โครงการประกวด New Zealand, Build Your Future 2019
ออกแบบชีวิต พิชิตนิวซีแลนด์
Education New Zealand (ENZ) หรื อหน่วยงานการศึกษานิ วซี แลนด์ ขอเชิ ญนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่1 – ปี ที่ 5 ทัว่ ประเทศส่ งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 90 วินาที (1 นาที 30 วินาที) ในหัวข้อ “วางแผนอาชีพที่
อยากเป็ นให้สาเร็ จด้วยการศึกษานิวซี แลนด์ ” เพื่อสมัครเข้าเป็ นหนึ่ งใน 30 คนที่ได้เข้าร่ วม “กระบวนการ
ค้นหาตนเองและเป้ า หมาย” and “Power of Storytelling” Workshop เพื่ อท าความรู ้ จกั ตัว เองน าไปสู่ ก าร
ออกแบบเป้ าหมาย การวางแผนอนาคตที่นอ้ งๆ อยากเป็ น รวมถึงเรี ยนรู ้วิธีการเล่าเรื่ องอย่างไรให้ผฟู ้ ังสนใจ
เป็ นเวลา 2 วัน 1 คืน และร่ วมแข่งขันทาคลิปวิดีโอในรอบที่ 2 เพื่อค้นหาผูช้ นะเลิศที่จะได้ไปทัศนศึกษาและ
สัมผัสการเรี ยนในโรงเรี ยนที่ประเทศนิ วซี แลนด์เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ และทุนการศึกษาอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า
200,000 บาท พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจากสถานทูตนิวซีแลนด์ประจาประเทศไทย
วัตถุประสงค์ โครงการ
1. เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิด ความสามารถ ความสนใจต่อการวางแผนอนาคต และ
ศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ผา่ นคลิปวิดีโอ
2. เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นได้รั บ ประสบการณ์ แ ละเรี ย นรู ้ ร ะบบการศึ ก ษาและวัฒ นธรรมของประเทศ
นิวซี แลนด์ผา่ นโครงการประกวด
ข้ อตกลงและเงื่อนไข
ข้อตกลงและเงื่ อนไขนี้ ใช้สาหรั บการส่ งคลิ ปวิดีโอเพื่อสมัครเข้าร่ วมโครงการ New Zealand, Build Your
Future 2019 ซึ่ งจัดขึ้นโดย ENZ สาหรับนักเรี ยนที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี ซึ่ งกาลังศึกษาอยูร่ ะดับมัธยมศึกษา
ชั้นปี ที่ 1- ปี ที่ 5 เมื่ อท่านได้สมัครและส่ งคลิ ปผลงานเพื่อการเข้าร่ วมโครงการในครั้ งนี้ ให้ถื อว่าท่ า นได้
ยอมรับข้อตกลงและเงื่ อนไขภายในเอกสารฉบับนี้ คาว่า “ผูส้ มัครเข้าโครงการ” ให้หมายความรวมถึ งผูส้ ่ ง
คลิปเข้าร่ วมโครงการทุกคน
ผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการ
1. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่ วมจะต้องจัดทาขึ้นโดยผูส้ มัครเข้าโครงการจานวน 1 คน
2. ผูส้ มัครเข้าโครงการส่ งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น
3. ผูส้ มัครเข้าโครงการเข้าประกวดแต่ละคน ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้ :

ก.
ข.
ค.
ง.

มีสัญชาติไทย
กาลังศึกษาอยูร่ ะดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – ปี ที่ 5 ในประเทศไทย
อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
อายุระหว่าง 14-17 ปี บริ บูรณ์ (เกิดก่อนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548)

4. การสมัครเข้าร่ วมเพื่อส่ งคลิปผูส้ มัครเข้าโครงการจะต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน
ก. ชื่อ – สกุล ของผูส้ มัครเข้าโครงการ
ข. วัน เดือน ปี เกิด (พ.ศ.)
ค. หมายเลขประจาตัวบัตรประจาตัวประชาชน
ง. ปี ที่กาลังศึกษาในสถาบันการศึกษา
จ. ชื่อสถาบันการศึกษา
ฉ. อีเมล
ช. บัญชี Facebook และ Line
ซ. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ฌ. ที่อยู่
ญ. ชื่อและข้อมูลติดต่อของครอบครัวหรื อผูป้ กครอง
ฎ. ชื่อ – สกุลคุณครู ที่ปรึ กษาและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ฏ. ชื่อผูต้ ิดต่อในกรณี ฉุกเฉิ นและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
5. ผูส้ มัครเข้าโครงการ และบิดามารดาหรื อผูป้ กครองได้อ่านและเข้าใจ รวมทั้งยอมรับตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขของการประกวดในครั้งนี้ทุกประการ
6. บรรดาพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูก จ้าง ของ ENZ ประจาประเทศไทยและสมาชิกในครอบครัวหรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้องและช่วยเหลือในการจัดการประกวดครั้งนี้ไม่มีสิทธิ สมัครเข้าร่ วมโครงการ
กาหนดการประกวด
7. เริ่ มเปิ ดรับสมัครและส่ งผลงานเข้าประกวดรอบแรกในเว็บไซต์ www.studyinnewzealand.govt.nz/newzealand-build-your-future ตั้งแต่วนั ที่ 21 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลาตาม
ประเทศไทย หากส่ งช้ากว่ากาหนดการให้ถือว่าหมดสิ ทธิ์
8. คณะกรรมการจะทาการคัดเลื อกและประกาศรายชื่ อผูผ้ ่านเข้ารอบสอง 30 คนในวันที่ 27 กรกฎาคม
2562 ทางอี เ มลของผู เ้ ข้า รอบและผ่า นทางเว็บ ไซต์ www.studyinnewzealand.govt.nz/new-zealandbuild-your-future

9. ผูท้ ี่ ผ่า นเข้า รอบจะต้องเข้า ร่ วม Workshop 2 วัน 1 คื น ตั้ง แต่ วนั ที่ 10 สิ งหาคม 2562 จนถึ งวันที่ 11
สิ งหาคม 2562 เพื่อรับการอบรมและแนวทางการผลิตคลิปวิดิโอการประกวดในรอบที่สอง
10. ในกรณี ที่ผผู ้ า่ นการคัดเลือกไม่เข้าร่ วม Workshop ไม่วา่ กรณี ใดๆ ถือว่าได้สละสิ ทธิ์ จากการประกวด
11. เ ริ่ ม เ ปิ ด ส่ ง ค ลิ ป ผ ล ง า น ใ น ร อ บ ที่ ส อ ง จ า ก ผู ้ เ ข้ า ป ร ะ ก ว ด 3 0 ค น ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.studyinnewzealand.govt.nz/new-zealand-build-your-future ตั้งแต่วนั ที่ 12 สิ งหาคม 2562 จนถึ ง
วันที่ 25 สิ งหาคม 2562 เวลาตามประเทศไทย หากส่ งช้ากว่ากาหนดการให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์ ส่งผลงานเข้า
ประกวด
12. ผูเ้ ข้าประกวดต้องแชร์ ผลงานคลิ ปวิดีโอผ่านทางบัญชี เฟสบุ๊คของตนเองในการแข่งขันรอบแรกตั้งแต่
วันที่ 21 มิ ถุ นายน 2562 จนถึ ง วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และการแข่ ง ขันรอบที่ ส องตั้ง แต่ ว นั ที่ 12
สิ ง ห า ค ม 2562 จ น ถึ ง วั น ที่ 1 กั น ย า ย น 2562 โ ด ย ใ ส่ แ ฮ ช แ ท็ ก #studyinNZ #ThinkNew
#NZBuildYourFuture
13. ประกาศผลการตัดสิ นผูช้ นะเลิศ และผูไ้ ด้รับรางวัลในวันที่ 4 กันยายน 2562
14. พิธีมอบรางวัล จะจัดให้มีข้ ึนตามที่ ENZ กาหนดเท่านั้น
15. ผูช้ นะเลิ ศรางวัลที่ 1 เดิ นทางออกจากประเทศไทยไปประเทศนิ วซี แลนด์ ช่ วงเดื อนตุลาคม 2562 หรื อ
ตามที่ ENZ กาหนดเท่านั้น
16. การสมัครเข้าร่ วมส่ งผลงานเข้าประกวดจะต้องกระทาภายใน รู ปแบบ วิธีการ และภายในกาหนดเวลา
หากไม่ปฏิบตั ิตามที่กาหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา
17. ENZ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการระงับ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรื อการจัดการใดๆ หรื อ กาหนดการ ตารางเวลา
เกี่ยวกับการประกวด รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขการประกวดในกรณี ที่มีความจาเป็ น โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
คลิปวีดีโอและหัวข้ อ
18. ผลงานทั้งหมดจะต้องมีเนื้ อหา ภาพ และเสี ยงที่ให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
และไม่พาดพิง จาบจ้วง ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ตลอดจนบุคคล สมาคมหรื อองค์กรใดๆ อัน
จะก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อชื่ อเสี ยง หรื อละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลหรื อองค์กรใดๆ ตลอดจนไม่ขดั ต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จรรยาบรรณ หรื อหลักศาสนาใดๆ ไม่สื่อในทางลามก อนาจาร และ
ไม่ใช้ถ้อยคาหรื อการแสดงออกในทางหยาบคาย ดู หมิ่ นหรื อเสี ย ดสี นิ นทา ว่าร้ าย ยัว่ ยุ สร้ างความ
แตกแยกอย่างเด็ดขาด

19. หัว ข้อ คลิ ป วิ ดี โ อที่ ส่ ง เข้า ร่ ว มจะต้อ งอธิ บ ายถึ ง จุ ด เด่ น ของรู ป แบบการเรี ย นการสอนของประเทศ
นิ วซี แลนด์และคิ ดว่า จุ ด เด่ นนี้ จะเชื่ อมโยงหรื อ ช่ วยให้ผู เ้ ข้า ร่ วมค้นพบอาชี พ ที่ อยากเป็ น หรื อช่ ว ย
วางแผนชี วิ ต ในอนาคตได้อ ย่า งไร โดยสามารถศึ ก ษาข้อ มู ล การศึ ก ษานิ ว ซี แ ลนด์ เ พิ่ ม เติ ม ได้ จ าก
อินเตอร์เน็ต หรื อแหล่งข้อมูลรวบรวมไว้ที่ http://bit.ly/enz2019
20. ผูส้ มัค รเข้า โครงการจะต้องอัพ โหลดคลิ ปวิดีโอทาง www.studyinnewzealand.govt.nz/new-zealandbuild-your-future แชร์ ค ลิ ป ของตนเองผ่า นทางบัญ ชี เ ฟสบุ๊ ค ของตนและเพิ่ ม แฮชแท็ก #studyinNZ
#ThinkNew #NZBuildYourFuture ในคาบรรยายคลิปวิดีโอ
21. ผูส้ มัครเข้าโครงการ รับรองว่าคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดเป็ นต้นฉบับผลงานซึ่ งสร้างสรรค์ และจัดทา
ขึ้นเองโดยผูส้ มัครเข้าโครงการ
22. ในกรณี ที่ส่งผลงานเข้าประกวดหลายชิ้ น ผูจ้ ดั การประกวดจะรับพิจารณาเฉพาะผลงานที่ส่งมาชิ้ นแรก
เท่านั้น
23. คลิ ป วิดีโอจะต้องมี ค วามยาวไม่เกิ น 90 วินาที (1 นาที 30 วินาที ) , หากความยาวเกิ นกว่าที่ ผูจ้ ดั การ
ประกวดกาหนดผลงานดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา
24. คลิปวิดีโอจะต้องอยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์ : AVI, MPEG, MP4, MPEG-4, 3GP, WMV, FLV or MOV.
25. คลิปวิดีโอจะต้องมีความละเอียดของภาพไม่นอ้ ยกว่า 720x480 พิกเซล
26. URL สาหรับอัพโหลดคลิปวิดีโอคือ www.studyinnewzealand.govt.nz/new-zealand-build-your-future
27. ENZ จะไม่รับผิดชอบสาหรับข้อผิดพลาด, การละเลย, การสะดุด, การตัดออก, ข้อบกพร่ อง, ความล่าช้า
ในกระบวนการส่ ง, ระบบการสื่ อสารล้มเหลว, ผลงานถูกขโมย, ทาลาย, การสับเปลี่ยน หรื อการเข้าใช้
โดยไม่ได้รับอนุ ญาต หรื อการเข้าใช้สูญหาย หรื อล่าช้า ไม่วา่ จะเกิดขึ้นระหว่างดาเนิ นการหรื อระหว่าง
การส่ ง อันเป็ นผลจากการทางานของเซิ ร์ฟเวอร์ , ไวรัส, บัค หรื อสาเหตุอื่นๆ
28. ENZ จะไม่รับผิดชอบสาหรับผูส้ มัครเข้าโครงการที่ผลงานสู ญหายหรื อล่าช้า หรื อเหตุผลอื่นใดก็ตามที่
ทาให้ผจู ้ ดั การประกวดไม่ได้รับผลงานดังกล่าว
กระบวนการคัดเลือก
29. รอบแรก: คณะกรรมการจะทาการคัดเลือกผูส้ มัครเข้าโครงการ 30 คนจากผลงานคลิปวิดีโอที่ผา่ นการ
คัดเลือกในรอบแรกเพื่อมาเข้าร่ วม Workshop 2 วัน 1 คืน
30. รอบที่สอง: ผลงาน 30 คลิปวิดีโอของผูส้ มัครเข้าโครงการที่ผา่ นการคัดเลือกรอบแรกจะถูกตัดสิ นโดย
ทั้งคณะกรรมการและคะแนนจากสาธารณชนผ่านสื่ อออนไลน์เพื่อค้นหาผูท้ ี่ได้รางวัลชนะเลิศ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

เกณฑ์ การตัดสิ น
31. สาหรับรอบแรก วิดีโอที่ได้รับการพิจารณาจะถู กตัดสิ นโดยคณะกรรมการซึ่ งกาหนดโดย ENZ และ
ตัวแทนจาก ENZ สมาชิกในคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานตามเกณฑ์ตดั สิ นดังต่อไปนี้ :
ก. เนื้อหา (50%)
๑) สามารถน าเสนอจุ ด เด่ น ของการศึ ก ษานิ ว ซี แ ลนด์ ไ ด้ถู ก ต้อ งและน ามาปรั บ ใช้ก ับ
อนาคตของน้องได้ (30%)
๒) อธิบายได้ชดั เจนและมีความสมเหตุผลเป็ นไปได้ (20%)
ข. การนาเสนอ (30%)
๑) ความมัน่ ใจ (15%)
๒) การเล่าเรื่ องน่าสนใจ (15%)
ค. จานวนไลค์และแชร์ในเฟสบุค๊ (20%)
• ใครที่ได้รับไลค์และแชร์ ในเฟสบุค๊ สู งสุ ดจะได้คะแนนส่ วนนี้เต็ม
ง. คะแนนพิเศษ - การใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ (15%)
• สามารถสื่ อสารให้เข้าใจได้ไม่จาเป็ นต้องถูกต้องตามหลักไวยกรณ์
32. คณะกรรมการจะทาการคัดเลื อกคลิ ปวีดิโอ 30 ผลงานเพื่อให้ผูส้ มัครเข้าโครงการ 30 คนที่ ผ่านการ
คัดเลือกรอบแรกนี้ได้มาเข้าร่ วม Workshop 2 วัน 1 คืน
33. ส าหรั บ รอบที่ 2 วิดีโอจะถู ก ตัดสิ นโดยคณะกรรมการซึ่ ง ก าหนดโดย ENZ และตัวแทนจาก ENZ
สมาชิกในคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานตามเกณฑ์ตดั สิ นดังต่อไปนี้ :
ก. เนื้อหา (60%)
• การวิเคราะห์ตนเองเพื่อหาเป้าหมาย (20%)
• การวางแผนที่ชดั เจนและเป็ นไปได้จริ ง (20%)
• การประยุกต์เข้ากับการเรี ยนการสอนแบบนิวซี แลนด์ (20%)
ข. การนาเสนอ (40%)
• โครงสร้างการนาเสนอและการเล่าเรื่ อง (20%)
• ความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอ (10%)
• ความมัน่ ใจในการนาเสนอ (10%)
ค. จานวนไลค์และแชร์ในเฟสบุค๊ (+20%)
• ใครที่ได้รับไลค์และแชร์ ในเฟสบุค๊ สู งสุ ดจะได้คะแนนส่ วนนี้เต็ม

34. การคิดคะแนนสาหรับการไลค์และแชร์ในเฟสบุค๊ คือ :
1. แชร์ = 5 คะแนน; และ
2. ไลค์ = 1 คะแนน
กรุ ณาตั้งค่าเฟซบุค๊ เป็ นสาธารณะ
35. ระหว่างการแข่งขันในรอบที่ 1 และ 2 ผูส้ มัครเข้าโครงการทุกคนต้องใช้แฮชแท็ค (เครื่ องหมาย # ตาม
ด้วยอัก ษร) ว่า #studyinNZ #ThinkNew #NZBuildYourFuture ในการโพสต์ผ่า นสื่ อสั ง คมออนไลน์
ของท่าน
36. ในระหว่างกิจกรรม หากมีขอ้ พิพาทใดๆเกี่ยวเนื่ องกับกฎเกณฑ์, การจัดการ, ผลการตัดสิ นและอื่นๆซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการตัดสิ นถือเป็ นที่สุดและโต้แย้งไม่ได้
รางวัล
37. รางวัลสาหรับผูช้ นะเลิศ
ก. รางวัลชนะเลิศ : ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับสาหรับ 1 ท่าน จากกรุ งเทพฯ-เมืองโอ๊ค
แลนด์ ประเทศนิวซี แลนด์ รวมถึ งที่พกั และร่ วมเรี ยนในโรงเรี ยนนิ วซี แลนด์เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ที่
ประเทศนิวซีแลนด์
ข. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
ค. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท
38. ผูส้ มัครเข้าโครงการที่ผา่ นการคัดเลือกรอบแรกทั้งหมด 30 คนและครู ที่ปรึ กษาของผูผ้ า่ นการคัดเลื อก
รอบแรก จะได้รับใบประกาศนี ยบัตรในการเข้าร่ วมกิจกรรมจากสถานทูตนิ วซี แลนด์ประจาประเทศ
ไทย
39. สาหรับรางวัลชนะเลิศ บิดามารดาหรื อผูป้ กครองจะต้องให้ ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่ วมเดิ นทางไปประเทศนิ วซี แลนด์และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิ ดขึ้นในระยะเวลาที่อยู่ใน
ประเทศนิวซีแลนด์
40. สาหรับรางวัลชนะเลิศ จะไม่มีการเปลี่ยนเป็ นเงินสดให้แก่ผไู ้ ด้รับรางวัลแต่อย่างใด
การประกาศรายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับรางวัลชนะเลิศ

41. ENZ จะติดต่อผูท้ ี่ได้รับรางวัลผ่านทางอีเมล์หรื อโทรศัพท์ตามข้อมูลที่ผสู ้ มัครเข้าโครงการได้ให้ไว้ใน
ใบสมัครถ้าผูท้ ี่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับภายใน 3 วัน หลังจากทางทีมงานได้พยายามทาการติดต่อ
แล้ว ENZ มี สิ ท ธิ ที่ จะเสนอรางวัล แก่ ผูท้ ี่ ไ ด้รับ รางวัล ในล าดับ ถัดไป และผูร้ ั บ รางวัล ไม่ ส ามารถ
เรี ยกร้องรางวัลได้อีก
42. ผูท้ ี่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะต้องจัดการและส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคาร้ องขอวีซ่าไปยัง ENZ
ด้วยตนเอง ถ้าผูท้ ี่ได้รับรางวัลดังกล่าวหมดคุ ณสมบัติหรื อด้วยเหตุผลอื่นใดที่จะทาให้ไม่ได้รับวีซ่า
ENZ มีสิทธิที่จะเสนอรางวัลให้ผทู ้ ี่ได้รับรางวัลในลาดับถัดไป
43. ผูส้ มัครเข้าโครงการที่กระทาการใดๆอันจะทาให้มีผลกระทบกับการตัดสิ นหรื อล้มเลิกการประกวด
จะถือว่าหมดคุณสมบัติในการแข่งขันทันที
ภาระผูกพัน การรับรองและการดาเนินการแทน
44. โดยการเข้าร่ วมโครงการประกวดนี้ ท่านตกลงที่จะ
ก. คงไว้ซ่ ึ งทัศนคติแห่งความรับผิดชอบต่อโครงการประกวดตลอดเวลา
ข. ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้ น
ค. ปฏิบตั ิตามทิศทางหรื อแนวทางปฏิบตั ิอนั สมควรตามที่ ENZ ได้แจ้งไว้แก่ท่านในแต่ละช่วงเวลา
และ
ง. ไม่มีส่วนร่ วมกับการกระทาใดๆ ที่อาจจะหรื อมีแนวโน้มก่อให้เกิ ดความเสี ยหาย ส่ งผลกระทบ
ร้ ายแรง นาไปสู่ การเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง ข้อครหา หรื อล้อเลี ยนชื่ อเสี ยง หรื อภาพลักษณ์ อนั ดี ของ
ENZ
45. ENZ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเพิกถอนผลงานที่ส่งเข้าประกวดของท่าน หากพบว่าท่านให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ
หรื อไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วน
46. ENZ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเพิกถอนบุคคลใดๆ จากการทะเลาะวิวาทเพื่อชิ งรางวัลไม่ว่าด้วยเหตุ ผลใด
และในเวลาไหน
47. ไม่วา่ เวลาใดๆ หาก ENZ พิสูจน์แล้วพบว่า
ก. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดของผูไ้ ด้รับรางวัลมีขอ้ มูลที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วน หรื อ
ข. ผูช้ นะการประกวดขาดคุณสมบัติในการเข้าร่ วมโครงการประกวดนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและ
เงื่อนไข หรื อ
ค. ผูช้ นะการประกวดละเมิดภาระผูกพันแม้ขอ้ หนึ่งข้อใดภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขนี้ หรื อ

ง. ให้คามัน่ หรื อการรับรองใดๆที่ไม่ถูกต้อง
ENZ สามารถตัดสิ ทธิ์ ผูส้ ่ งผลงานเข้าประกวดหรื อผูช้ นะการประกวดดังกล่ า วทันที จากโครงการ
ประกวดนี้ และคัดเลือกผลงานที่ส่งประกวดชิ้นอื่นมาแทนที่
48. ENZ กาหนดให้ผชู ้ นะการแข่งขันถ่ายภาพและคลิปวิดีโอในระหว่างที่อยูใ่ นประเทศนิ วซี แลนด์ และ
ส่ งคลิปวิดีโอความยาว 3 นาที เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปประเทศนิ วซี แลนด์ภายใน 14
วัน หลังจากที่กลับจากประเทศนิ วซี แลนด์ ทั้งนี้ ผชู ้ นะยินยอมให้ ENZ นาภาพถ่ายและคลิปวิดีโอไป
ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มกิ จกรรมต่างๆ ที่ มีในประเทศนิ วซี แลนด์ และผูช้ นะตกลง
ปฏิบตั ิตามที่กล่าวนี้
การอนุญาตต่ างๆ
49. หากผูส้ มัครเข้าโครงการได้รับคัดเลื อกให้เป็ นหนึ่ งในผูช้ นะการประกวด โดยประการทั้งปวง ท่าน
อนุญาตให้ ENZ
ก. ตีพิมพ์ชื่อภาพถ่ายและผลงานที่ส่งเข้าประกวดของท่านในเว็บไซต์ของ ENZ ในส่ วนเนื้ อหาที่
เกี่ยวข้องกับโครงการประกวดนี้
ข. ถ่ายภาพ และบันทึกภาพของท่าน ซึ่ งรวมถึง ในระหว่างที่โครงการประกวดนี้ ดาเนิ นไปด้วยและ
หลังจากจบลงแล้ว
ค. นาข้อมูลต่างๆ ซึ่ งปรากฏในผลงานที่ส่งเข้าประกวดของท่านและสื่ อประชาสัมพันธ์ ไปใช้ใน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ ENZ รวมถึง โซเชี ยลมีเดีย และสิ่ งอื่นใดที่จดั เตรี ยมไว้ให้เอื้อ
ต่อการดาเนินโครงการประกวดนี้ และการประชาสัมพันธ์การศึกษานิวซี แลนด์ดา้ นต่างๆ
50. โดยการเข้าร่ วมโครงการประกวดนี้ ได้ถือว่าท่าน
ก. ตกลงแล้วว่าทรัพย์สินทางปั ญญาทั้งสิ้ นและสิ ทธิ อื่นๆ ในผลงานที่ส่งเข้าประกวดของท่านและสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ลว้ นเป็ นทรัพย์สินของ ENZ แต่เพียงผูเ้ ดียวตามกฎหมาย โดยการเข้าร่ วมโครงการ
ประกวดนี้ ท่านได้สละสิ ทธิ เรี ยกร้องทั้งสิ้ นอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ในผลงานที่ส่งเข้าประกวดของ
ท่าน และ“มอบธรรมสิ ทธิ ”ในทรัพย์สินทางปั ญญาทั้งสิ้ นในผลงานที่ส่งเข้าประกวดของท่านแก่
ENZ แล้ว อีกทั้ง
ข. นอกจากที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 50.a ท่านได้สละสิ ทธิ์ และให้ความยินยอมทั้งสิ้ นอย่างไม่อาจเพิก
ถอนได้ ในที่น้ ี รวมถึ งแต่ไม่จากัด “ธรรมสิ ทธิ ” ตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ ของประเทศไทย ปี

พ.ศ. 2537 และกฎหมายลิขสิ ทธิ์ แห่งประเทศนิวซี แลนด์ ฉบับปี ค.ศ. 1994 และบทกฎหมายที่แก้ไข
เพิ่มเติมภายหลัง ในการอนุ ญาตให้ ENZ (และตัวแทนหน่วยงานในเครื อ และหน่วยงานภาครั ฐที่
เกี่ ย วข้อ ง) ได้ใ ช้ ผ ลงานที่ ส่ ง เข้า ประกวดของท่ า นและสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ กิ จ กรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของ ENZ ซึ่ งรวมถึง โซเชี ยลมีเดีย และสิ่ งอื่นใดที่จดั เตรี ยมไว้ที่เอื้อต่อการดาเนิ น
โครงการประกวดนี้
51. ผูส้ มัค รเข้า โครงการยืนยันว่า ท่ า นจะกระท าการทุ ก สิ่ ง และดาเนิ นการด้า นเอกสารที่ จาเป็ นเพื่ อให้
ข้อตกลงและเงื่ อนไขนี้ มีผลบังคับ ทั้งนี้ รวมถึ งไม่เฉพาะ การมอบและการโอนสิ ทธิ กรรมสิ ทธิ์ และ
ผลประโยชน์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวดของท่านและสื่ อประชาสัมพันธ์ไปเป็ นครั้งคราวแก่ ENZ หรื อ
ผูแ้ ทน ผูร้ ั บ ช่ วงต่ อหรื อ ผู ร้ ั บ มอบหมายของ ENZ เพื่ อให้ ENZ หรื อผูแ้ ทน ผูร้ ั บ ช่ วงต่ อ หรื อ ผู ้รั บ
มอบหมายของ ENZ สามารถดาเนิ นการอื่นใดที่อาจต้องใช้และ/หรื อขึ้ นทะเบียนสิ ทธิ ทรัพย์สินทาง
ปั ญญา ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับผลงานของท่านและ/หรื อสื่ อประชาสัมพันธ์ในประเทศอื่น ๆ
52. การประกวดนี้อยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายของประเทศไทยและประเทศนิวซี แลนด์ และโดยเฉพาะอย่างยิง่
การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลจะอยูภ่ ายใต้ พระราชบัญญัติสิทธิ ส่วนบุคคล ฉบับปี ค.ศ. 1993 ของประเทศ
นิวซีแลนด์
ค่ าธรรมเนียมในการเข้ าร่ วมแข่ งขัน
53. ไม่มีค่าธรรมเนี ยมในการสมัครเพื่อส่ งผลงานเข้าประกวดและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมการประกวด
ครั้งนี้
ความรับผิด
54. ผูส้ มัครเข้าโครงการสละสิ ทธิ ในการเรี ยกร้องใดๆจาก ENZ ทั้งโดยบุคคลและตัวแทน ไม่ว่าโดยทาง
วาจา การตี พิมพ์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรื อการพิมพ์ซ้ าโดยข้อความใดๆซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการแข่ ง ขัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อวิดีโอที่เข้าร่ วมประกวด
55. ผูส้ มัครเข้าโครงการทาการยืนยันว่าวิดีโอและส่ วนหนึ่ งส่ วนใดที่ได้ทาการส่ งมาเป็ นผลงานต้นฉบับ
ของตนและมิได้ละเมิดสิ ทธิ ใดๆของบุคคลอื่น เช่ น ลิ ขสิ ทธิ์ , สิ ทธิ บตั ร, เครื่ องหมายการค้า, ความลับ
ทางการค้า รวมทั้งการแต่งเพลงหรื อสิ ทธิ ในการแสดง, สิ ทธิ วดิ ีโอหรื อสิ ทธิ ของภาพนั้นๆ
56. ผูส้ มัครเข้าโครงการจะรับผิดแต่เพียงผูเ้ ดียว ในกรณี ที่มีขอ้ เรี ยกร้องอันเกี่ยวเนื่ องกับกิจกรรมใดๆที่ได้
ดาเนินการในกรอบของการแข่งขัน

57. ENZ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหาย, การสู ญเสี ย, การบาดเจ็บหรื อความผิดหวัง, ความเดือดร้อนซึ่ ง
กระทาโดยผูส้ มัครเข้าโครงการคนหนึ่งคนใดหรื อเป็ นผลมาจากการรับรางวัลใดๆ
58. ENZ จะไม่รับผิดชอบต่อปั ญหาใด ๆ หรื อความผิดพลาดทางเทคนิ คของเครื อข่ายใดๆ, ระบบออนไลน์
คอมพิวเตอร์ , ระบบเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อผูใ้ ห้บริ การ, อุปกรณ์คอมพิ วเตอร์ หรื อซอฟต์แวร์ ความล้มเหลว
และปั ญหาทางเทคนิ คของอีเมล์หรื อหรื อช่องทางในการรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด หรื อความขัดข้อง
ทางอินเตอร์เน็ต, สายโทรศัพท์หรื อเว็บไซต์ใด, การเชื่อมต่อใดๆ รวมถึงการทาให้เสี ยหายต่อตัวผูส้ มัคร
เข้าโครงการเองหรื อคอมพิ วเตอร์ หรื อโทรศัพท์มื อถื อที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเป็ นผลจากการเข้า ร่ วมในการ
ประกวด รวมทั้ง ENZ ไม่ตอ้ งรับผิดสาหรับการเสี ยชี วิตหรื อบาดเจ็บอันเป็ นผลมาจากความประมาท
ของท่านเอง
59. ภาษี, ประกันภัย, การขนส่ ง, การใช้จ่ายเงินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รวมถึงอาหารหรื อค่าใช้จ่ายส่ วนตัว, ค่า
อัพเกรด ฯลฯ) ตามแต่กรณี ถือว่าผูไ้ ด้รับรางวัลชนะเลิศรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
60. ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ENZ จะไม่รับผิดต่อการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดที่เกิดขึ้น (ซึ่ งรวมกระทัง่
การสู ญเสี ยโดยอ้อมหรื อที่ตามมาภายหลัง) หรื อต่อการบาดเจ็บของบุคคลใดอันเป็ นผลมาจากการเข้า
ร่ วมโครงการนี้ของท่าน
61. ผูส้ มัครเข้าโครงการ ตกลงจะเป็ นผูช้ ดเชยและยอมรับว่าจะชดใช้ค่าเสี ยหาย โดย ENZ จะไม่รับผิดชอบ
ในความเสี ยหาย หรื อข้อเรี ยกร้ องใดๆ ทั้งสิ้ น หากมีการเรี ยกร้ อง มายัง ENZ (รวมถึ งค่าทนายความ)
ค่าใช้จ่าย และความเสี ยหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนื อจากการเข้าร่ วมโครงการประกวดนี้ หรื อ การฝ่ า
ฝื นข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของท่าน(รวมถึง การดาเนิ นการแทน หรื อการรับรองที่ไม่ถูกต้อง) หรื อ
นอกเหนือจากการนาผลงานไปใช้โดย ENZ ตามสมควรตามข้อตกลงและเงื่อนไข
62. กรณี ที่การกระทา การละเว้น เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ใดเกิ ดขึ้นนอกเหนื อการควบคุมตามสมควร
แก่เหตุของ ENZ และเป็ นสิ่ งซึ่ งกีดขวาง ENZ ไม่ให้ปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่ อนไขนี้ ENZ จะไม่รับ
ผิดในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามหรื อความล่าช้าในการปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่แห่งข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
อานาจในการตัดสิ นคดี
63. การประกวดและกฎเกณฑ์ต่างๆ อยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองและควบคุมโดยกฎหมายไทย และข้อพิพาทใดๆ
ที่เกิดขึ้นให้อยูภ่ ายใต้เขตอานาจของศาลไทย

