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โครงการประกวดวิดีโอคอนเทนต์ในโอกาสครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ  
หัวข้อ “สานสัมพันธ์ สายใยไทย-สหรัฐฯ 190 ปี”  

“Create & Connect: Weaving the Fabric of the Thai – US Partnership” 
 

ที่มาของโครงการ  

ในโอกาสครบรอบ 190 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา            
ในปี 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นคร
ลอสแอนเจลิส และสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ขอเชิญชวนเยาวชนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในรัฐเขต
อาณา 13 รัฐของสถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งผลงานคลิปวิดีโอสั้นบนอินสตาแกรม (Instagram Reels Video) เข้าประกวด
ในหัวข้อ “สานสัมพันธ์ สายใยไทย-สหรัฐฯ 190 ปี Create & Connect: Weaving the Fabric of the   
Thai-US Partnership” โดยให้มีเนื้อหาสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในด้านต่าง ๆ อาทิ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สถานที่ อาหาร วิถีชีวิต ผู้คน เป็นต้น หรือถ่ายทอดแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทีท่ าให้ผู้ชมทั่วไปเข้าใจง่าย       

 
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด   

เป็นคนไทยสัญชาติไทย หรือคนไทยสัญชาติอเมริกัน อายุ 12 - 22 ปี ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในรัฐเขตอาณา 
13 รัฐของสถานกงสุลใหญ่ฯ  (เขตอาณา 13 รัฐของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย วอชิงตัน เนวาดา แอริโซนา 
โคโลราโด ฮาวาย ออริกอน ยูทาห์ อะแลสกา นิวเม็กซิโก ไอดาโฮ มอนแทนา ไวโอมิง รวมทั้งเกาะกวมและดินแดนในเขต
อาณาของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)      
 
รายละเอียดประกวด  

1. ระยะเวลาการประกวด  ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2566 และจะประกาศผลงานที่ได้รับ
รางวัลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผ่านทาง Facebook (Royal Thai Consulate-General Los Angeles), Twitter 
(@ThaiCGLA) และ Instagram (@thaiconsulatela) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ  

2. รายละเอียดผลงาน     
2.1 ให้จัดท า Reels Video บน Instagram ความยาวไม่เกิน 90 วินาท ีความละเอียดภาพไม่ต ่ากว่า 

720p (HD) เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร  
2.2 รูปแบบไม่จ ากัด อาจมีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การพูดบรรยาย Infographic หรือ Amination              

ทั้งนี้ ต้องมีภาพและเสียงของผู้เข้าประกวดปรากฏในคลิปวิดีโอดังกล่าวด้วย  
2.3 ผู้เข้าประกวด 1 ราย สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 คลิปวิดีโอเท่านั้น  
2.4 โปรดอ่านและศึกษาเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดในหน้า 3-4  
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3. วิธีการส่งผลงาน  
3.1 เผยแพร่คลิปวิดีโอบนบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัว (Instagram Account) ของผู้เข้าประกวด          

ในรูปแบบ Reels โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)        
3.2 ตั้งชื่อคลิปวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษ ตรง Write a caption ใต้คลิป 
3.3 ติด Hashtag #190ThaiUS  และ #RTCGLA_IG_Reels_Contest  

3.4 กด Tag @thaiconsulatela      

3.5 ผู้เข้าประกวดกรอกข้อมูลส่วนตัว อัพโหลดเอกสารแสดงตน และอัพโหลดไฟล์ Reels Video    
ได้ที่ QR Code หรือลิงค์ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2566 โดยตั้งชื่อไฟล์วิดีโอดังกล่าวเป็น            
ชื่อผู้เข้าประกวด ตามด้วยเครื่องหมาย _ และชื่อคลิปวิดีโอ     

ตัวอย่าง   ผู้เข้าประกวด Somchai      ชื่อผลงาน  Thai US Friend Forever     
    ตั้งชื่อไฟล์เป็น Somchai_Thai US Friend Forever     
 

QR Code:    
ลิงค ์: www.cognitoforms.com/RoyalThaiConsulateGeneralLosAngeles/_สานสมพนธสายใยไทยสหรฐ
ฯ190ป 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

 
1. รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ใช้เกณฑ์การตัดสินของ

คณะกรรมการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ดังนี้   
1.1 เนื้อหา (Relevance to the theme of the contest )   40   คะแนน 
1.2 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity and originality of the video)   30   คะแนน 
1.3 การสื่อความหมาย (Communication technique)    30  คะแนน  

2. รางวัลขวัญใจมวลชน (Popular Vote) ใช้เกณฑ์การตัดสิน โดยพิจารณาจากจ านวนการกดถูกใจ (Like)             
จากผู้ชม ผู้ที่ได้จ านวนการกดถูกใจ (Like) มากที่สุด เป็นผู้ได้รับรางวัล  

      
 

http://www.cognitoforms.com/RoyalThaiConsulateGeneralLosAngeles/_สานสมพนธสายใยไทยสหรฐฯ190ป
http://www.cognitoforms.com/RoyalThaiConsulateGeneralLosAngeles/_สานสมพนธสายใยไทยสหรฐฯ190ป
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รางวัล 

1. รางวัลชนะเลิศ    รางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ  
เส้นทางนครลอสแอนเจลิส - กรุงเทพฯ จ านวน 1 ใบ  

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   เงินรางวัลมูลค่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   เงินรางวัลมูลค่า 300 ดอลลาร์สหรัฐ   
4. รางวัลขวัญใจมวลชน  รางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ   

เส้นทางนครลอสแอนเจลิส - กรุงเทพฯ จ านวน 1 ใบ  
*ผู้ที่ได้รับรางวัล 1-4 จะได้รับประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึก ส าหรับรางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจมวลชน 
โปรดศึกษาเงื่อนไขของรางวัลในหน้า 5      
 

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด  

1. ผู้เข้าประกวดต้องท าตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้างต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด 
2. ในกรณีที่ผู้เข้าประกวดปฏิบัติตามกติกาไม่ครบตามที่ระบุไว้ข้างต้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์                  

ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมประกวด     
3. ผลงานจะต้องเป็นผลงานที่สร้างข้ึนมาใหม่ ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ       

ผู้เข้าประกวดเท่านั้น  
4. ผลงานต้องไม่ได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น  หากพบว่า

ผลงานมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือถูกเรียกร้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวด และผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายรวมถึงช าระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์    

5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับรองว่าได้รับการอนุญาตให้ถ่ายวิดีโอภาพบุคคลที่ปรากฏในผลงาน หาก
ปรากฏภาพบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องท าการเบลอหน้าของบุคคลนั้น       
หรือใช้วิธีการอ่ืนใดที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณี
พิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดมีข้ึน     

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ใช้ถ้อยค าที่เป็นการดูถูก 
ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ขัดต่อศีลธรรมและประเพณีอันดีของไทยและสหรัฐฯ          
ไม่มีภาพลามกอนาจาร ความรุนแรง การเหยียดเชื้อชาติ การดูหมิ่นสถานที่หรือบุคคล รวมถึง ต้องไม่กระทบ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    

7. ผลงานทีไ่ด้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ มีสิทธิ์ในการน าไปใช้ ท าซ ้า 
แก้ไข ดัดแปลง หรือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์ในทางราชการ โดยผู้ส่งผลงานที่
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ได้รับรางวัล/เจ้าของผลงานตกลงที่จะมอบสิทธิ์ และอนุญาตให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ผลงานได้ตามกฎหมาย
และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน  

8. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการสูญเสีย บาดเจ็บ และอุบัติเหตุต่อผู้เข้าประกวด           
ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการจัดท าผลงานที่เกี่ยวข้อง  

9. การตัดสินของคณะกรรมการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ไม่สามารถฟ้องร้องด าเนินคดี
หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้  

10. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการมอบรางวัล หรือเรียกคืนของรางวัล ในกรณีท่ีตรวจสอบในภายหลัง
พบว่า ผู้เข้าประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรม  

11. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  

12. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางอีเมล์และโทรศัพท์             
เพ่ือด าเนินการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล หากผู้เข้าประกวดไม่รับสายหรือไม่ติดต่อกลับภายใน 7 วัน  
จะถือว่าผู้เข้าประกวดสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล   

13. ผู้เข้าประกวดต้องรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ 
14. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2566 และติดต่อสอบถามข้อมูล

เพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการนี้ได้ที่ Line Official : @thaiconsulatela หรือ email ได้ที่ 
thaicommunity@thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์ได้ที่ 02- 962-9574 ext. 205  

* * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:thaicommunity@thaiconsulatela.org
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เงื่อนไขและรายละเอียดรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ นครลอสแอนเจลิส - กรุงเทพฯ 

1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานลอสแอนเจลิส เป็นผู้สนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด          
ไป-กลับ (Round Trip) นครลอสแอนเจลิส - กรุงเทพฯ - นครลอสแอนเจลิส จ านวน 1 ที่นั่ง                      
2 รางวัล (รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล และรางวัลขวัญใจมวลชน 1 รางวัล)  

2. บัตรโดยสารเครื่องบินมีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล และสามารถออกเดินทางได้
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป    

3. ช่วงเวลาที่ไม่สามารถเดินทางได้ (Blackout Dates) ได้แก่ ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2566 และวันที่ 
15 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567     

4. หากมคี่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากค่าตั๋วเครื่องบิน เช่น ค่าธรรมเนียมการท าพาสปอร์ต ค่าประกัน             
การเดินทาง ค่าธรรมเนียมน ้าหนักสัมภาระส่วนเกิน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการเดินทาง ผู้ที่ได้รับรางวัล
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง   

5. บัตรโดยสารเครื่องบินไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์ให้ผู้อ่ืน หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้  
* * * * * * 

  


