเด็ดขาด  
4.8 ภาพนิ่งที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดใน 
     เวทีสาธารณะหรือการประกวดภายในของสมาคมชมรมหรือองค์กรอ่ืนใด 
4.9 ภาพนิ่งทีส่่งประกวดพร้อมไฟล์ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธ์ของผู้จัดประกวด   เพ่ือน าไปจัดแสดงในที่ต่างๆและมี 
     สิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท   
4.10 หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่ก าหนดไว้ข้างต้นจะตัดสินรางวัลที่ 
      ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อต่อไป ส่วนข้อผิดพลาดอ่ืนๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนา 
      ทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรืออ่ืนๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี 
 4.11 ผู้ประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระท าผิดเพราะอ่านกฎกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น 
        ที่สิ้นสุด 
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4.12 ผู้ประกวดต้องติดบัตรที่ ธพส. ออกให้ในวันที่ยื่นใบสมัครในวันที่เข้ามาถ่ายภาพภายในโครงการฯ 
4.13 ผู้ชนะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น หากไม่มารับรางวัลด้วยตนเองจะตัดสิทธิ์ให้ล าดับถัดไปแทน 

5.คณะกรรมการตัดสินการประกวด 
5.1 ศิลปินแห่งชาติด้านภาพถ่าย (นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร) 
5.2 อาจารย์มหาวิทยาลัย (นายมนตรี พวงทอง มหาวิทยาลัยและแชมป์แฟนพันธ์แท้กล้องถ่ายภาพ) 
5.3 คณะกรรมการก ากับกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธพส.  (นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์) 
5.4 ผู้แทนคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ   
5.5 ผู้แทนสถานิกผู้ออกแบบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ A&A 
5.6 ผู้แทนสถานิกผู้ออกแบบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  P49 
5.7 ผู้บริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (นายกรานต์  ฉายาวิจิตรศิลป์) 

6.หลักเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ (ข้อละ 25 คะแนน) 
6.1 ภาพที่ส่งประกวดเป็นภาพนิ่งนอกอาคาร ภายในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
6.2 ชื่อภาพต้องสื่อหรือสอดคล้อง ถึง“อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน”  
6.3 การจัดองค์ประกอบของภาพ ความยากง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ  
6.4 ความคิดสร้างสรรค์  

7.รางวัล (รวมจ านวนเงินรางวัล 159,000 บาท)  ไม่รวมถ้วยรางวัล 

         ประเภท  ภาพนอกอาคาร รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 

นักศึกษาหรือนักเรียน อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถ้วยรางวัล+10,000       5,000     3,000 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ้วยรางวัล+10,000       5,000     3,000 

อาคารธนพิพัฒน์ ถ้วยรางวัล+10,000       5,000     3,000 
ประชาชนทั่วไป 

 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถ้วยรางวัล+20,000       10,000     5,000 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ้วยรางวัล+20,000       10,000     5,000 

อาคารธนพิพัฒน์ ถ้วยรางวัล+20,000       10,000    5,000 
       
8.ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2561 (วันราชการ) เวลา 08.30 – 17.00 น. 
ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ 

9.ระยะเวลาการถ่ายภาพตั้งแต่ วันที่ 1 – 10 กันยายน 2561 (เปิดไฟภายในโครงการฯ ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป) 
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10.ระยะเวลาการส่งภาพถ่ายพร้อมไฟล์ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่  11 – 21 กันยายน 2561 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ส่งด้วยตนเอง) 

11.ระยะเวลาการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561 (วันอาจเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม) 

12.การประกาศรางวัลในวันที่  10 ตุลาคม 2561 ทางเว็บไซต์ ธพส.  เว็บไซต์และ FACEBOOK ศูนย์ราชการฯ 
 
13.การรับรางวัลในวันที่  15 – 31 ตุลาคม 2561 ณ ส านักงาน ธพส. อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
 

 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


