
โครงการประกวดภาพถา่ยและภาพวาด “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา”  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หลักเกณฑ์กติกาในการส่งผลงานเข้าประกวด 

ประเภท ภาพถ่าย 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

  ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หมายถึง ประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดเพศ อายุการศึกษา ยกเว้น
คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย และบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้ 

กติกาการประกวด 

  1. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หมายถึง ประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดเพศ อายุการศึกษา ยกเว้น
คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย และบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้ 

2. สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกินท่านละ 10 ภาพ 
   3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งต้องถ่ายภาพโดยสื่อถึงการปฏิบัติภารกิจทําฝนหลวงของ     
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือท้องฟ้า เมฆ เครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิต กิจกรรมด้านการเกษตร  หรือภาพที่สื่อให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ
พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อโครงการพระราชดําริฝนหลวง ทั้งนี้ รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์อํานวยความสะดวก
ปลอดภัย ในพ้ืนที่ของศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง  เช่น อาคารที่ทําการ ป้ายต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นภาพถ่าย
ภายใต้แนวความคิด “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา” (รายละเอียดข้อมูลภารกิจการทําฝนหลวงของ         
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้ส่งภาพถ่ายสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
www.royalrain.go.th) 

4. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งต้องตั้งชื่อภาพ และแนวความคิดที่สะท้อนความหมายของ
หัวข้อการประกวด (ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด) และระบุวันเวลาสถานที่ท่ีถ่ายภาพนั้นด้วย 

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้จัดส่งเป็นภาพสีขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้ว ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล 
กล้องฟิล์ม หรือโทรศัพท์มือถือ พร้อมติดลงกลางกรอบกระดาษแข็งสีดําขนาด ๑๖ x ๒๒ นิ้ว ติดชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผลงาน รายละเอียดเทคนิคการถ่ายภาพ ด้านหลังกรอบกระดาษแข็ง ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงาน      
เข้าประกวดจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับบันทึกลง CD/DVD หรือThumb Drive (ทัมไดรฟ์) เป็นไฟล์สกุล TIFF หรือ 
Jpeg ที่มีขนาดของภาพไม่ต่ํากว่า 8 ล้านพิกเซล และมีความละเอียดอย่างน้อย ๓๐๐ dpi มาพร้อมด้วย 

6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นําผลงานผู้อ่ืนส่งเข้าประกวด
หรือ อ้างชื่อผู้อ่ืนส่งผลงานเข้าประกวด และภาพถ่ายต้องอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสิ้นสุดการส่งภาพ  
เข้าประกวด 

7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดที่ ไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ ง จะไม่ได้รับ         
การพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทําผิด
กติกาข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทําผิดกติกา คณะกรรมการพิจารณา
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดฯ สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลและ
เงินรางวัลได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน ในกรณีที่มีการแอบอ้างภาพถ่ายของผู้อ่ืนมาใช้ 
หากมีการตรวจสอบแล้วว่าผิดจริง ทางคณะกรรมการฯ จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

8. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
ได้ที่ เว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th 

 

http://www.royalrain.go.th/
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9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สามารถนําไปเผยแพร่ได้
โดยไม่ต้องขออนุญาต และจะไม่มีบริการจัดส่งผลงานคืนหลังสิ้นสุดการประกวด แต่สามารถติดต่อขอรับภาพคืน
ได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หากพ้นในเวลาที่กําหนดแล้ว จะถือว่ายินยอมให้ภาพที่ส่งข่าวประกวด   
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส่วนภาพที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ   
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเช่นกัน 

10. เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม – 30 
กันยายน 2560 โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ที่กรมฝนหลวงและ            
การบินเกษตร : เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยนับจากวันที่
ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 

11. ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
www.royalrain.go.th , สื่อประชาสัมพันธ์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และติดประกาศที่กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร วันที่ 16 ตุลาคม 2560 

12. ผู้ส่งผลงานต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และคณะกรรมการ
ตัดสิน มีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน โดยให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สุด 
 
การตัดสินและคณะกรรมการตัดสิน 

การตัดสินผลการประกวด ตัดสินโดยคณะกรรมการจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร          
ในการพิจารณาถึงแนวความคิด ว่ามีความสอดคล้องเกี่ยวข้องตรงกับแนวคิดหัวข้อการประกวดร่วมกับ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพถ่ายในการพิจารณาถึงความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ ทั้งนี้         
คําตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  

 
รางวัลการแข่งขัน ประเภทภาพถ่าย  
1) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑    จํานวน  ๑  รางวลั  รับโล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3๐,๐๐๐  บาท 
2) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒    จํานวน  ๑  รางวลั  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล       2๐,๐๐๐  บาท 
 
3) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓    จํานวน  ๑  รางวลั  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล       ๑๐,๐๐๐  บาท 
4) รางวัลภาพถ่ายยอดนิยม   จํานวน  1  รางวัล  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล       10,000  บาท 
5) รางวัลชมเชย        จํานวน 30 รางวัล  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลๆ ละ     2,๐๐๐  บาท 
 

หมายเหตุ  
รางวัลภาพถ่ายยอดนิยม พิจารณาจากผลคะแนนโหวตจากประชาชนทั่วไปที่ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์                    
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
 

 

 

 

 

 



 
                                 ใบสมัคร 

                                  การประกวดภาพถ่าย  
 

“ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา” 
************************************************** 

ส่วนที ่1 ข้อมูลของผู้สมัคร (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนด้วยตัวบรรจง ) 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................... นามสกลุ..................................................อาชีพ.......................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ................................ อายุ..............ปี หมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน......................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร .................................... อีเมล์ .......................................................................................... 

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่าย  

จ านวนผลงานท่ีส่งเข้าประกวด ............. ภาพ 

- ชื่อผลงานภาพถ่าย 
ภาพท่ี 1.......................................................................................... ............................................................................................................ 
ภาพท่ี 2............................................................................................................................. ......................................................................... 
ภาพท่ี 3............................................................................................................................. ......................................................................... 
ภาพท่ี 4............................................................................................................................. ......................................................................... 
ภาพท่ี 5........................................................................................................................................................... ........................................... 
ภาพท่ี 6............................................................................... ..................................................................................... .................................. 
ภาพท่ี 7............................................................................................................................. ......................................................................... 
ภาพท่ี 8............................................................................................................................. ......................................................................... 
ภาพท่ี 9............................................................................................................................. ......................................................................... 
ภาพท่ี 10............................................................................................................................................... .................................................... 
- สถานท่ีถ่ายภาพ,ปี พ.ศ. ที่ถ่าย 
................................................................................................................................................................................................................. 
- แนวความคิด 
.................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 

สิ่งที่แนบมาด้วย 
 

 CD /DVD ภาพดิจิทลั จ านวน .......... แผ่น............. ภาพ    ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
     Thumbdrive 

 

***     ขา้พเจ้ายินยอมไม่ขอรับภาพที่ส่งเข้าประกวดคืน            
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาพถ่ายท่ีสง่เข้าประกวดเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประกวดทุกประการ 
                                               

 ลงช่ือ ......................................................... ผู้สมัคร 
     (...............................................................) 

 
หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่  
- ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕60 ตามวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ โดยนับจากวันที่ประทับตราภายใน
วันที่ 30 กันยายน ๒๕60 ที่อยู่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐9๐๐ โทรศัพท์ 02 – 109-5100 ต่อ 760  
 

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

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับใช้แนบกบัภาพถ่ายประกอบการตัดสิน 
ช่ือผลงานภาพถ่าย  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- สถานท่ีถ่ายภาพ,ปี พ.ศ. ท่ีถ่าย 
...........................................................................................................................................................  
- แนวความคิด 
.................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

ล าดับที ่
การส่งภาพ 
เข้าประกวด 

ล าดับที ่
การส่งภาพ 
เข้าประกวด 

วันท่ีส่งภาพ 

วันท่ีส่งภาพ 


