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ระยะเวลาการสง่ผลงานเขา้ประกวด 15 ก.ย. - 15 ธ.ค. 2014 (พ.ศ. 
2557) 
 
 

เกีย่วกบัโครงการประกวดภาพถา่ย Nikon Photo Contest 

  

ประวัต ิ

โครงการประกวดภาพถา่ย Nikon Photo Contest ระดับนานาชาต ิจัดขึน้โดยบรษัิท Nikon 

Corporation ตัง้แตปี่ 1969 (พ.ศ. 2512) เพือ่เปิดโอกาสใหก้บัชา่งภาพจากทั่วทกุมมุโลก ทัง้

ชา่งภาพมอือาชพีและชา่งภาพสมคัรเลน่ไดพ้บปะและแลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นวัฒนธรรมการ

สรา้งสรรคภ์าพถา่ย 

ในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา เป็นยคุทีก่ลอ้งดจิติอลซึง่มคีวามสามารถในการถา่ยวดิโีอไดเ้ขา้มามสีว่นแบง่

ทางการตลาดอยา่งมาก วัฒนธรรมในการสรา้งสรรคภ์าพถา่ยจงึมกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  

การประกวดในครัง้ที ่34 นี ้จงึไดม้กีารเปลีย่นชือ่และหลักเกณฑใ์นการประกวด นอกจากนี ้ยงัมกีาร

ปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่สรา้งมาตรฐานใหม่ๆ  รวมถงึเปิดโอกาสใหก้บัการคน้พบสิง่ใหม่ๆ  ดว้ย 

เพือ่ปรับตัวใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงดังทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

 

  

วสิยัทศัน ์

โครงการประกวดภาพถา่ย Nikon Photo Contest ไดม้สีว่นในการสรา้งสงัคมทีช่ว่ยสนับสนุนให ้

ชา่งภาพและผูผ้ลติภาพยนตรผ์ูซ้ ึง่ตอ้งการแบง่ปันเรือ่งราวสําคญัตา่งๆ และสะทอ้นแนวคดิของ

ผูค้นผา่นภาพถา่ย ไดม้โีอกาสเผยแพรผ่ลงาน 

  

 

 

 

 

 

 



                 
 

เกณฑใ์นการสง่ผลงาน 

ปีนีเ้ป็นปีแรก ทีเ่ปิดโอกาสใหส้ง่ผลงานภาพถา่ยและวดิโีอทกุประเภทจากอปุกรณ์ดจิติอล

ทกุชนดิ รวมถงึ สมารท์โฟน โดยในประเภทวดิโีอจะมกีารเพิม่ความยาวเป็น 6 ถงึ 180 

วนิาท ีและไมม่กีรอบในการพจิารณาผลงาน 

 

ประเภทผลงาน 

 

ภาพถา่ย 

ประเภท A: ภาพเดีย่ว ในหัวขอ้ “บา้น” 

ประเภท B: ภาพชดุ ในหวัขอ้ “บา้น” (ภาพถา่ย 2-5 ภาพ ซึง่นําเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัหวัขอ้) 

ประเภท C: ภาพเดีย่ว ไมจํ่ากดัหัวขอ้ 

ประเภท D: ภาพชดุ ไมจํ่ากดัหวัขอ้ (ภาพถา่ย 2-5 ภาพ) 

 

วดิโีอ 

ประเภท E: หัวขอ้ “บา้น” ความยาว 6 ถงึ 180 วนิาท ี

ประเภท F: ไมจํ่ากดัหัวขอ้ ความยาว 6 ถงึ 180 วนิาท ี

 

เกีย่วกบัหัวขอ้ “บา้น” 

บา้น เป็นสถานที ่เป็นความรูส้กึ เป็นสถานทีท่ีส่ะทอ้นวถิชีวีติของคณุ เป็นสิง่ทีม่คีณุคา่สําหรับคณุ 

ไมว่า่คณุจะอยูท่ีไ่หน Nikon ตระหนักดวีา่บา้นเป็นใจกลางของทกุสิง่ทกุอยา่ง การประกวดในปีนีจ้งึ

ตอ้งการใหค้ณุแสดงใหเ้ราเห็นวา่บา้นมคีวามหมายตอ่คณุอยา่งไร  

 

 

รางวัลและของรางวลั 

 

รางวลัสดุยอดภาพถา่ย: 

1 รางวัล ผูช้นะจะไดรั้บถว้ยรางวัล ประกาศนยีบตัร และผลติภณัฑ ์Nikon มลูคา่รวม 1,000,000 

เยน, เงนิสด 500,000 เยน และโอกาสในการแสดงผลงานบนเว็บไซตโ์ครงการประกวดภาพถา่ย 

Nikon Photo Contest *1 

รางวัลสดุยอดภาพถา่ยจะคดัเลอืกจากผูท้ีไ่ดท้ี ่1 ของแตล่ะประเภท 

 

 



                 
รางวลัที ่1: 

ประเภทละ 1 รางวัล ผูช้นะจะไดรั้บถว้ยรางวลั ประกาศนยีบตัร และผลติภณัฑ ์Nikon มลูคา่รวม 

500,000 เยน และโอกาสในการแสดงผลงานบนเว็บไซตโ์ครงการประกวดภาพถา่ย Nikon Photo 

Contest *1 

 

รางวลัที ่2: 

ประเภทละ 5 รางวัล ผูช้นะจะไดรั้บถว้ยรางวลั ประกาศนยีบตัร และผลติภณัฑ ์Nikon มลูคา่รวม 

200,000 เยน 

 

รางวลัที ่3: 

ประเภทละ 10 รางวัล ผูช้นะจะไดรั้บถว้ยรางวลั ประกาศนยีบตัร และผลติภณัฑ ์Nikon มลูคา่รวม 

100,000 เยน 

 

ผลงานยอดนยิมจากการโหวตของผูเ้ขา้รว่มประกวด: 

1 รางวัล ผูช้นะจะไดรั้บถว้ยรางวัล ประกาศนยีบตัร และรางวัลมลูคา่ 500,000 เยน 

 

รางวลั “Generation N”: 

สําหรับผูเ้ขา้รว่มการประกวดหนา้ใหมท่ีม่ฝีีมอืน่าจับตามองมากทีส่ดุ ซ ึง่มอีายนุอ้ยกวา่ 19 ปี จํานวน 

10 รางวัล*2 ผูช้นะจะไดรั้บประกาศนยีบตัร และผลติภณัฑ ์Nikon มลูคา่รวม 300,000 เยน 

 

  

หมายเหต:ุ ของรางวัลอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมส่ามารถ

เปลีย่น โอน หรอืแลกเป็นเงนิสดได ้ 

*1 ผูช้นะรางวลัสดุยอดภาพถา่ยและรางวัลที ่1 ของแตล่ะประเภทจะมโีอกาสไดแ้สดงผลงานอืน่ๆ 

เพิม่เตมิบนเว็บไซตสํ์าหรับประกาศรางวัลดว้ย ผูช้นะจะตอ้งยนืยนัสทิธิก์ารเลอืกแสดงผลงานอืน่ๆ 

เพิม่เตมิซึง่ผูช้นะเป็นผูถ้อืลขิสทิธิอ์ยู ่โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย ของรางวลัตา่งๆ จะไมถ่กูเรยีกคนืหากผู ้

ชนะปฏเิสธการแสดงผลงานอืน่ๆ เพิม่เตมิ 

สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัของรางวลั ผูช้นะจะไดรั้บการตดิตอ่ไปโดยตรง 

 *2 ผูเ้ขา้รว่มการประกวดทีม่อีายตํุ่ากวา่ 19 ปี (ในวันรับสมคัร ระหวา่งวันที ่15 ก.ย. - 15 ธ.ค. 

2014 (พ.ศ. 2557) จะถอืวา่มคีณุสมบตัติรงตามเกณฑใ์นการรับรางวลันีจ้ากทกุประเภท โดยผูช้นะ

จะตอ้งยนืยนัวันเดอืนปีเกดิดว้ยเอกสารรับรองอยา่งเป็นทางการ ในกรณีทีไ่มม่เีอกสารยนืยนั

ดังกลา่ว สถานภาพของผูช้นะการแขง่ขนัจะถกูยกเลกิทนัท ี

 



                 
  

ระยะเวลาสง่ผลงานเขา้ประกวด 

15 ก.ย. 2014 (พ.ศ. 2557) (วันจันทร)์ - 15 ธ.ค. 2014 (พ.ศ. 2557) (วันจันทร)์ (ปิดรับผลงาน

เวลา 13.00 น. ตามเวลามาตรฐานของญีปุ่่ น) 

  

  

ผูม้สีทิธิส์ง่ผลงานเขา้ประกวด 

โครงการนีเ้ปิดรับผูส้นใจทกุคน ทัง้ชา่งภาพระดับมอือาชพีและสมคัรเลน่ สามารถสง่ผลงานเขา้รว่ม

ประกวดโดยไมจํ่ากดัอาย ุเพศ หรอืสญัชาต ิ

 

หมายเหต:ุ 

● ผูเ้ขา้รว่มการประกวดทีม่อีายตํุ่ากวา่ 18 ปี จะตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากพอ่แมห่รอืผูป้กครอง

กอ่น ผูเ้ขา้รว่มการประกวดทีม่อีายตํุ่ากวา่ 18 ปี จะตอ้งแสดงหลักฐานการอนุญาตจากพอ่แม่

หรอืผูป้กครองกอ่น จงึจะสามารถเขา้รว่มการประกวดได ้

● พนักงานของ Nikon (ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกวา่ “ผูจั้ดงาน”) หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทในเครอื ไมม่ี

สทิธิเ์ขา้รว่มการประกวด 

 

  

หลกัเกณฑก์ารสง่ผลงานเขา้ประกวด 

● อนญุาตใหส้ง่เฉพาะผลงานทีเ่ป็นตน้ฉบบัซึง่ยงัไมเ่คยจดัแสดงหรอืเปิดเผยทีใ่ดมา

กอ่น และเป็นกรรมสทิธิข์องผูเ้ขา้รว่มประกวด ผลงานใดทีเ่คยไดร้บัรางวลัในการ

ประกวดอืน่ หรอืเคยสง่ประกวดในการประกวดอืน่ๆ กอ่นหนา้นีห้รอืในขณะนีจ้ะไมไ่ด้

รบัการพจิารณา รวมถงึผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดในโครงการอืน่หลงัจากสง่เขา้

ประกวดในโครงการนี ้จะไมไ่ดร้บัการพจิารณาดว้ยเชน่กนั 

● ผูส้มคัรแตล่ะคนสามารถสง่ผลงานในประเภทภาพนิง่ (ประเภท A, B, C, D) เขา้ประกวดไดไ้ม่

เกนิ 10 ผลงาน ตวัอยา่งเชน่ สง่ประกวดภาพถา่ยในประเภท A จํานวน 2 ภาพ และสง่ใน

ประเภท D อกี 1 ชดุ จํานวน 4 ภาพ รวมเป็นทัง้หมด 6 ภาพ 

● ไมส่ามารถสง่ผลงานเดยีวกนัหรอืบางสว่นของงานเดยีวกนัเขา้ประกวดพรอ้มกนัทัง้ใน

ประเภทภาพเดีย่วและภาพชดุได ้

● ผูส้มคัรแตล่ะคนสามารถสง่ผลงานเขา้ประกวดไดเ้พยีง 1 ผลงานในประเภทภาพยนตร ์ซึง่

หมายความวา่คณุตอ้งเลอืกสง่ในประเภท E หรอื F เทา่นัน้ 

●  ผูส้มคัรสามารถสง่ผลงานไดท้ัง้ในประเภทภาพถา่ยและประเภทวดิโีอ (สามารถสง่ผลงานใน



                 
ประเภทภาพถา่ยไดส้งูสดุ 10 ผลงาน และประเภทวดิโีออกี 1 ผลงาน) คณุสามารถสง่ผลงาน

ไดไ้มจํ่ากดัจํานวนประเภท แตจํ่านวนผลงานทีส่ง่ตอ้งไมเ่กนิจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้  

 

  

ผลงานทีจ่ะไดรั้บการพจิารณา 

  

ภาพนิง่ 

● ไฟลข์อ้มลูภาพทีถ่า่ยดว้ยอปุกรณ์ดจิติอลทกุชนดิ รวมถงึ สมารท์โฟน, กลอ้งดจิติอล (ทัง้

แบบ medium format และ large format) รปูภาพทีผ่า่นการตกแตง่โดยใชซ้อฟตแ์วรห์รอื

โดยวธิกีารอืน่ใด จะไดรั้บการพจิารณา รวมถงึภาพทีผ่า่นการตกแตง่ดว้ยแอพพลเิคชนัจาก

กลอ้ง หรอืแอพพลเิคชนัแกไ้ขรปูภาพเชน่กนั โดยจะไดรั้บการพจิารณาทัง้ภาพส ีและภาพ

ขาวดํา เราจะไมรั่บพจิารณาภาพผลงานทีถ่า่ยดว้ยฟิลม์ ภาพสแกนจากภาพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้ง

ฟิลม์ไมส่ามารถสง่เขา้ประกวดได ้

● ขนาดไฟล:์ สงูสดุ 20 MB 

● รปูแบบไฟล:์ ควรเป็น JPEG/150dpi 

● พืน้ทีส่มีาตรฐานสําหรับการตัดสนิ คอื sRGB 

หมายเหต:ุ 

ผูช้นะอาจไดรั้บการรอ้งขอใหส้ง่ภาพทีม่คีวามละเอยีดสงูขึน้เพือ่การนําไปเผยแพรห่รอืจัด

แสดงกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกวด 

  

วดิโีอ 

● ไฟลว์ดิโีอทีถ่า่ยโดยใชฟั้งกช์ัน่การบนัทกึวดิโีอของกลอ้งดจิติอลทกุชนดิ (รวมทัง้สมารท์

โฟน กลอ้งดจิติอลสําหรับถา่ยภาพนิง่ และกลอ้งถา่ยวดิโีอแบบพกพา) 

● ความยาว: 6 วนิาท ีถงึ 180 วนิาท ี

● ขนาดไฟล:์ สงูสดุ 400 MB 

● รปูแบบไฟล:์ MOV หรอื MP4 

● เพลงทีนํ่ามาใชป้ระกอบผลงานจะตอ้งไมต่ดิลขิสทิธิ ์และจะตอ้งแสดงและบนัทกึเสยีงโดย

ผูเ้ขา้รว่มการประกวด หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากผูเ้ขา้รว่มการประกวดใหดํ้าเนนิการ 

(ไมอ่นุญาตใหใ้ชเ้พลงทีจั่ดทําขึน้เพือ่การคา้ถงึแมว้า่จะไมต่ดิลขิสทิธิเ์ชน่กนั) หรอืเป็น

ผลงานทีผู่เ้ขา้รว่มการประกวดถอืลขิสทิธิอ์ยู ่และเป็นผลงานทีล่ขิสทิธิย์งัไมถ่กูโอนไปอยูใ่น

ความดแูลของผูจั้ดเกบ็คา่ลขิสทิธิ ์

 



                 
 

วธิสีมคัรเขา้ประกวด 

หลังจากอา่นขอ้มลูทัง้หมดบนเว็บเพจอยา่งละเอยีดแลว้ ใหค้ลกิปุ่ ม “ตกลง” ทางดา้นลา่ง กรอก

แบบฟอรม์การสมคัร อพัโหลดผลงาน และสง่ใบสมคัร 

 

นอกจากนี ้คณุยงัสามารถสมคัรผา่นสมารท์โฟนของคณุโดยการดาวนโ์หลดแอพพลเิคชนัการรับ

สมคัรของเราสําหรับระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์และ iOS ซึง่จะปลอ่ยใหด้าวนโ์หลดตัง้แตว่ันทีเ่ร ิม่

รับผลงาน 

 

 

การตดัสนิ 

● ภายหลังจากการตัดสนิผลงานในรอบแรกแลว้ ผลงานทัง้หมดจะไดรั้บการเผยแพรบ่นเว็บ

ไซด ์(กําหนดการเผยแพรผ่ลงาน: เดอืนมกราคม 2015 (พ.ศ. 2558) การพจิารณารางวัลจะมี

ขึน้หลังจากการตดัสนิรอบทีส่อง (กมุภาพันธ)์ และรอบสดุทา้ย (เมษายน) โดยจะประกาศผล

การตดัสนิขัน้สดุทา้ยบนเว็บไซตใ์นเดอืนมถินุายน 2015 (พ.ศ. 2558) 

● ผูเ้ขา้รว่มการประกวดทัง้หมดมสีทิธิล์งคะแนนเสยีงเพือ่คัดเลอืกผลงานทีส่มควรไดรั้บรางวัล 

“ผลงานยอดนยิมจากการโหวตของผูเ้ขา้รว่มการประกวด” ผลงานทัง้หมดทีผ่า่นการตัดสนิ

รอบทีส่องจะมสีทิธิไ์ดรั้บการโหวต การโหวตจะจัดใหม้ขี ึน้ในเดอืนเมษายน 2015 (พ.ศ. 

2558) รายละเอยีดจะมกีารประกาศอยา่งเป็นทางการบนเว็บไซต ์

   

  

การประกาศผลผูช้นะ 

จะมกีารประกาศผลผูช้นะผา่นทางอเีมล ์ชว่งประมาณปลายเดอืนพฤษภาคม 2015 (พ.ศ. 2558) 

  

หมายเหต:ุ 

● ผูช้นะจะตอ้งตรวจสอบเอกสารตา่งๆ ทีท่างผูจั้ดงาน (รวมถงึสํานักงานสาขาของ Nikon หรอื

ตัวแทนจําหน่าย Nikon ทีไ่ดรั้บอนุญาต) สง่ไปใหต้า่งหากผา่นทางอเีมล ์และหากคณุยอมรับ

ขอ้กําหนดและเงือ่นไขตา่งๆ ใหก้รอกแบบฟอรม์รายการทีจํ่าเป็น และลงชือ่กํากบั (หากตอบ

กลับทางอเีมล ์ใหย้อมรับขอ้กําหนดและเงือ่นไขตา่งๆ ดว้ยวธิทีางอเิล็กทรอนกิสต์ามทีร่ะบใุน

อเีมล)์ และสง่กลับไปยงัผูจั้ดงานผา่นทางอเีมลห์รอืสง่ดว้ยวธิทีางอเิล็กทรอนกิสภ์ายในวันที่

หรอืกอ่นวันทีร่ะบไุวใ้นเอกสาร ผูช้นะอาจไดรั้บการตดิตอ่ทางโทรศัพทห์ากทางผูจั้ดงานเห็น

วา่มคีวามจําเป็น เพือ่ยนืยนัขอ้มลูทีไ่ดรั้บ 

● หากคณุไมต่อบกลบัภายใน 14 วัน ของวันทีร่ะบใุนอเีมลแ์จง้เตอืนทีท่างผูจั้ดงานสง่ไปให ้ไม่



                 
วา่สาเหตนัุน้จะเกดิจากการทํางานผดิพลาดของเซริฟ์เวอรห์รอืเหตผุลอืน่ใดกต็าม จะสง่ผล

ใหค้ณุถกูตัดสทิธิใ์นการรับรางวัลทันท ีดังนัน้ หากมกีารเปลีย่นแปลงอเีมลแ์อดเดรส 

ผูเ้ขา้รว่มการประกวดควรแจง้ใหผู้จั้ดงานทราบผา่นหนา้เพจการสง่ผลงานบนเว็บไซต ์ผูจั้ด

งานจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืการสญูเสยีผลประโยชนข์องผูช้นะการประกวดอนั

เป็นผลมาจากการทีผู่ช้นะการประกวดไมไ่ดรั้บอเีมล ์

 

  

งานมอบรางวัลและจัดแสดงผลงาน 

ผูช้นะรางวลัสดุยอดภาพถา่ย และรางวลัที ่1 ของแตล่ะประเภท และผูช้นะรางวลัผลงานยอดนยิม

จากการโหวตของผูเ้ขา้รว่มประกวดจะไดรั้บเชญิเขา้รว่มงานมอบรางวัล และจะมกีารจัดแสดงผล

งานทีไ่ดรั้บรางวลัทัง้หมดขึน้ รายละเอยีดเกีย่วกบัสถานทีแ่ละวันทีใ่นการจัดแสดงจะมกีารประกาศ

บนเว็บไซตอ์กีครัง้ 

  

 

การสงวนสทิธิ ์

● ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดและบคุคลทีเ่ขา้รว่มการประกวดในทีน่ีจ้ะจํากดัเฉพาะผลงานที่

ผูเ้ขา้รว่มการประกวดถอืลขิสทิธิอ์ยู ่หรอืเป็นผลงานทีผู่เ้ขา้รว่มการประกวดไดรั้บอนุญาตให ้

ใชก้อ่นการเป็นเจา้ของสทิธิอ์ยา่งแทจ้รงิ ผูเ้ขา้รว่มการประกวดตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในการ

ดําเนนิการปกป้องสทิธขิองบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตามขัน้ตอนทีจํ่าเป็นทัง้หมด รวมไปถงึแตไ่ม่

จํากดัเพยีงการไดรั้บอนุญาตใชง้าน ผูเ้ขา้รว่มการประกวดจะตอ้งรับผดิชอบตอ่ปัญหาที่

เกีย่วขอ้งดว้ยกฎหมายอนัมผีลมาจากผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด และยนิยอมทีจ่ะชดใช ้

คา่เสยีหายทีเ่กดิจากเหตดุังกลา่ว ผูจั้ดงานขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บพจิารณาผลงานทีแ่สดง

ใหเ้ห็นโลโกต้ราสนิคา้ หรอืทรัพยส์นิทางปัญญาอืน่ๆ ไมว่า่จะปรากฏบนป้ายสญัลกัษณ์ หรอื

ป้ายโฆษณาตา่งๆ หรอืในรปูแบบอืน่ๆ หรอืเป็นผลงานทีพ่จิารณาเห็นแลว้วา่อาจกอ่ใหเ้กดิ

ความไมส่งบในสงัคม ขดัตอ่มาตรฐานทางสงัคม หรอืเป็นผลงานทีข่ดัตอ่วตัถปุระสงคข์องการ

จัดการประกวด ผูเ้ขา้รว่มการประกวดจะตอ้งถอืลขิสทิธิใ์นรปูทีส่มบรูณ์ (final image) รวมถงึ

การตกแตง่ภาพหรอืกระบวนการในการสรา้งสรรคภ์าพอืน่ๆ 

● เมือ่ผูเ้ขา้รว่มการประกวดยอมรับเงือ่นไขตา่งๆ แลว้ จะไมม่กีารคนืผลงานใหก้บัผูเ้ขา้รว่มการ

ประกวดไมว่า่ในกรณีใดทัง้สิน้ แมผู้เ้ขา้รว่มการประกวดจะถอนตวัออกจากการประกวดใน

ภายหลังกต็าม 

● ผูเ้ขา้รว่มการประกวดจะไมไ่ดรั้บการแจง้เตอืนเกีย่วกบัการสง่ผลงาน และผูจั้ดงานจะไมต่อบ

คําถามใดๆ เกีย่วกบัการสง่ผลงานทัง้สิน้ 

● รับพจิารณาเฉพาะผลงานทีส่ง่ทางอนิเทอรเ์น็ตเทา่นัน้ 



                 
● ขอ้มลู (ขอ้มลูภาพและขอ้มลูของผูเ้ขา้รว่มการประกวด) ทีส่ง่เขา้ประกวดจะถกูจัดเกบ็ไวบ้น

เซริฟ์เวอรข์อง Photo Highway Japan ซึง่ทางผูจั้ดงานไดทํ้าสญัญาไวก้บับรษัิทดงักลา่วใน

การใหบ้รกิารนี ้

ขอ้กําหนด 

● การเขา้รว่มประกวดนีจ้ะประกอบดว้ยความยนิยอมในขอ้กําหนดและเงือ่นไขตา่งๆ ผูจั้ดงานขอ

สงวนสทิธิใ์นการตดัสนิชีข้าดกรณีใดๆ ก็ตามทีไ่มไ่ดม้กีารระบไุวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้กําหนด

และเงือ่นไขตา่งๆ ของการประกวด ผูเ้ขา้รว่มประกวดทีไ่มย่อมรับในคําตัดสนิของผูจั้ดงาน

อาจถกูพจิารณาใหอ้อกจากการประกวด ผูเ้ขา้รว่มการประกวดตอ้งชดใชค้า่เสยีหายทัง้หมดที่

เกีย่วขอ้งกบัการถกูตดัสทิธิอ์อกจากการประกวด 

● ผูจั้ดงานอาจเลอืกทีจ่ะระงับหรอืเลือ่นการรับผลงานบางสว่นหรอืทัง้หมด หากพจิารณาเห็นวา่

ไมส่ามารถจัดการประกวดไดอ้ยา่งราบรืน่ ปลอดภยั โดยไมม่ผีลตอ่ความเป็นธรรมในการ

ตัดสนิเนือ่งจากสถานการณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงไวรัสคอมพวิเตอร ์

หรอืการเขา้ใชง้านเซริฟ์เวอรโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

● ผูเ้ขา้รว่มการประกวดจะตอ้งไมทํ่าการเรยีกรอ้งใดๆ ตอ่การพมิพผ์ลงานทีจั่ดทําขึน้สําหรับการ

จัดนทิรรศการภาพถา่ย 

● ผูเ้ขา้รว่มการประกวดตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิจากการเขา้ประกวด ผูช้นะ

จะตอ้งเป็นผูเ้สยีภาษีหรอืคา่ธรรมเนยีมในการจัดเก็บภาษีตามรางวัลทีไ่ดรั้บ 

● ใหถ้อืเอาการพจิารณาตดัสนิของคณะกรรมการเป็นทีส่ ิน้สดุโดยไมม่ขีอ้โตแ้ยง้หรอืตอบขอ้

สงสยัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

  

ความรับผดิชอบ 

● แมจ้ะมมีาตรการในการจัดการดแูลผลงานของผูเ้ขา้รว่มการประกวดอยา่งดแีลว้ก็ตาม ทางผู ้

จัดงานจะไมข่อรับผดิชอบตอ่เหตบุงัเอญิ ความเสยีหาย หรอืการสญูหายของขอ้มลูในระหวา่ง

การอพัโหลด 

● ผูจั้ดงานจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จาก หรอืเกีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ทีอ่ยู่

เหนอืการควบคมุ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงไวรัสคอมพวิเตอร ์หรอืการเขา้ใชง้านเซริฟ์เวอรโ์ดย

ไมไ่ดรั้บอนุญาต 

● ควรจัดเกบ็ขอ้มลูไวใ้นทีป่ลอดภยั เนือ่งจากหากผูจั้ดงานกระทําการทีไ่มห่วังดหีรอืประมาท

เลนิเลอ่จนเป็นเหตใุหผู้เ้ขา้รว่มการประกวดไดรั้บความเสยีหายหรอืไดรั้บอนัตรายอืน่ๆ ซึง่เป็น

ผลมาจากการเขา้รว่มประกวดในครัง้นี ้ผูจั้ดงานจะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีดังกลา่ว 

● ผูเ้ขา้รว่มการประกวดจะตอ้งไดรั้บอนุญาตและความยนิยอมจากบคุคลทีป่รากฏในผลงานกอ่น 

หรอืเป็นผูถ้อืลขิสทิธิ ์หรอืทรัพยส์นิทางปัญหาอืน่ๆ ในผลงานหรอืสิง่ทีป่รากฏในทีนั่น้ 

ผูเ้ขา้รว่มการประกวดตกลงทีจ่ะจา่ยคา่ชดเชยเต็มจํานวนใหก้บัผูจั้ดงาน และยนิยอม



                 
รับผดิชอบตอ่การฟ้องรอ้งจากบคุคลทีส่าม หรอืการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการละเมดิลขิสทิธิห์รอื

ทรัพยส์นิทางปัญญาอืน่ๆ หรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด 

● ขอ้กําหนดขา้งตน้ยงัมผีลกบัการแสดงความรับผดิชอบโดยผูต้ดัสนิและบคุคลทีส่ามทีม่สีว่น

เกีย่วขอ้งกบัการประกวดรว่มกบัผูจั้ดงาน 

สทิธขิองผูเ้ขา้รว่มการประกวด 

● แมผู้เ้ขา้รว่มการประกวดจะเป็นผูถ้อืลขิสทิธิใ์นผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดและเอกสารสทิธบิตัร

อืน่ๆ ทีเ่หมอืนกนันี ้แตท่างผูจั้ดงานยงัคงมสีทิธิต์ามรายการทีป่รากฏดา้นลา่งนีภ้ายใต ้“สทิธิ

ของผูจั้ดงาน” 

สทิธขิองผูจั้ดงาน 

● ผูจั้ดงานขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพรผ่ลงานตอ่ผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยสงัคมออนไลนต์ลอด

ระยะเวลาการสง่ผลงานเพือ่ประชาสมัพันธก์ารประกวด การเผยแพรด่ังกลา่วไมไ่ดเ้ป็นการ

ยนืยนัถงึการไดรั้บรางวัลใดๆ จากการประกวด 

● ผูจั้ดงานขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพรผ่ลงานทัง้หมดลงบนเว็บไซตแ์ละผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ย

สงัคมออนไลนห์ลังจากการตัดสนิรอบแรก ผลงานบางชิน้อาจผา่นการตัดสว่น (cropped) 

เพือ่การเผยแพร ่

● ผูจั้ดงานขอสงวนสทิธิใ์นการเป็นเจา้ของกรรมสทิธิต์ลอดชพีโดยไมจํ่ากดัแตเ่พยีงผูเ้ดยีวใน

การเผยแพร,่ ทําซ้ํา, เปิดเผยตอ่สาธารณชน, จัดแสดง, จัดพมิพ,์ แจกจา่ย และเผยแพร่

ผลงานทีช่นะการประกวดบนเว็บไซต ์และผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยสงัคมออนไลน,์ การจัด

นทิรรศการภาพถา่ย และการจัดสถานทีโ่ดยผูจั้ดงาน, บรษัิทในเครอื และบรษัิทยอ่ยใน

ตา่งประเทศของผูจั้ดงาน โดยไมต่อ้งจา่ยคา่ตอบแทนเพิม่เตมิ หรอืตอ้งไดรั้บการยนิยอมจาก

เจา้ของผลงานกอ่น ทัง้นีโ้ดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ประชาสมัพันธก์ารประกวด 

● ผูจั้ดงานจะแสดงรายชือ่ของผูช้นะการประกวดและชือ่ผลงานทีไ่ดรั้บรางวลับนเว็บไซตแ์ละ

ผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยสงัคมออนไลน,์ นทิรรศการภาพถา่ย และสถานทีอ่ืน่ๆ ทีม่กีารจัด

แสดงผลงานตา่งๆ ผูเ้ขา้รว่มการประกวดจะตอ้งทําความเขา้ใจกบันโยบายความเป็นสว่นตวั

ของการประกวด ซึง่จะมรีายละเอยีดปรากฏอยูบ่นเว็บไซต ์

● เพือ่ใหเ้ป้าหมายทีร่ะบไุวข้า้งตน้บรรลวุตัถปุระสงค ์ผูจั้ดงานอาจจะ (ก) แสดงผลงานทีช่นะ

การประกวดทัง้หมดหรอืบางสว่นบนเว็บไซตห์รอืบรกิารเครอืขา่ยสงัคมออนไลนภ์ายในชว่ง

ระยะเวลาการจัดงาน โดยมหีรอืไมม่กีารใสล่กูเลน่ดา้นกราฟิก เสยีง หรอืดนตรเีพิม่เตมิ และ 

(ข) นําผลงานทีช่นะการประกวดทัง้หมดหรอืบางสว่นมาจัดทําโปสเตอร ์บตัรเขา้ชม และแผน่

พับประชาสมัพันธง์านนทิรรศการภาพถา่ยและกจิกรรมอืน่ๆ ผูช้นะการประกวดยนิยอมทีจ่ะไม่

ใชส้ทิธใินผลงานทีนํ่ามาใชเ้พือ่วตัถปุระสงคด์ังกลา่ว 

● เมือ่ตกลงกบัเจา้ของผลงานแลว้ ผูจั้ดงานขอสงวนสทิธใินการเป็นเจา้ของกรรมสทิธิต์ลอด

ชพีโดยไมจํ่ากดัแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการเผยแพร,่ ทําซ้ํา, เปิดเผยตอ่สาธารณชน, จัดแสดง, 



                 
จัดพมิพ,์ แจกจา่ย และเผยแพรผ่ลงานทีช่นะการประกวดพรอ้มป้ายชือ่ทีร่ะบวุา่เป็นผูช้นะการ

ประกวดโครงการประกวดภาพถา่ย Nikon Photo Contest โดยไมต่อ้งจา่ยคา่ตอบแทน

เพิม่เตมิ 

● ผลงานทีผู่จั้ดงานพจิารณาเห็นวา่ไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดของการสง่ผลงานจะถกูตัดสทิธิ์

จากการประกวด โดยไมม่กีารแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มการประกวดทราบ ในกรณีทีพ่บวา่ผูช้นะการ

ประกวดขาดคณุสมบตัหิลังจากทีไ่ดม้กีารแจกรางวัลไปแลว้ รางวัลนัน้อาจถกูยกเลกิและผู ้

เขา้ประกวดจะตอ้งคนืของรางวัลใหก้บัผูจั้ดงาน 

● ขอ้กําหนดและเงือ่นไขตา่งๆ เกีย่วกบัการประกวดจะไดรั้บการตคีวามตามกฎหมายของ

ประเทศญีปุ่่ น 

● ขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ระหวา่งผูเ้ขา้รว่มการประกวดและผูจั้ดงานจะถกูสง่ตอ่ไปยงัศาลแขวงโตเกยีว 

 

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

ในการสง่ผลงานเขา้ประกวด ผูเ้ขา้รว่มการประกวดจะตอ้งสง่แบบฟอรม์การสมคัรซึง่มขีอ้มลูสว่น

บคุคลทีถ่กูตอ้งแกผู่จั้ดงานดว้ย การตัดสนิใจวา่จะใหข้อ้มลูนีห้รอืไม ่เป็นสทิธิข์องผูเ้ขา้ประกวด แต่

หากผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดนัน้ไมม่ขีอ้มลูตามทีกํ่าหนดไว ้จะไมไ่ดรั้บการพจิารณา 

 

การใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีผู่เ้ขา้รว่มการประกวดไดใ้หไ้วอ้าจถกูนําไปใชใ้นการ: 

● แจง้ผลใหผู้ช้นะการประกวดทราบ 

● ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการประกวดแกผู่เ้ขา้รว่มการประกวด 

● ตดิตอ่กบัผูส้ง่ผลงานเขา้รว่มการประกวดเกีย่วกบัการสง่ผลงาน 

● ประกาศผลงานทีช่นะการประกวด 

● จัดทําสถติกิารประกวดทัว่ไป 

นอกจากจะปรากฏอยูบ่นเว็บไซตแ์ละในสิง่พมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกวดแลว้ รายชือ่ผูช้นะจะยงั

ปรากฏอยูพ่รอ้มกบัผลงานทีช่นะการประกวดดว้ย นอกจากนี ้อาจมกีารนํารายชือ่ผูช้นะการประกวด

มาใชใ้นการสรา้งรหสัสว่นตวัในกรณีทีผู่ช้นะการประกวดตอ้งการอพัเดททีอ่ยูห่รอืขอ้มลูสว่นบคุคล

อืน่ๆ ดว้ย การแจง้เตอืนและการสอบถามเพือ่สรา้งรหสัสว่นตวันีจ้ะดําเนนิการโดยผูจั้ดงาน 

การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตอ่บคุคลทีส่าม 

ผูจั้ดงานอาจเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูต้ัดสนิ และบคุคลทีส่ามซึง่เป็นผูค้วบคมุดแูลการประกวด ซึง่อาจมี

ความจําเป็นตอ้งนําขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วไปใชใ้นการจัดการประกวด สําหรับการเปิดเผยขอ้มลู

สว่นบคุคลเพือ่วตัถปุระสงคด์ังกลา่ว ผูจั้ดงานจะแสดงความรับผดิชอบในการกํากบัดแูลขอ้มลูสว่น

บคุคลทีเ่หมาะสมผา่นขอ้ตกลงดา้นการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูและมาตรการอืน่ๆ 

 



                 
การสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล (และการเขา้รว่มการประกวด) สามารถสอบถามไปยงัศนูย์

ขอ้มลูโครงการประกวดภาพถา่ย Nikon Photo Contest ประจําปี 2014–2015 (พ.ศ. 2557-2558) 

ไดท้ี ่support@entry.nikon-photocontest.com ตัง้แตร่ะหวา่งวันที ่15 กนัยายน 2014 (พ.ศ. 

2557) ถงึ 20 ธันวาคม 2015 (พ.ศ. 2558) 

 

การอพัเดทขอ้มลูสว่นบคุคล 

การอพัเดทขอ้มลูสว่นบคุคลทีใ่หม้าพรอ้มกบัผลงานของคณุ ใหต้ดิตอ่ศนูยข์อ้มลูตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุว ้

ขา้งตน้ เนือ่งจากการอพัเดทขอ้มลูสว่นบคุคลผา่นทางโทรศัพท ์อาจทําใหเ้กดิความคลาดเคลือ่น

ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการบนัทกึชือ่และทีอ่ยู ่จงึไมส่ามารถใหบ้รกิารดังกลา่วได ้

 

การจัดการขอ้มลูสว่นบคุคล 

ผูจั้ดงานมคีวามพยายามอยา่งยิง่ทีจ่ะรับรองความปลอดภยัในขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดถ้กูสง่ผา่นทาง

อนิเทอรเ์น็ตทัง้หมด โดยการใชโ้ปรโตคอล Secure Sockets Layer (SSL) หรอืวธิกีารเทยีบเทา่

เพือ่ป้องกนัไมใ่หบ้คุคลทีส่ามเขา้ถงึขอ้มลูโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

 

การลบขอ้มลูสว่นบคุคล 

ผูจั้ดงานจะดําเนนิการตามขัน้ตอนทีจํ่าเป็นในการกําจัดหรอืลบขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดส้ง่ไปแลว้

ทัง้หมด (แบบฟอรม์การสมคัร, ไฟลผ์ลงาน และขอ้มลูสว่นบคุคลในรปูแบบดจิติอลอืน่ๆ ทัง้หมดที่

เกีย่วขอ้งกบัการประกวด) ในวันที ่31 ธันวาคม 2015 (พ.ศ. 2558) (“วันทีล่บ”) ยกเวน้ขอ้มลูสว่น

บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูช้นะการประกวดและขอ้มลูของผูเ้ขา้รว่มการประกวดซึง่ไดม้กีารนําผลงาน

มาใชเ้พือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนอืจากการประชาสมัพันธก์ารประกวด (“ผูช้นะการประกวดและ

ผูส้มคัรบางคน”) ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้ขา้รว่มการประกวดจะไมส่ามารถทําการแกไ้ขหรอื

เปลีย่นแปลงไดห้ลังจากวันทีล่บออก ยกเวน้ขอ้มลูของผูช้นะการประกวดและผูส้มคัรบางคน 

 

 


