ใบสมัคร (Application Form)
กิจกรรม MANA PATANAKARNPHOTO CONTEST 2019
ผูส้ มัครกรุ ณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน
• เปิ ดรับสมัครและส่ งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดได้ ตั้งแต่วนั ที่15 ตุลาคม 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562
•โปรดศึกษาเงื่อนไขและข้อกาหนดในการส่ งภาพถ่ายเข้าประกวดที่
https://www.manapat.co.th/news/MANA-PATANAKARN-PHOTO-CONTEST-2019-223.html
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
หมายเลขประจาตัวผูส้ มัคร
วันที่รับสมัคร
เวลา
เอกสำรที่ต้องแนบประกอบใบสมัคร
◻ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองความถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
◻ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ ทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย (กรณี ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
พร้อมเซ็นรับรองความถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ

สำหรับผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล
สัญชาติ
อาชีพ
หมายเลขประจาตัวประชาชน / หนังสื อเดินทาง
ที่อยูต่ ามทะเบียนราษฎร
ที่อยูจ่ ดั ส่ งเอกสาร
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
รับทราบข่าวกิจกรรมฯนี้ จากสื่ อใดโปรดระบุ

เพศ
หน่วยงานที่สังกัด

อายุ

E-Mail

ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเข้าร่ วมประกวดในกิจกรรม MANA PATANAKARN PHOTO CONTEST 2019 กับบริ ษทั มานะ พัฒนาการ จากัด (“ผูจ้ ดั กิจกรรม”) โดยที่
ข้าพเจ้ารับทราบได้อ่านและเข้าใจกฎกติกาและเงื่อนไขที่บริ ษทั มานะ พัฒนาการ จากัดผูจ้ ดั กิจกรรมได้ประกาศเป็ นอย่างดีและตกลงตามกฎกติกาและเงื่อนไขที่ผจู ้ ดั กิจกรรมได้ประกาศ
ไว้ดงั นี้
1. คุณสมบัติผ้สู มัคร
• นักเรี ยน นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจการถ่ายภาพ
• ไม่เป็ นพนักงานภายในของบริ ษทั มานะ พัฒนาการ จากัด หรื อบริ ษทั ในเครื อฯ
•ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องกด Like เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Mana Patanakarn” หรื อ Follow อินสตาแกรม manapat โดยใช้เฟซบุ๊ก หรื ออินสตาแกรม ที่เป็ นของตนเองในการ
ร่ วมกิจกรรมเท่านั้น
2. แนวคิดในกำรถ่ ำยภำพ
• แนวคิดสาหรับภาพถ่าย “Design = Life การออกแบบที่ทาให้ใช้ชีวติ ได้อย่างลงตัว”
3. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในกำรประกวด
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็ นภาพถ่ายภายใน โครงการ บารานี พาร์ค ของบริ ษทั มานะ พัฒนาการ จากัด เท่านั้น
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความน่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม เช่น ปรับแสง สี น้ าหนักภาพ ฯลฯ แต่ตอ้ งไม่เป็ นการตัดต่อภาพ
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ เคยถู กเผยแพร่ ที่ใด หรื อ ส่ งประกวดหรื อรับรางวัลจากที่ใดมาก่ อนหากมี การส่ งภาพที่มีลักษณะเป็ นภาพถ่ ายที่เหมื อนกัน และ
ปรากฏว่ารู ปภาพดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูต้ ดั สิ น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ให้ผเู ้ ข้าประกวดที่ส่งรู ปภาพตามที่บริ ษทั ฯกาหนด มาให้กบั บริ ษทั เป็ น
ลาดับแรกเป็ นผูไ้ ด้รับรางวัล
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ของผูอ้ ื่น ทาซ้ า ดัดแปลง แก้ไข บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับไว้พิจารณา และไม่รับผิดชอบตามกฎหมายใดๆ
ทั้งสิ้ น หากผลงานนั้นก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อบุคคลอื่น หน่ วยงานใดๆ หรื อได้รับการร้องเรี ยนจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ให้ถือเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน
โดยตรง ทางบริ ษทั ฯ จะขอตัดสิ ทธิ์โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็ นลิขสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ ผูส้ มัครเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ กับบริ ษทั ฯ ทุกกรณี

4. ระยะเวลำกำรรับสมัครส่ งภำพเข้ ำประกวด และประกำศผลกำรประกวด
• ผูส้ มัครสามารถสมัครเข้าประกวดได้ ตั้งแต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึ งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 หากผูส้ มัครเข้าประกวดส่ งใบสมัคร และภาพถ่ ายไม่ ทนั ตามที่
บริ ษทั ฯ กาหนด บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับพิจารณาภาพถ่ายของผูส้ มัครเข้าประกวดทุกกรณี ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับสมัครอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ตามที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควร โดยที่บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งแจ้งให้ผสู ้ มัครเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
• บริ ษทั ฯ จะประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทางสื่ อออนไลน์ของบริ ษัทฯได้แก่ ทางเว็บไซต์ “www.manapat.co.th” เฟซบุ๊กแฟนเพจ
“Mana Patanakarn” และอินสตาแกรม “manapatanakarn”
• บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงหรื อยกเลิกหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ระยะเวลา และของกิ จกรรม หรื อเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ ตอ้ งแจ้งให้
ผูส้ มัครทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วไม่มีผลงานใดสามารถสื่ อถึงแนวคิดในการถ่ ายภาพตามข้อ 2. หรื อไม่มีผลงานใดอยูใ่ นหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามข้อ 3. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผสู ้ มัครทราบล่วงหน้า
5. วิธีกำรส่ งภำพเข้ ำประกวดชิงรำงวัล
• ผูส้ มัครจะต้องกรอกข้อมู ลในใบสมัครฉบับนี้ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และนาใบสมัครมาแสดงและส่ งมอบให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับสมัครของบริ ษัทฯในวันที่นัดเข้ามา
ถ่ายภาพโครงการฯ บริ ษทั ฯ จะไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์ทุกกรณี
• ผูส้ มัครจะต้องแจ้งนัดวันเข้าถ่ายภาพภายในโครงการ บารานี พาร์ ค ให้บริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ ได้ที่ Line ID : @manapatanakarn โดยมีช่วง
ระยะเวลาการถ่ ายภาพ 2 ช่ วง ได้แก่ ช่ วงที่ 1. ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ถึ ง12.00 น. และช่ วงที่ 2. ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ถึ ง 17.00 น. ตามลาดับ ทั้งนี้ รายละเอี ยดการ
จัดลาดับคิวในวันนัดถ่ายภาพและระเบียบข้อบังคับต่างๆ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผสู ้ มัครประกวดทราบภายในวันนัดถ่ายภาพต่อไป โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนาแต่ละ
จุด และผูส้ มัครเข้าประกวดจะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
• ส่ งภาพถ่ายเป็ นไฟล์รูปภาพ JPEG ไม่ตากว่า 3 MB จานวน 3 ภาพ ที่ผสู ้ มัครคัดเลือกแล้ว มายัง E-mail: wongtawan@manapat.co.th เท่านั้น
• ผูส้ มัครจะต้องโพสต์ผลงานภาพที่ส่งเข้าประกวด ลงโซเชี ยลมีเดียของตนเอง พร้ อมติดแฮชแทค #DesignIsLife #BaraneePark #ManaPatanakarn ในกรณี โพสต์
บนอินสตาแกรมให้ Tag มาที่ Account @manapat หรื อบนเฟซบุก๊ ให้ Tag มาที่ Account @Mana Patanakarn
6. เกณฑ์ กำรตัดสิ น และกำรให้ คะแนน
• สามารถสื่ อถึงแนวคิด Design = Life
40 คะแนน
• ความคิดสร้างสรรค์
30 คะแนน
• องค์ประกอบภาพ
30 คะแนน
• คาตัดสิ นจากดุลยพินิจของกรรมการบริ ษทั ฯถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
7. รำงวัลกำรประกวด
• รางวัลชนะเลิศ กล้อง Leica C-Lux 1 รางวัล
• รางวัล Popular Vote รับกล้อง Leica Sofort Instant Film 1 รางวัล
• ภาพที่ผา่ นการคัดเลือก 20 ภาพ ใบประกาศนียบัตร จาก บริ ษทั มานะ พัฒนาการ จากัด
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรื อโอนสิ ทธิ์ให้กบั ผูอ้ ื่นได้
• ผูส้ มัครเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote จะต้องถูกบริ ษทั ฯ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของๆ รางวัลที่ได้รับ โดยผูส้ มัครมี หน้าที่
จะต้องส่ งมอบเงินสดในวันรับของรางวัลให้แก่บริ ษทั ฯ และผูส้ มัครจะต้องนามูลค่าของๆ รางวัลที่ได้รับไปยืน่ คานวณภาษี ประจาปี 2562
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ขา้ งต้นถูกต้องเป็ นความจริ ง ตลอดจนได้อ่านและรับทราบเงื่อนไขในใบสมัครนี้แล้วตกลง และยอมรับโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆทั้งสิ้ น
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ป็นสาคัญ

ลงชื่อ (Signature)..........................................................................................................ผูส้ มัคร (Applicant)
ลงชื่อ ณ วันที่ (Date)................................................................................................................................

กรณีผสู ้ มัครยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์) (Incase the applicant is aged under 20 years)

ลงชื่อ (Signature)...........................................................ผูป้ กครอง (Applicant parent / Legal Representative)
ลงชื่อ ณ วันที่ (Date)................................................................................................................................

