
 
 

ใบสมัคร (Application Form) 

โครงการประกวดภาพถ่าย 1,000,000 Likes แชะ! ทั่วไทยกบับีทู 

 กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 

 เปดิรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่ายตั้งแตวั่นที่ วันที่ 1 พฤศจิกายน  ถึง 15 ธันวาคม 2560 

 ส่งใบสมัครและผลงานภาพถ่าย มาที่อีเมล์ info@b2contest.com 

 โปรดศึกษาเงื่อนไขและข้อก าหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดที่ www.b2contest.com  และ facebook.com/B2Hotel 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร........................................................................................................................................ 

 

ส าหรับผู้สมัคร 

ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................ 

เพศ............................ อายุ .....................หมายเลขประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง............................................... 

ที่อยู่..................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ...............................................E-Mail......................................................................................... 

รับทราบข่าวโครงการฯ นี้จากสื่อใด โปรดระบุ (เวปไซด์, หนังสือพิมพ์ หรือ สื่ออื่นๆ)....................................................... 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเขา้ร่วมประกวดโครงการภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ 1,000,000 Likes แชะ ! ทั่วไทยกับบีทู 

โดยที่ข้าพเจ้ารับทราบ ได้อ่าน และเข้าใจกฎกติกาและเงื่อนไขที่บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด ผู้จัดโครงการประกวดได้ประกาศเป็น

อย่างดี และตกลงตามกฎกติกาและเงื่อนไขที่ผู้จัดโครงการฯ ได้ประกาศไว้ดังนี้  

 

 ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด ประชาชนทั่วไป สัญชาติไทย ไม่จ ากัดเพศ และ อายุ 
 แชร์ภาพถ่ายผ่านทาง Facebook โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ(Public) แล้วติดแฮชแท็ก #1,000,000 Likes แชะ! ทั่วไทย

กับบีทู และส่งไฟล์ภาพถ่ายในรูปแบบ RAW FILE หรือ ไฟล์ภาพต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน Tiff หรือ JPEG มา
ที่อีเมลล์  info@b2contest.com 

 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสเีท่านั้น ที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือหรือกล้องดิจิตอล ขนาดไฟล์ภาพไม่ต่ า
กว่า 5 MB มีความละเอียดของภาพไม่ต่ ากว่า 300 DPI 

 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่ตรงตามหัวข้อและคอนเซปต์ที่ระบุไว้เท่านั้น 

 ผู้รว่มกิจกรรมสามารถส่งภาพถ่ายเข้ามาได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ 

 ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดแต่ละภาพต้องระบุล าดับภาพ 01 ไปจนถึง 10 กรณีส่งมากกว่า 1 ภาพตามด้วยชื่อโรงแรมบี
ทู ดังนี้ “ล าดับภาพที่_ชื่อโรงแรมบีทู” เช่น 01_B2Mahidol, 02_B2Premier, 03_B2KhonKaen เป็นต้น 

 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีตามจริง เป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ แต่สามารถปรับ Shadow, Highlight 
Color Balance, Contrast หรืออาจลบสิ่งรบกวนในภาพได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ห้ามปรับแต่งโดยการตัดต่อภาพแล้วสร้าง
ขึ้นใหม่ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน 

 ภาพถ่ายจะต้องไม่มีลายน้ า ไม่มีตัวหนังสือหรือกราฟฟิคใดๆบนภาพถ่าย รวมถึงห้ามมีขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีอื่นๆ 

 ภาพถ่ายจะต้องไม่มีเนื้อหาที่พาดพิงถึงความขัดแย้งทางการเมือง ศาสนา แสดงความลบหลู่ หรือมีเนื้อหาที่ส่อไปใน
แนวทางที่ไม่เหมาะสม 

 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเก็บรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้ส่งภาพ
เข้าประกวดแสดงภาพต้นฉบับได 

_____________________________________________________________________________________ 

บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด 362/3 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร/Tel. 02 222 1133 แฟกซ/์Fax 053-306319 

mailto:info@b2contest.com


Website: www.b2contest.com Email: info@b2contest.com Facebook: B2Hotel 

 

 

 
 

 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้น าผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด และห้ามมิให้ส่งผลงาน
ในนามผู้อื่น หากตรวจพบว่าผู้ส่งภาพท าผิดกติกาจะถูกตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ และผู้ส่งภาพจะต้องรับผิดชอบหากผลงาน
นั้นละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น 

 ผู้จัดโครงการประกวดฯ จะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ทีเ่จ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงาน
ใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง 

 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวที่สาธารณะ หรือ

การประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายใน
องค์ประกอบใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย 
การคร๊อปภาพใหม่หรือถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตัดสิน 

 ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับ จะตกเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดโครงการประกวดฯ ตลอดจน สงวนสิทธิ์ไม่ส่ง
ภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด และผู้จัดโครงการประกวดฯ มีสิทธิ์น าภาพถ่ายที่
เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งพิมพ์หรือท าซ้ า เพื่อใช้ในกิจการของผู้จัดโครงการฯได้โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ  (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธทิี่จะแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคล
อื่นใด บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือท าโดยประการอื่นใด แก่งานนั้นจนเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของ
ผู้สร้างสรรค์) 

 ผู้จัดโครงการประกวดฯ มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดเพื่อน าไปในการท าการตลาดต่างๆ หรือจัดแสดง

ในที่ต่างๆ รวมถึงสื่อต่างๆ ของเครือโรงแรมบีทูโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิภ์าพให้ผู้ถ่าย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคง

เป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ 

 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปน็ที่สิ้นสุด 

 คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวดรวมถึงพนักงานในเครือโรงแรมบีทูทุกท่านไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าร่วม

ประกวด  

 

 ใบสมัครที่ข้าพเจ้าได้ลงนามและจัดส่งให้ทางผู้จัดโครงการฯ เป็นไฟล์ PDF หรือ DOC ทางอีเมล์ ให้ถือว่ามีผลบังคับใช้

เช่นเดียวกับเอกสารต้นฉบับ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นถูกต้องเป็นความจริง ตลอดจนได้อ่านและรับทราบเงื่อนไขในใบสมัครนี้แล้วตกลง

และยอมรับโดย (Agreed and Accepted by) 

 

 ลงชื่อ (Signature)..........................................................................................................ผู้สมัคร (Applicant) 

 ลงชื่อ ณ วันที่ (Date)................................................................................................................................ 

 

กรณีผู้สมัครยังไม่บรรลุนิติภาวะ (Incase the applicant is aged under 18 years) 

 

  

 ลงชื่อ (Signature)...........................................................ผู้ปกครอง (Applicant parent / Legal Representative) 

 ลงชื่อ ณ วันที่ (Date)................................................................................................................................ 

____________________________________________________________________________________ 

บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด 362/3 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร/Tel. 02 222 1133 แฟกซ/์Fax 053-306319 

Website: www.b2contest.com Email: info@b2contest.com Facebook: B2Hotel 
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