
กติกาการเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้้า ปี ๒๕๖1 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอ่ืนๆ ส้านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

กตกิาการประกวดคลปิวีดีโอ “พืน้ทีเ่ลน่ปลอดภัย เด็กไม่จมน้้า” 
(ในกิจกรรมวนัรณรงคป์้องกนัเดก็จมน้้า ป ี2561) 

 

กระทรวงสาธารณสุขได้ก้าหนดให้เสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกัน
เด็กจมน้้า โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ท่ี 3 มีนาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมหลักในปีนี้ได้ก้าหนดให้มีการประกวด
คลิปวีดีโอ ภายใต้ Theme “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นท่ีเล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้้า” จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ
สมัครเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอในประเด็น “การส่งเสริมการใช้คอกกั้นเด็ก (Playpen)” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 
20,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กติกา 
1.  ผู้ส่งผลงานเป็นบุคคลท่ัวไป หรือกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน 
2.  ไม่จ้ากัดอายุ เพศ ระดับการศึกษา หน่วยงาน ประสบการณ์ และจ้านวนผู้ร่วมทีม 
3.  ต้องเป็นคลิปวีดีโอท่ีท้าขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยผ่านการแข่งขัน/ประกวดเวทีใด หรือ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนมาก่อน 
4.  คลิปวีดีโอ ต้องมีความเหมาะสม ไม่ส่ือไปทางลามก อนาจาร ส่อเสียด หมิ่นบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันต่างๆ 
5.  รายละเอียดคลิปวีดีโอ 

1)  ไม่จ้ากัดรูปแบบการน้าเสนอ โดยมีความยาวของคลิปวีดีโอไม่เกิน 2 นาที 
2)  จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ “คอกกั้นเด็ก (Playpen)” เช่น 

 รูปแบบ “คอกกั้นเด็ก (Playpen)” 
 ประโยชน์ของการใช้ “คอกกั้นเด็ก (Playpen)” 
 ท้าไมถึงต้องใช้ “คอกกั้นเด็ก (Playpen)” 

6.  บันทึกคลิปวีดีโอลงในแผ่น CD (โปรดระบุช่ือบุคคล/ช่ือทีมท่ีจัดส่ง และช่ือผลงานบนแผ่น CD) 
7.  ผู้ส่งผลงาน 1 ท่าน สามารถส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า 1 เรื่อง 
 
การตัดสินและประกาศผล 
1.  คณะกรรมการจะตัดสินจากผลงาน “คลิปวีดีโอ” ท่ีส่งไปยังส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข โดยแบ่งการตัดสินเป็น 
1) จ้านวนยอด Like จาก website: https://www.youtube.com/user/drowningthailand และ 

https://www.facebook.com/ThaiNcdDrowning (40 คะแนน) 
 ระยะเวลาการขึ้น website: วันท่ี 5 - 30 เมษายน 2561 
หมายเหตุ ส้านักโรคไม่ติดต่อ จะน้าเฉพาะคลิปวีดีโอท่ีผ่านการพิจารณาเบื้องต้นว่า มีเนื้อหาถูกต้อง

ขึ้นบน website เท่านั้น 
2) คณะกรรมการตัดสิน (60 คะแนน) โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

(1) เนื้อหาถูกต้อง และมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ “คอกกั้นเด็ก (Playpen)” (20 คะแนน) 
(2) รูปแบบ/แนวคิดในการถ่ายทอดเรื่องราว การส่ือความหมาย และความน่าสนใจ (20 คะแนน) 
(3) แสดงให้เห็นถึงทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ “คอกกั้นเด็ก (Playpen)” (15 คะแนน) 
(4) ใช้ระยะเวลาตามท่ีก้าหนด (5 คะแนน) 

2. ประกาศผลการตัดสินวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 ทาง website : www.thaincd.com และ/โทรแจ้ง 
 

 

การสมัคร... 
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การสมัคร 
 เปิดรับสมัคร: ต้ังแต่วันนี้ ถึงวันท่ี 30 มีนาคม 2561 
 หลักฐาน: 

๑. ใบสมัครเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอต้องกรอกข้อความและมีลายเซ็นครบถ้วนตามท่ีก้าหนด 
2. ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งเข้าแข่งขันกรณีท่ีเป็นบุคคล หรือส้าเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าทีม/ผู้ประสานงาน

ท่ีส่งเข้าแข่งขัน กรณีเป็นกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน (โปรดขีดคร่อมท่ีส้าเนาบัตร และระบุว่า “ใช้ในการ
ประกวดคลิปวีดีโอในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้้า ปี ๒๕๖1 เท่านั้น” 

3. หนังสือน้าส่งจากหน่วยงาน (เฉพาะกรณีท่ีจัดส่งในนามของหน่วยงาน) 
4. คลิปวีดีโอ (บนแผ่น CD) ท่ีระบุช่ือบุคคล/ช่ือทีมท่ีจัดส่ง และช่ือผลงานบนแผ่น CD 

 ขั้นตอน: ส่งหลักฐาน (ตามข้อ ๑ - 4) ไปยัง กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ส้านักโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันท่ี 
30 มีนาคม 2561 (นับวันท่ีประทับตราไปรษณีย์) โดยวงเล็บมุมซองว่า “คลิปวีดีโอ รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้้า 
ปี ๒๕๖1 (รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น) 
 

เง่ือนไข 
๑. ผู้ส่งผลงานยินดีและอนุญาตให้มีการเผยแพร่คลิปวีดีโอท่ีส่งเข้ามาร่วมประกวดได้ 
๒. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาหรือเสียงหรืออื่นใดท่ีอยู่ในคลิปวีดีโอท้ังหมด ต้องไม่ละเมิด

กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการฟ้องร้อง ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ท้ังหมด 

๓. ผู้ส่งผลงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาการสมัคร และเงื่อนไขของการประกวดทุกประการ.ท้ังนี้หากเกิดปัญหา/
ความเสียหายใดๆ จะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ท้ังส้ินจากผู้จัดฯ 

๔. คลิปวีดีโอท่ีส่งเข้าประกวดทุกเรื่องถือเป็นลิขสิทธิ์ของส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
แต่เพียงผู้เดียว 

๕. ผู้ส่งผลงานท่ีได้รับรางวัล จะต้องน้าหลักฐานมาเพื่อรับรางวัลตามท่ีคณะกรรมการก้าหนด 
๖. เงินรางวัลท่ีได้รับ จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และหักค่าธรรมเนียมการโอนผ่านธนาคาร (กรณีมีการโอนผ่านธนาคาร) 
๗. กรณีส่งเอกสาร/หลักฐานและอื่นๆ ตามท่ีก้าหนด มาไม่ครบถ้วน ผู้จัดฯ ขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวด 
    [(๑) ใบสมัคร (2) ส้าเนาบัตรประชาชน (3) หนังสือน้าส่งฯ (ถ้ามี) และ (4) คลิปวีดีโอ]   
๘. กรณีท่ีไม่มีคลิปวีดีโอเรื่องใดท่ีเหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาตัดสินคัดเลือกคลิปวีดีโอ

เรื่องใดได้รับรางวัล 
๙. ค้าตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด 
 

รางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศ จ้านวน ๑ รางวัล ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล จ้านวน 10,000 บาท 
2. รางวัลรองชนะเลิศ จ้านวน 2 รางวัล 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ้านวน 5,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ้านวน 3,000 บาท 

3. รางวัลชมเชย จ้านวน 2 รางวัล แต่ละรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ้านวน 1,000 บาท 
 

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


