
 
                     กิจกรรม ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ ไฟฟ้า ..... สร้างความสุขแห่งชีวิต  
 
            เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี ของการไฟฟ้านครหลวง ที่ดูแลระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ 3 
จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ประชาชนได้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคง และ
ปลอดภัย พร้อมขับเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือเป็นส่งต่อความสุขผ่านมุมมองการถ่ายภาพ ในหัวข้อ  
ไฟฟ้า ..... สร้างความสุขแห่งชีวิต โดยเป็นการน าเสนอภาพถ่ายเกี่ยวกับความสุขของประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ใน
ชีวิตประจ าวันช่วงเวลาต่าง ๆ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม สะท้อนความเป็นเมือง  
 
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด  
ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จ ากัดเพศและอายุ สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ  
 
คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย  
• ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 3 ท่าน  
 
ก าหนดระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด  
•  เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวดทาง meaphotocontest@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ -15 มิถุนายน 2561  
    (สิ้นสุด เวลา 18.00 น.)  
•  ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561ทาง www.mea.or.th และทาง      
    Facebook การไฟฟ้านครหลวง (MEA)  
 
รางวัลการประกวดภาพถ่าย 
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท จ านวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร  
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท จ านวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร  
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท จ านวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร  
• รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จ านวน 6 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร  
 
รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  



กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด  
 
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, 
Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone) โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 
ถึง วันที ่15 มิถุนายน 2561  
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายภาพอยู่ในพื้นท่ีการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ  
3.ไฟล์ภาพถ่ายทีส่่ง จะต้องเป็นภาพสีแนวนอน มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ากว่า 2,400 pixels และด้านที่ยาวที่สุด
ไม่เกินกว่า 4,800 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ า เครดิตภาพ หรือกราฟิกใด ๆ ลงบน
ภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ  
4. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้าม ท าซ้ า ดัดแปลง เลียนแบบ
ภาพถ่ายของบุคคลอื่น ๆ หรือน าภาพถ่ายของผู้อื่นส่งเข้าประกวด หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด  
ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่าย เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนแต่เพียงผู้เดียว โดยที่การไฟฟ้านครหลวงจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น  
5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ นามสกุล วันที่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล ชื่อภาพ สถานที ่
ถ่ายภาพ วันที่ และระบุกล้องถ่ายภาพ พร้อมแนวคิดของภาพ และตั้งชื่อไฟล์ภาพเป็นชื่อของเจ้าของผลงาน 
(นายไฟฟ้า_นครหลวง_1, นายไฟฟ้า_นครหลวง_2,นายไฟฟ้า_นครหลวง_3) ให้ถูกต้องครบถ้วน หาก
ภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด  
6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ตัดต่อภาพถ่ายให้ผิดเพ้ียน
ไปจากความเป็นจริง  
7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่
ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล  
8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวที
สาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอ่ืนใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าว หมายความรวมถึง
ภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบ
ของภาพเพียงเล็กน้อย การคร็อปภาพใหม่ การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวด า ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตัดสิน 
9. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ (เนื่องจากในปัจจุบันมีการนาภาพถ่ายที่ปรากฏในโลกออนไลน์ไปใช้งานโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ 
สามารถน าไปแบ่งปันกระจายออกไปโดยที่เจ้าของภาพถ่ายอาจไม่รู้ตัว และอาจเกิดกรณีพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ท าให้เกิดความยุ่งยากกับการประกวด หรือภาพที่ได้รับรางวัลอาจถูกน าไปใช้ในงานต่าง ๆ ก่อนการตัดสิน กรณีมี
ข้อพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนแต่เพียงผู้เดียว โดยที่การไฟฟ้านครหลวงจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น)  
10. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้ว ใน
ความละเอียดสูงไว้ (RAW, JPEG) โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้ หากเกิดกรณีมี
การประท้วงในการท าผิดกติกาและในกรณีท่ีจะต้องน าภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่  
 



11. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด การไฟฟ้านครหลวงจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด  
12. การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์น าภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องระบุ
ชื่อเจ้าของภาพถ่ายที่น าไปใช้เผยแพร่ และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ แต่ลิขสิทธิ์ของ
ภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์  
13. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่ก าหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมี
อ านาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธิ์
ในทุกรางวัล จนถึงโทษข้ันสูงสุดไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของ การไฟฟ้านครหลวง เป็นระยะเวลา 5 
ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอ านวยการได้มีมติตัดสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ 
        ทั้งนี้ หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่มีเจตนากระท าผิดกติกาในภาพถ่ายใดภาพถ่ายหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพถ่ายอ่ืน
เข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใด ๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาด
อ่ืน ๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาด หรืออ่ืน ๆ 
คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี  
14. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระท าผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของ
คณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด  
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
02 5665764 / 097 298 9058 ช่วงเวลา 8.30 - 17.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การประกวดภาพถ่าย “กฟน. 60 ปี มุ่งสู่วิถีอนาคต LEVERAGING BEYOND TOMORROW” 
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    ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียด เงื่อนไข และข้อก าหนด ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแล้ว และจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดในการส่งผลงานอย่างเคร่งครัด จึงลงชื่อมาสมัครประกวดถ่ายภาพใน ครั้งนี้   
  

            ลงชื่อ ........................................................ ผู้สมัคร      
                (..........................................................................)  


