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PEFC Photo Contest 2020 
 

 

 

การประกวดภาพถา่ย  “2020 TFCC Forest For Life” 
 
กตกิาและเงอืนไข 
 
1. เกียวกบัการประกวดภาพถา่ย 

1.1 การประกวดภาพถา่ย “2020 TFCC Forest For Life”  ดาํเนินการ
โดยสาํนกังานการรบัรองไมเ้ศรษฐกจิไทย 

1.2 การแขง่ขนัเปิดกวา้งกบัทกุคนทงัชา่งภาพมอือาชีพ ตลอดจนคนรกัป่า
ไม ้และผูส้นใจทวัไป  
1.3 เป้าหมายของการแขง่ขนัคอืยกระดบัความตระหนกัรูถ้งึความสาํคญั

ของป่าไม ้เน้นยาํวา่ทาํไมเราตอ้งมกีารจดัการป่าไมอ้ยา่งยงัยนื และเพือได้
ภาพถา่ยป่าไมท้สีวยงามรวมถงึภาพคนทอีาศยัอยูใ่นป่าหรือกจิกรรมตา่งๆ ใน
ป่า 

1.4 ไมเ่สยีคา่สมคัร 
1.5 วนั 

1.5.1 การแขง่ขนัเรมิวนัท ี22 เมษายน 2563 
1.5.2 สนิสดุการสง่ภาพ วนัท ี5 มถิุนายน 2563  
1.5.3 ประกาศผล วนัท ี30 มถิุนายน 2563  

 
2. เงอืนไขการเขา้รว่มกจิกรรม  

2.1 โพสภาพถา่ยลงบนบนอนิสตาแกรม โดยตดิแฮชแท็ก 
#2020TFCCForestForLife 

2.2 ผูส้นใจสามารถสง่ภาพเขา้ประกวดไดจ้าํนวน 3 ภาพตอ่หนึงทา่น หาก
มกีารสง่ภาพเกนิกวา่จาํนวนทกีาํหนด เชน่ สง่ภาพจากหลายบญัชีชือ PEFC 
จะทาํการตดัสทิธผิูก้ระทาํผดิใหอ้อกจากการแขง่ขนั PEFC  

2.3 ภาพถา่ยจะตอ้งเป็นภาพไฟล์ดจิติอล  
2.4 ภาพถา่ยตอ้งมขีนาดไมเ่กนิ 10 MB และความละเอยีดอยา่งน้อย 
1600 พกิเซล  
2.5 สง่ภาพถา่ยภายใน เทยีงคนืของวนัท ี5 มถิุนายน 2563            
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2.6 ภาพถา่ยตอ้งไมม่ลีายนํา ขอบภาพ หรือลายเซ็นประทบับนภาพ และ
สามารถสง่เขา้ประกวดไดท้งัภาพส ีและภาพขาว-ดาํ  

 
3. การมสีทิธ ิ 

3.1 การประกวดภาพถา่ย “2020 TFCC Forest For Life”  เปิดกวา้ง
สาํหรบัทกุคน ยกเวน้เจา้หน้าทขีองสาํนกังานการรบัรองไมเ้ศรษฐกจิไทย (และ
ครอบครวัของเจา้หน้าท)ี คณะกรรมการและผูต้ดัสนิ   

3.2 ผูส้ง่ภาพประกวดตอ้งเป็นผูถ้า่ยภาพเองและเป็นผูถ้อืลขิสทิธภิาพ 
3.3 ภาพตอ้งไมไ่ดร้บัอนุญาตหรือจาํหน่ายสทิธใิด ๆ ทขีดัแยง้กบัการ
แขง่ขนั 
3.4 หากมรูีปบคุคลอยูใ่นภาพถา่ย จะตอ้งเป็นความรบัผดิชอบของผู้

ถา่ยภาพวา่ไดร้บัอนุญาตจากบคุคลนนัๆ แลว้  
 
4. จรยิธรรม  

4.1 ผูส้ง่ภาพเขา้ประกวดสามารถปรบัแตง่ภาพเพือความสมบรูณ์ของ
ภาพถา่ยได ้ 

4.2 ไมอ่นุญาตใหเ้ปลียนแปลงองคป์ระกอบของภาพ เชน่ เพมิหรือลด
ตน้ไม ้สงิของ สตัว์ คน ววิ ทวิทศัน์ หรือสว่นใดสว่นหนึงของสงิทกีลา่วขา้งตน้  

4.3 สามารถปรบัภาพทางเทคนิคดจิติอลได ้หมายรวมถงึปรบัโทนภาพมดื-
สวา่ง ปรบัความคมชดั หรือตดัขอบภาพ ตลอดจนสมารถใชเ้ทคนิคการ
ถา่ยภาพ High Dynamic Range ถา่ยภาพพาโนรามา และการถา่ยภาพ 
focus stacking 

4.4 หากภาพถา่ยไมเ่ป็นไปตามเงอืนไข สาํนกังานการรบัรองไมเ้ศรษฐกจิ
ไทยขอสงวนสทิธติดัสทิธกิารแขง่ขนัภาพดงักลา่ว  

4.5 ภาพถา่ยจะถกูคดัออกจากการแขง่ขนัหากผดิตอ่กฎหมายสตัว์ป่าหรือ
ขอ้กาํหนดดา้นสวสัดภิาพสตัว์ป่า รวมถงึการป้องกนัชนิดพนัธุ์และถนิอาศยั 
หรือภาพอนืๆ ซงึสอืถงึการจดัการทขีาดความรบัผดิชอบ  

 
5. การตดัสนิ  

5.1 ภาพทเีขา้รอบจะถูกคดัเลือกโดยผูท้รงคณุวุฒดิา้นการถา่ยภาพ และ
คณะกรรมการของสาํนกังานการรบัรองไมเศรษฐกจิไทย  

5.2 ภาพถา่ยจะถกูพจิารณาตดัสนิโดยไมม่กีารระบชืุอผูถ้า่ย  
5.3 ผูต้ดัสนิขอสงวนสทิธไิมม่อบรางวลั หากไมม่ภีาพถา่ยใดไดม้าตรฐาน

ตามทกีาํหนดไว ้ 
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5.4 การตดัสนิของผูต้ดัสนิถือเป็นการสนิสดุการแขง่ขนั  
5.5 ภาพถา่ยเพยีงหนึงเดยีวทสีรา้งสรรคแ์ละน่าสนใจทสีดุจะไดร้บัรางวลั

การประกวดภาพถา่ยนานาชาตขิอง PEFC ปี 2020              
 
 
6. ผูช้นะการประกวด  

6.1 ประกาศผลผูช้นะการประกวด ภายในวนัท ี30 มถินุายน 2563  
6.2 ภาพทชีนะการประกวด ประกอบดว้ย รางวลัชนะเลศิ รางวลัรอง

ชนะเลศิ และรางวนัรองชนะเลศิอนัดบั 2  
6.3 ภาพถา่ยชนะ 5 อนัดบัแรก จะไดเ้ขา้แขง่ขนัในการประกวดภาพถา่ย

นานาชาต ิของ PEFC ปี 2020     
 
 
7. รางวลั 

7.1 ขอ้มลูทวัไป  
7.1.1 ทกุรางวลัไมส่ามารถถา่ยโอนสทิธไิด ้ 
7.1.2 PEFC ขอสงวนสทิธใินการทดแทนของรางวลัเป็นมลูคา่ทงัหมด

หรือบางสว่นดว้ยรางวลัอนื (แตผู่ส้ง่ภาพเขา้ประกวดไมม่สีทิธเิรียกรอ้งใน
เงอืนไขดงักลา่ว)    

7.1.3 ผูช้นะการประกวดตอ้งยนืยนัรบัรางวลั ภายใน 1 ปี หลงัประกาศ
ผล มเิชน่นนัจะถูกตดัสทิธ ิ

7.2 รางวลัระดบัชาต ิ 
7.2.1 รางวลัชนะเลศิ รบัเงนิรางวลั 10,000 บาท 
7.2.2 รางวลัรองชนะเลศิ รบัเงนิรางวลั 5,000 บาท 
7.2.3 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 รบัเงนิรางวลั 5,000 บาท 

7.3 รางวลัระดบันานาชาต ิ 
  7.3.1 ผูช้นะการประกวดภาพถา่ยในการประกวดภาพถา่ย PEFC ปี 

2020 จะไดเ้ดนิทางไปรว่มงาน 2020 PEFC Forest Certification 
Week  ณ เมอืงดบัลนิ )Dublin) สาธารณรฐัไอร์แลนด์ หรือ รบัเงนิสด 
2,000 ฟรงัสวติ  

7.3.2 การเดนิทางไปเมอืงดบัลนิ )Dublin) หมายรวมถงึตวัเครืองบนิ
ไป-กลบั สาํหรบั 1 ทา่น (ชนัประหยดั) ทพีกั จาํนวน 5 คนื (วนัท ี8-13 
พฤศจกิายน 2563) และเชญิรว่มงานสงัสรรค ์ในวนัพฤหสับดที ี12 
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พฤศจกิายน 2563 PEFC จะสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยสงูถงึ 2,000 ฟรงัสวติ 
สาํหรบัการเดนิทางไปกรุงเจนีวา      

7.3.2.1 ผูส้ง่ภาพประกวดจะตอ้งมอีายไุมต่าํกวา่ 18 ปี จงึจะ
ไดร้บัสทิธเิดนิทางสูเ่มอืงดบัลนิ )Dublin) 
7.3.2.2 ผูช้นะการประกวดภาพถา่ยจะไดร้บัแจง้ภายในวนัท ี
31 สงิหาคม 2563 และจะมกีารประกาศรางวลัในงาน 2020 
PEFC Forest Certification Week                                               

7.3.3 12 ภาพทไีดร้บัคะแนนสงูสดุ จะถูกนํามาจดันิทรรศการในงาน  
PEFC Forest Certification Week ปี 2020 ณ เมอืงดบัลนิ )Dublin) 
สาธารณรฐัไอร์แลนด์ ในเดอืนพฤศจกิายน 2563 และจดัแสดงในงานอนืๆ 
ทวัโลก ตลอดปี 2563-2564    

7.3.4 12 ภาพทไีดร้บัคะแนนสงูสดุ จะถูกนํามาใชเ้ป็นภาพประกอบ
ในปฎทินิ ปี พ.ศ.2564 ของ PEFC  

 
 
8. ลขิสทิธแิละการนําไปใช ้ 

8.1 ผูส้ง่ภาพประกวดตอ้งเป็นผูถ้ือลขิสทิธ์ภาพทสีง่เขา้ประกวด  
8.2 ผูส้ง่ภาพประกวดยนิยอมให ้PEFC นําภาพไปตพีมิพ์ซาํหรือเผยแพร่

สูส่าธารณะได ้หมายรวมถงึ 
8.2.1 บนเวปไซต์ www.pefc.org  เว็บไซต์อนืๆ ของ PEFC  

เว็บไซต์ของสมาชกิ PEFC สอืโซเชียลมเีดยี และหนงัสอืพมิพ์  
8.2.2 การประชาสมัพนัธ์ สอืสงิพมิพ์ หรือแผน่พบัของ PEFC หรือ 

สมาชกิของ PEFC  
8.2.3 จดัแสดงนิทรรศการ  

8.3 ภาพถา่ยซงึ PEFC นําไปใช ้จะตอ้งมกีารใสเ่ครดติภาพ เชน่ ลงชือผู้
ถา่ยภาพ หากเกดิความผดิพลาดในการใหเ้ครดติภาพ จะไมถ่ือวา่ PEFC ไม่
ปฏบิตัติามขอ้ตกลงถา้ PEFC ไดพ้ยายามแกไ้ขในระยะเวลาทเีหมาะสมนบั
จากวนัทไีดร้บัแจง้ 

8.4 PEFC ขอสงวนสทิธใินการตดัแตง่ภาพหากมีความจาํเป็น ผูส้ง่ภาพ
เขา้ประกวดจะไดร้บัการตดิตอ่ประสานขอใชภ้าพ เชน่บนโปสเตอร์ หรือ
สงิพมิพ์  

8.5 ผูส้ง่ภาพประกวดจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบหากมบีคุคลอนืใดอา้งสทิธใิน
ภาพทสีง่เขา้ประกวด 
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9. ขอ้สงวนสทิธ ิ 

9.1 PEFC ขอสงวนสทิธใินการเปลียนแปลงกตกิาและเงอืนไขโดยมติอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และหากพบวา่ผูส้ง่ภาพเขา้ประกวดทาํผดิกตกิาหรือ
เงอืนไข PEFC สามารถเรียกคนืรางวลั ได ้

 
10.  การป้องกนัขอ้มลู  

10.1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูส้ง่ภาพเขา้ประกวดจะไดร้บัการคุม้ครองตาม
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

10.2 ผูจ้ดัจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้ง่ภาพเขา้ประกวด (เชน่ 
ชือพอ่แม ่หรือผูป้กครอง) ตลอดชว่งเวลาทรีว่มกจิกรรม  


