บริ ษทั ดิจิตอลคอม จากัด
278/23 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310

ใบสมัครโครงการ ประกวดหนังสั้น “Secure your love”
บริษัท ดิจิ ตอลคอม จํากัด ผูจ้ ัดจําหน่ายกล้องวงจรปิ ดยี่ ห้อ Tiandy ขอเชิ ญบุคคลทั่วไป
นักเรียน นิสิตนักศึกษา ส่ง ผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Secure your love” ชิงเงิ น
รางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมเกี ยรติบัตร
1. ประเภทการสมัคร
☐ ประเภทเดี่ยว

☐ ประเภททีม

2. กรุ ณาระบุชื่อของสถาบันการศึกษา (เฉพาะนักเรียน และนิสิตนักศึกษาเท่านั้น)
ชื่อสถาบัน: .............................................................................................................................
3. ข้อมูลผู้สมัคร / เข้าร่วมประกวดทีมละไม่เกิน 5 คน
3.1. ชื่อ-นามสกุลผูส้ มัคร (สําหรับประเภทเดี่ยว): .....................................................................
อายุ....................................บัตรประจําตัวประชาชน...................................................
ที่อยู่:
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................
โทรศัพท์........................................... E-mail :...............................................................
3.2. ชื่อทีม (สําหรับผูส้ มัครประเภททีม): ..................................................................................
3.2.1. ชื่อ-นามสกุล: ....................................................................................................
อายุ....................................บัตรประจําตัวประชาชน.....................,,.....................
ที่อยู่:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
โทรศัพท์................................... E-mail :..............................................................

ลงชื่อ ..............................................ผูส้ มัคร
(.....................................................................)
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3.2.2. ชื่อ-นามสกุล: ....................................................................................................
อายุ....................................บัตรประจําตัวประชาชน.....................,,.....................
ที่อยู่:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
โทรศัพท์................................... E-mail :..............................................................
3.2.3. ชื่อ-นามสกุล: ....................................................................................................
อายุ....................................บัตรประจําตัวประชาชน.....................,,.....................
ที่อยู่:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
โทรศัพท์................................... E-mail :..............................................................
3.2.4. ชื่อ-นามสกุล: ....................................................................................................
อายุ....................................บัตรประจําตัวประชาชน.....................,,.....................
ที่อยู่:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
โทรศัพท์................................... E-mail :..............................................................

ลงชื่อ ..............................................ผูส้ มัคร
(.....................................................................)
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3.2.5. ชื่อ-นามสกุล: ....................................................................................................
อายุ....................................บัตรประจําตัวประชาชน.....................,,.....................
ที่อยู่:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
โทรศัพท์................................... E-mail :..............................................................
4. ข้อมูลผู้ตดิ ต่อ (สาหรับประสานงาน)
ชื่อ-นามสกุล: .........................................................................................................................
อายุ.............................................บัตรประจําตัวประชาชน........................................................
ที่อยู่:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................... E-mail :..........................................................................
5. ชื่อผลงาน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. แนวคิดหลัก (โดยสังเขป)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ..............................................ผูส้ มัคร
(.....................................................................)
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โครงการประกวดหนังสั้น “Secure your love”
บริษัท ดิจิ ตอลคอม จํากัด ผูจ้ ัดจําหน่ายกล้องวงจรปิ ดยี่ ห้อ Tiandy ขอเชิ ญบุคคลทั่วไป
นักเรียน นิสิตนักศึกษา ส่ง ผลงานเข้าร่วมการประกวดหนั งสั้ น หัวข้อ “ Secure your love ” ชิงเงิ น
รางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมเกี ยรติบัตร
เงื่อ นไขและกติก าการประกวด
1. ใน Clip VDO ต้องมีป้ายสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของ Tiandy ไม่ต่าํ กว่า 5 วินาที
2. ผลงานต้องมี ความยาวไม่ต่าํ กว่า 1 นาที แต่ไม่เกิ น 3 นาที รวม Title และ End Credit ทัง้ หมด
หากไม่เ ป็ นไปตามเงื่ อนไขที่กาํ หนด ถื อว่าผิดกติกา
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมี ตราสัญลักษณ์ (LOGO Tiandy by Digitalcom) ปิ ดท้ายใน
End Credit โดยดาวน์โหลดได้ตามลิง้ ค์กิจ กรรมหน้าเพจ
4. ผลงานการประกวดต้องมี ความละเอี ยดไม่ต่าํ กว่า Full HD (1920x1080) อยู่ในรู ปแบบของไฟล์
.mp4
5. กรณี ท่ี Clip VDO ใช้ภาษาท้องถิ่ นที่ไม่ใช่ภ าษากลางจะต้องใส่คาํ บรรยายภาษาไทย (Thai
Subtitle) ด้านล่าง
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เ คยส่ง เข้าประกวดที่ไ หนมาก่อน
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ และไม่ใช้ถ้อยคํา
ที่เป็ นการดูถูก ดูหมิ่ น เสี ยดสี และก่อให้เกิ ดความแตกแยกในสัง คม
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน ในกรณี ท่ี ผลงานได้ม าโดยมิ ชอบ
หรื อคัดลอก หรื อละเมิ ดลิ ข สิทธิ์ บริษัท ดิจิ ตอลคอม จํากัด และ Tiandy Thailand ขอสงวนสิทธิ์
ในการตัดสิน ให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วจะมี การเพิกถอนคืนการได้รบั
รางวัล ผูส้ ่ง ผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิ ขสิ ทธิ์ ข องข้อมูล ได้แก่ เนื อ้ หา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ
ซอฟต์แวร์ หรื ออื่ นใดที่ ใช้ใ นการผลิ ตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิ ดกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์ และ
ทรัพย์สิ น ทางปั ญ ญา และมีการอ้างอิงถึง แหล่งที่ม าอย่างชัดเจน ทางผูจ้ ัดการประกวดฯ ไม่มี
ส่วนรับผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ น้ ในกรณี ท่ีมี การละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์

ลงชื่อ ..............................................ผูส้ มัคร
(.....................................................................)
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9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทางบริษัทอาจมี การดัดแปลงเพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆได้โดยไม่ตอ้ ง
ขออนุญ าต ตลอดจนสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งไฟล์ตน้ ฉบับที่ เข้าร่วมประกวดคื นให้แ ก่ผูส้ ่ง เข้าประกวด
10. สําหรับรางวัล ชนะเลิ ศถูกใจกรรมการ การตัดสินของคณะกรรมการถื อเป็ นอันสิ น้ สุด
11. สําหรับ รางวัล ป๊ อปปูล่าโหวตเปิ ดให้ลงคะแนนผ่านช่องทาง Facebook : Digitalcom โดยมี
เกณฑ์การได้รับคะแนนดัง นี ้:
 จานวนการกดแชร์ คิดเป็ น 3 คะแนนต่อการแชร์หนึ่งครัง้
 จานวนการกดหัว ใจ คิดเป็ น 2 คะแนนต่อการกดหนึ่งครัง้
 จานวนการกดถูก ใจ คิดเป็ น 1 คะแนนต่อการกดหนึ่งครัง้
12. ทางบริษัท ดิจิตอลคอม จํากัด ขอสงวนสิ ทธิ์ ผู้เข้าร่วมกิ จ กรรมมี สิ ทธิ์ ไ ด้รับรางวัล ผลงานละ 1
รางวัลเท่านั้น
13. ขอสงวนสิ ทธิ์ พนักงานบริษัท ดิจิ ตอลคอม จํากัด และครอบครัวของพนักงาน หรื อบุคคลที่ มี ส่วน
เกี่ ยวข้องกับการจัดกิ จ กรรมในครัง้ นี ้ ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิ จ กรรมและรางวัลใดๆ ทัง้ สิน้
14. ผูไ้ ด้ร ับเงินรางวัล จากการประกวดจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของจํานวนเงิ นที่ได้รับ ตามที่
กฎหมายกําหนด
กาหนดระยะเวลา
ระยะที่ 1 : เปิ ดรับสมัคร ส่งใบสมัคร และส่ง ผลงานตัง้ แต่วัน นี ้ – 20 มีนาคม 2563
 ระยะที่ 2 : เปิ ด ลงคะแนน Popular Vote ผลงานของผูร้ ่ว มกิ จ กรรมผ่า น Facebook :
Digitalcom และ Tiandy by Digitalcom ตัง้ แต่วันที่ 24 – 29 มีนาคม 2563
 ระยะที่ 3 : ประกาศรางวัล ทัง้ สองรางวัล ผ่ า นช่ อ งทาง Facebook : Digitalcom และ Tiandy by
Digitalcom ในวันที่ 31 มีนาคม 2563
วิธีการสมัครและส่ งผลงาน


1. ผูเ้ ข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกติกาได้ตามลิง้ ค์แนบหรือ QR Code
2. อัพ โหลดผลงานผ่าน Google Drive แล้วส่ง Link ผลงานพร้อมใบสมัคร เบอร์โทรศัพ ท์ติดต่อ มา
ที่ Email: Nichakorn@digitalcom.co.th, Praewpannarai@digitalcom.co.th

ลงชื่อ ..............................................ผูส้ มัคร
(.....................................................................)
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รางวัลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศถูกใจกรรมการ: เงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท พร้อมบัตรรับประทานอาหาร
Dinner ณ เรือสําราญ ChaoPhraya Princess Cruise จํานวน 2 ที่น่ งั มูลค่ารวม 2,500 บาท
- รางวัล ป๊ อปปูล่าโหวต: เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมบัตรรับประทานอาหาร Dinner ณ
เรือสําราญ ChaoPhraya Princess Cruise จํานวน 2 ที่น่ ัง มูลค่ารวม 2,500 บาท

ข้ อตกลง
ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว................................................... นามสกุล...............................................
ขอรับรองว่าเข้าใจและจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของการประกวดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................................ผูส้ มัคร (ผู้ประสานงาน/หัวหน้ าทีม)
(.......................................................................)
วันที่.............../........................../....................
หมายเหตุ : ขอความกรุ ณาส่ งใบสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันพร้อมผลงาน ภายใน วันที่ 20 มีนาคม 2563
และ แนบเอกสารใบสมัครพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทุกท่านที่สมัคร พร้อมเซ็นสาเนาถูกต้อง
สแกนส่ งมาที่อีเมลล์ดา้ นล่าง ระบุหวั เรื่ อง ประกวดหนังสั้น “Secure your love”
ผูต้ ิดต่อ : คุณฝน

Nichakorn@digitalcom.co.th โทร 02-641-5879 ต่อ 213

คุณแพรว Praewpannarai@digitalcom.co.th โทร 02-641-5879 ต่อ 235

ลงชื่อ ..............................................ผูส้ มัคร
(.....................................................................)

