
หลักเกณฑก์ารประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแหง่ชาต ิประจ าปี 2564 
หัวข้อ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน น าไทยพ้นโควิด” 

…………………………..  

1. วัตถุประสงค์  
 คณะรัฐมนตรีได้ม ีมต ิเมื ่อว ันที ่ 14 ธ ันวาคม 2525 ก าหนดให้ว ันที ่ 13 เมษายนของทุกปี                      
เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของผู้สูงอายุ                 
และครอบครัว แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ตาม 
สมาชิ ก ใน ครอบ ครั วและผู้ สู งอ ายุ ก็ ยั งส าม ารถแสด งความรัก ค วามผู ก พั น อย่ างป ลอดภั ย ได้  
กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงจัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน น าไทยพ้นโควิด” 

2. หลักเกณฑ์การประกวด 
 2.1 คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานและประเภทของผลงาน จะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป 
 2.2 ประเภทและลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด  
  2.2.1 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ท้ังที่ถ่ายโดยใช้กล้องที่บรรจุฟิล์มหรือกล้องดิจิตอล 
  2.2.2 ผู้เข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ส่วนขั้นตอนการผลิตภาพ  
ห้ามตัดต่อเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสีและแสงของภาพ 
อย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น 
  2.2.3 ให้ระบุชื่อภาพ และบรรยายแรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ เพ่ือสะท้อน
ความหมายของหัวข้อการประกวด พร้อมระบุชื่อ-สกุล/ ที่อยู่/ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/ e-mail (ถ้ามี)  
ลงบนกระดาษติดหลังภาพถ่ายใหช้ัดเจน  
  2.2.4 ให้ส่งภาพถ่ายสีหรือภาพขาวด าที่ อัดขยายบนกระดาษอัดภาพ ขนาด 12 x 18 นิ้ว  
ความละเอียดของไฟล์ภาพดิจิตอล ตั้งแต่ 6 ล้านพิกเซลขึ้นไป พร้อมส่งไฟล์ดิจิตอลประเภทไฟล์ JPEG  
โดยก าหนดความกว้าง 2,400 x 4,800 pixel เท่านั้น โดยก าหนดคุณภาพที่ 300 dpi บันทึกไฟล์ภาพถ่ายลง 

thumb drive และต้องระบุชื่อ – นามสกุล ลง thumb drive อย่างชัดเจน โดยให้ส่ง 1 คนต่อ 1 thumb drive 
  2.2.5 ผู้ เข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายได้จ านวน 5 ภาพ โดยภาพถ่ายที่ เข้าประกวด 
ต้องเป็นผลงานของตนเอง ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้าง ไม่ว่าผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม หากพบว่า 
มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบและถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด และผลงานต้องไม่เคยได้รับ 
รางวัลใดๆ มาก่อน 
  2.2.6 ให้ติดภาพลงบนกระดาษแข็งสีเทา หรือกระดาษลูกฟูกสเีทา ขนาดห่างจากรูปด้านละ 2 นิ้ว 
  2.2.7 ผู้ส่ งภาพเข้าประกวดทุกท่านยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ   
และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

3. หลักฐานการสมัครและส่งผลงาน 
 3.1 ใบสมัครเข้าร่วมประกวดและหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด 
ได้ที่ www.dop.go.th ในเมนู Download หัวข้อ “หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ประจ าปี 2564” และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  
โทร 02 642 4339 ต่อ 315 ในวันและเวลาราชการ 
 3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 3.3 ภาพถ่ายเจ้าของผลงาน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 3.4 ส่งไฟล์ภาพถ่ายผลงานทาง Email : stpolder@gmail.com ระบุชื่อเรื่องที่ส่ ง “ส่งผลงาน 
ประกวดภาพถ่าย” 
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  3.5 ส่ งผลงานภาพถ่ ายลง thumb drive ติ ดชื่ อ -นามสกุล  เบอร์ โทรศัพท์  พ ร ้อม ใบสม ัค ร  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ภาพถ่ายเจ้าของผลงาน จ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการตัดสินการประกวด
ภาพถ่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564  
(ภายในเวลา 17.00 น.) (โดยถือประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ) ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะคัดเลือก 
และตัดสินภาพถ่ายผู้สูงอายุ ในวันที่ 30 มีนาคม 2564  

4. การตัดสินการประกวด  
 4.1 คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2564  
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก  
 4.2 เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน 
  4.2.1 เรื่องราวของภาพและความสอดคล้องกับเนื้อหา/หัวข้อ  20 คะแนน 
  4.2.2. ความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ จินตนาการ    15 คะแนน  
  4.2.3  การจัดองค์ประกอบของภาพ     25 คะแนน  
  4.2.4  ความยาก – ง่าย เทคนิค      20 คะแนน  
  4.2.5 ความสวยงามของภาพ      20 คะแนน 
     รวม                  100 คะแนน 
  4.3 การประกาศผลการตัดสิน 
      คณะกรรมการฯ ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายผู้สู งอายุ  เนื่องในวันผู้สู งอายุแห่ งชาติ  
ประจ าป ี2564 วันที่ 1 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.dop.go.th  

5. รางวัลการประกวด  
  รางวัลการประกวด  
  1) รางวัลที่ 1 จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000  บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
  2) รางวัลที่ 2 จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000  บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
  3) รางวัลที่ 3 จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000  บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
  4) รางวัลชมเชย  จ านวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ  2,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ 

6.  การเข้ารับรางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวด 
 เพ่ือให้การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จะมีหนังสือเชิญผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย
ผู้สูงอายุ (รางวัลที่ 1 - รางวัลที่ 3) เพ่ือเข้ารับรางวัลในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ที่จะจัดขึ้น 
ในวันพฤหัสบดีที่  8 เมษายน 2564 ส าหรับผู้ ที่ ได้ รับรางวัลชมเชย กรมกิจการผู้สู งอายุจะจัดส่ ง 
เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลไปยังที่อยู่ที่ท่านแจ้งมา  

7. การเผยแพร่ผลงาน 
 7.1 ผลงานทีไ่ด้รับรางวัลจะน ามาแสดงในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564  
 7.2 ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกเพ่ือน าไปจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ภาพใน
สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์ผลงาน  
 

........................................... 


