ขาวประชาสัมพันธ
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดประจวบคีรีขันธ ศาลากลางจังหวัดฯ
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรงประชาสัมพันธการทองเที่ยว จัดประกวดภาพถาย “สุดยอดแหงประจวบคีรีขันธ”
เปดใหประชาชนทั่วประเทศประชันฝมือการถายภาพ ชิงถวยรางวัลพระราชทานพรอม เงินสด 50,000 บาท
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เดินหนาพัฒนาการทองเที่ยวตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เปดแหลง
ทองเที่ยวทุกอําเภอสูสายตาประชาชนทั่วประเทศ จัดประกวดภาพถาย “สุดยอดแหงประจวบคีรีขันธ” ชิงถวย
พระราชทาน พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท สําหรับผูชนะการประกวดภาพชุด ผูสนใจประชันฝมือการถายภาพ ทั้ง
มือใหม มือเกา เตรียมสงภาพเขาประกวดได ตั้งแตบัดนี้ถึง วันที่ 20 มกราคม 2554
นายอภินันท จันทรังษี รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประธานคณะกรรมการจัดประกวด
ภาพถาย “สุดยอดแหงประจวบคีรีขนั ธ” เปดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการฯวา นายวีระศรีวัฒนะตระกูล ผูวา
ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีนโยบายสําคัญที่จะสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด ใหเปนที่รูจักอยางวางขวาง
ของประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เนื่องจากในแตละอําเภอ มีแหลงทองเที่ยวทีส่ ําคัญ
สวยงาม ทั้งชายหาด และปาเขา รวมทั้งยังมีประวัตศิ าสตร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชวี ิตซึ่งเปนทรัพยากร
อันมีคายิ่งในการสงเสริมใหเกิดการเดินทางทองเที่ยว ดังนัน้ เพื่อให ประชาชนทัว่ ประเทศ นักทองเที่ยวไดมโี อกาส
ไดเห็นถึงความสวยงามของแหลงทองเที่ยวเหลานั้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงจัดใหมกี ารประกวดภาพถาย ภายใต
หัวขอที่เปดกวาง “สุดยอดแหงประจวบคีรีขันธ” ชิงรางวัลถวยพระราชทาน พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท เพื่อให
ผูสนใจสามารถใชจินตนาการในการถายภาพไดอยางเต็มที่ และเพื่อใหไดภาพทีห่ ลากหลายสวยงาม โดยไมจํากัด
เพศ วัย หรือวุฒิการศึกษา ผูสงภาพเขาประกวด จะเปนมือใหม มือเกา มือสมัครเลน หรือ มืออาชีพ ไดทั้งสิ้น ภาพที่
สงเขาประกวด จะเปนฟลมสไลด ฟลมสี ฟลมขาว-ดํา หรือ จะเปนภาพจากกลองดิจิตอล ที่มีความละเอียด ไมต่ํา
กวา 8 ลานพิกเซล จะเปนภาพที่ถายในปจจุบนั หรือ ถายมาแลวไมเกิน 2 ปกไ็ ด โดยอัดขยายภาพสี /ขาว-ดํา ลงบน
กระดาษอัดภาพ ขนาด 12x18 นิ้ว แลวติดบน ฟวสเจอรบอรด สีดํา ขนาด 16x22 นิ้ว พรอมเขียนชื่อภาพ ชื่อ
นามสกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ของผูสงไวที่ดานหลังฟวสเจอรบอรด พรอมแนบ CD ไฟลภาพในฟอรแมท

Titf หรือ Jpg ความละเอียดไมต่ํากวา 8 ลานพิกเซล มาดวย เปดรับสมัครตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไปจนถึง วันที่ 20
มกราคม 2554 ณ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดประจวบคีรีขันธ ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ
ไมตองเสียคาสมัคร จะสงดวยตนเอง หรือ สงทาง ไปรษณียสงทะเบียน ที่ถือวันประทับตราไปรษณียตน ทางเปน
หลัก
นายอภินันท จันทรังษี รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ กลาวเพิ่มเติมวา คณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดภาพถาย “สุดยอดแหงประจวบคีรีขันธ” ไดรับเกียรติจาก อ.ยรรยง โอฬาระชิน และ
อ.วรนันท ชัชวาลทิพากร ศิลปนแหงชาติ ป 2550 และ ป 2552 สาขาศิลปะดานภาพถาย รวมทั้ง นายกสมาคม
ถายภาพกรุงเทพฯ และ นายอภินันท บัวหภักดี ผูแทนจาก ททท. รวมเปนคณะกรรมการ การประกวดครั้งนี้ ถือ

ไดวาเปนการประกวดภาพถายระดับประเทศ อีกรายการหนึ่ง ที่นาจะมีผูสนใจสงภาพเขาประกวดเปนจํานวนมาก
-2เพราะ มีรางวัลสูงสุดถวยพระราชทาน พรอมเงิน 50,000 บาท สําหรับผูชนะการประกวดที่สงภาพครบ จํานวน 9
ภาพ แตถาสงไมครบ ก็มีรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ถวยเกียรติยศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และเงิน
30,000 บาท ชนะเลิศอันดับ 2 ถวยเกียรติยศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงแรง และเงิน 20,000 บาท ชนะเลิศ
อันดับ 3 ถวยเกียรติยศ ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ และเงิน 10,000 บาท พรอมดวยรางวัลชมเชย 10
รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท โดยมีกติกาเพียง ภาพที่สงประกวด ตองเปนภาพที่ถายดวยตนเองเทานั้น หามตัดตอ
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือ บิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเวนการปรับสี/แสง ของภาพที่ไมเกินจากความเปนจริง ที่
สําคัญคือภาพที่สงเขาประกวดตองไมเคยไดรับรางวัลจากการประกวดใดๆมากอน และผูชนะการประกวดจะ
ไดรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเทานั้น ทานที่สนใจสงภาพเขาประกวด ติดตอขอรับใบสมัครแลระเบียบการ
ไดที่ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดประจวบคีรีขันธ ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ประจวบฯ หรือ ดาวนโหลด
ใบสมัครไดจากเวปไซต http://www.prachuapkhirikhan.go.th ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สําหรับการพิจารณาตัดสิน กําหนดในวันที่ 25 มกราคม 2554 ที่หองประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลา
กลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกาศผล ทางเวปไซต http://www.prachuapkhirikhan.go.th และแจงผล
ใหผูชนะการประกวดทราบตรงทางโทรศัพท โดยผูชนะการประกวดทุกรางวัล ตองเขารับมอบรางวัลในพิธีเปด
งาน“ทองเที่ยวประจวบคีรีขันธ มหัศจรรยเมือง 3 อาว” ประจําป 2554 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2554 ภาพทั้งหมดที่
สงเขาประกวดจะเปนกรรมสิทธิ์ของจังหวัด ซึ่งจะนําไปใชในการเผยแพรประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ ให
ประชาชนและนักทองเที่ยวทั่วไป ไดชมในโอกาสตอไป ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. 032 -602019 / 032 – 550149 หรือ ที่กลุมงานขอมูล สารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ โทร. 032 – 601484 หรือที่ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานประจวบคีรีขันธ โทร. 032 – 513885

**************************************

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดประจวบคีรีขันธ
21 ตุลาคม 2553

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง การประกวดภาพถาย หัวขอ “สุดยอดแหงประจวบคีรีขันธ”
------------------------------จังหวัดประจวบคีรีขันธ กําหนดจัดประกวดภาพถาย เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ ตามรายละเอียดดังนี้
1. หัวขอการประกวด “สุดยอดแหงประจวบคีรีขันธ”
2. เนื้อหา ภาพที่สงเขาประกวดจะตองแสดงถึง ความงดงามของธรรมชาติ แหลงทองเที่ยว
วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
3. บันทึกภาพประเภทของภาพถาย
เปนภาพถาย ฟลมสี ฟลมขาว-ดํา สไลดสีหรือดิจิตอล
4. คุณสมบัติของผูสงเขาประกวด
บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไมจํากัดอายุ วุฒิการศึกษา
5. กติกาการสงภาพเขาประกวด
5.1 ผูสงภาพเขาประกวดคนหนึ่งสามารถสงภาพเขาประกวดไดไมเกิน 9 ภาพ
5.2 ภาพที่สงเขาประกวดประเภทฟลมสไลด ตองสงตนฉบับในรูปแบบไฟลภาพ บันทึกลง
บนแผนซีดี พรอมอัดขยายภาพ ขนาด 12×18 นิ้ว ลงบนกระดาษอัดภาพ
ภาพที่สงเขาประกวดจะถายดวย ฟลมสไลด ฟลมเนกาตีฟ หรือกลองดิจิตอล SLR ที่มี
ความละเอียดไมต่ํากวา 8 ลานพิกเซลก็ได โดยตองสงไฟลภาพตนฉบับที่บันทึกลงแผน CD พรอมอัด-ขยายภาพ
ขนาด 12×18 นิ้ว ลงบนกระดาษอัดภาพ เพื่อสงประกวด
5.3 ตองนําภาพที่อัด-ขยายแลว ติดลงกระดาษ Feature Board สีดํา ขนาด 16×22 นิว้ พรอมติด
ชื่อภาพ และชือ่ -นามสกุล ผูถายไวใตภาพ สวนฟลมตนฉบับหรือไฟลภาพ ใหใสซองพลาสติกติดดานหลังกระดาษ
Feature Board แลวนําใสซองใหญใหเรียบรอย
5.4 ผูสงภาพเขาประกวดจะตองเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพท
ที่ติดตอได ลงในกระดาษและติดลงที่ดานหลังกระดาษ Feature Board
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5.5 ภาพที่สงเขาประกวดตองไมเคยไดรับรางวัลจากการประกวดใดๆ
5.6 เปนภาพที่ถายไวกอนการจัดประกวดก็ได แตตองมีระยะเวลาไมเกิน 2 ป
5.7 ผูสงภาพถายเขาประกวดจะตองเปนผูถายภาพที่สงเขาประกวดดวยตนเอง หามมิให
นําผลงานของผูอื่นมาสง หรือสงผลงานในนามของผูอื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิใ์ นการสงภาพเขาประกวด
5.8 ผูสงภาพเขาประกวดตองสง CD ไฟลภาพในฟอรแมท Titf หรือ Jpg ความละเอียดไมต่ํา
กวา 8 ลานพิกเซล พรอมกับภาพที่สงเขาประกวด
5.9 ผูสงภาพเขาประกวดสามารถใชเทคนิคการถายภาพไดอยางอิสระ แตหามตัดตอเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเวนการปรับสีและแสงของภาพที่ไมเกินจากความเปนจริง
5.10 ภาพถายที่สงเขาประกวดจังหวัดประจวบคีรีขันธ นําไปใชในการเผยแพร จัดพิมพ หรือ
นําไปใชประโยชนอื่นใดก็ได
5.11 ภาพที่สงเขาประกวดทุกภาพเปนลิขสิทธิ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ
5.12 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุด ผูสงภาพเขาประกวดไมมีสิทธิ์อทุ รณใดๆ ทั้งสิ้น
5.13 ผูสงภาพเขาประกวดมีสิทธิไดรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเทานั้น
5.14 เจาหนาที่บุคลากร ของหนวยงานผูจัดและคณะกรรมการจัดประกวด กรรมการตัดสินไม
มีสิทธิสงภาพเขาประกวด
5.15 เงินรางวัลที่ไดรับจะตองหักภาษี ณ ที่จาย 5% ของเงินรางวัล
6. การสงภาพ และ สถานที่สงภาพเขาประกวด
ผูสนใจสามารถสงภาพเขาประกวดไดดวยตนเองที่ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 77000 โทร./โทรสาร
0-3260-2019, 0-32255-0149 หรือ สงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณียตนทางเปน
เกณฑ โดยติดตอขอรับใบสมัครไดที่ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ หรือ ดาวนโหลด ใบสมัครและ
รายละเอียดอืน่ ๆ ไดจากเวปไซต จังหวัดประจวบคีรีขันธ www.prachuapkhirikhan.go.th ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
7. ระยะเวลาในการสงภาพเขาประกวด และการประกาศผลการตัดสิน
- สงภาพเขาประกวดไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราค ม 2554
- ประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 25 มกราคม 2554
- มอบรางวัลในพิธีเปดงาน”ทองเที่ยวประจวบคีรีขันธ มหัศจรรยเมืองสามอาว”
ประจําป 2554
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8. รางวัลการประกวด
- รางวัลภาพชุดยอดเยี่ยม ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
(อยูระหวางดําเนินการขอพระราชทาน)
พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
ถวยเกียรติยศรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พรอมเงินรางวัล 30,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
ถวยเกียรติยศรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3
ถวยเกียรติยศผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ พรอมเงินรางวัล 10,000 บาท
- รางวัลชมเชย 10 รางวัล ถวยเกียรติบัตร
พรอมเงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท
9. การแจงผลการประกวดและการมอบรางวัล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 25 มกราคม 2554 ณ ศาลากลาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ และทางเวปต www.prachuapkhirikhan.go.th โดยจะแจงผล
การตัดสินใหผูชนะการประกวดทราบทางโทรศัพทตามที่ไดแจงไว และผูชนะการประกวดทุกรางวัล ตองเขารวมพิธี
มอบรางวัลดวย ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ จะสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางใหไมเกิน 1,000 บาท/รางวัล และที่
พักซึ่งจังหวัดฯ จัดให รางวัลละ 1 หอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดประจวบคีรีขันธ ศาลากลางจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77000 โทร./โทรสาร 0-3260-2019 , 0-3255-0149 หรือที่ สํานักงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ศาลากลางจังหวัด โทร 0-3260-3991-5 ในวันและเวลาราชการ และจากเวปไซต

www.prachuapkhirikhan.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล
(นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล)
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ใบสมัคร
ประกวดภาพถาย UNSEEN ประจวบคีรีขันธ
ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ชื่อผูสงภาพ (นาย,นางสาว,นาง)..................................นามสกุล.....................................อายุ............ป
ที่อยูบานเลขที่ ................ ถนน.............................. .............แขวง/ตําบล.............................................
เขต/อําเภอ.................................. จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย................................
โทรศัพทบาน .............................. โทรศัพทมือถือ...........................E-Mail ......................................
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อภาพ

สถานที่ถายภาพ

ฟลม

ดิจิตอล

ลงชื่อ......................................ผูสงภาพประกวด
(..............................................)

