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ใบสมัคร (Application Form) 
โครงการประกวดแต่งเพลง B2 Song Contest Season 6  

 
 

 กรุณากรอกข้อมลูด้านลา่งให้ครบถ้วน  พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้สมคัร (กรณีสง่ผล
งานแบบทีมกรุณา แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้สมคัรทกุทา่น) 

 สมคัรแขง่ขนัได้ทัง้บคุคลประเภท เดี่ยว หรือ ทีม  

 เปิดรับสมคัรตัง้แตว่นัท่ี 10 พฤศจิกายน  2559 และสง่ผลงานเพลงภายในวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  2560  

 ส่งใบสมัคร มาที ่บริษัท  จีพซีีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 362/3 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วดัเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม ่50000 

 โปรดศกึษาขัน้ตอนการสง่ใบสมคัร และผลงานเพลงเข้าร่วมประกวดได้ที ่ www.b2contest.com  

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
หมายเลขประจ าตวัผู้สมคัร :                                                                                           

 

ส าหรับผู้สมัคร 

1. ช่ือ – สกลุ                                     
เพศ   อาย ุ   หมายเลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง     
ที่อยู ่             
เบอร์โทรศพัท์มือถือ.   e – Mail         

2. ช่ือ – สกลุ                                     
เพศ   อาย ุ   หมายเลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง     
ที่อยู ่             
เบอร์โทรศพัท์มือถือ.   e – Mail         

3. ช่ือ – สกลุ                                     
เพศ   อาย ุ   หมายเลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง     
ที่อยู ่             
เบอร์โทรศพัท์มือถือ.   e – Mail         

4. ช่ือ – สกลุ                                     
เพศ   อาย ุ   หมายเลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง     
ที่อยู ่             
เบอร์โทรศพัท์มือถือ.   e – Mail         
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5. ช่ือ – สกลุ                                     
เพศ   อาย ุ   หมายเลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง     
ที่อยู ่             
เบอร์โทรศพัท์มือถือ.   e – Mail         

รับทราบขา่วโครงการฯ นีจ้ากสือ่ใด โปรดระบ ุ(เวปไซต์, หนงัสอืพมิพ์, หรือ สือ่อื่น ๆ)      
 
  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมคัรเข้าร่วมเป็นผู้ เข้าประกวด  โครงการประกวดแตง่เพลง B2 Song Contest 

Season 6 ภายใต้หัวข้อ “B2 Hotels across Thailand” (“โครงการฯ”) โดยท่ีข้าพเจ้ารับทราบ ได้อ่าน และเข้าใจกฏกตกิาเง่ือนไข 
ท่ีบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จ ากดั ผู้จดัโครงการประกวดได้ประกาศเป็นอย่างดี และตกลงตามกฏกตกิาและเง่ือนไขที่ผู้จดัโครงการฯ ได้
ประกาศไว้หรือท่ีจะแจ้งให้ทราบตอ่ไปซึง่ถือเป็นส่วนหนึง่ของใบสมคัรนีท้กุประการ และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงวา่ สิ่งใด ๆ ท่ี
ข้าพเจ้าได้มอบให้กบัโครงการฯ นี ้ เช่น เนือ้ร้อง, ท านอง, ไฟล์ผลงานท่ีส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ในรูปแบบของแผ่น
ซีดีรอม หรือ อ่ืนๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน และไม่วา่ในภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ หรือภาษาใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการฯ 
ข้าพเจ้าขอรับรองและสญัญาวา่ข้าพเจ้าจะน าไปใช้เฉพาะเพ่ือการประกวดในโครงการฯ นีภ้ายใต้กฏกตกิารและเง่ือนไขที่ผู้จดั
โครงการฯ ได้ก าหนดไว้เทา่นัน้ ข้าพเจ้าจะ ไม่ น าสิ่งท่ีได้รับจากโครงการฯ และ/หรือ มอบให้กบัโครงการฯ ไปเผยแพร่ หรือ ท าซ า้ 
ดดัแปลง นอกเหนือจากขอบเขตกฏกตกิาและเง่ือนไขที่ไม่วา่โดยวธีิการใด ๆ โดยเดด็ขาด เว้นแต่ จะได้รับอนญุาตจากผู้จดั
โครงการฯ เป็นลายลกัอกัษรณ์ หากข้าพเจ้าฝ่าฝืน หรือ กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือ ท าให้ โครงการ ผู้จดั
โครงการฯ หรือ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้รับความเสียหาย ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายและค่าทนายความทัง้ปวง ตลอดจนให้ผู้จดั
โครงการฯ และ/หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องด าเนินคดีตามกฏหมายตอ่ข้าพเจ้าได้จนถงึท่ีสดุทกุประการ พร้อมกันนี ้ ข้าพเจ้ายินยอมและ
อนญุาตใิห้ผู้จดัโครงการฯ และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัโครงการตามท่ีผู้จดัโครงการฯก าหนด น าเนือ้ร้องที่ข้าพเจ้าส่งเข้าประกวดไปขบั
ร้องร่วมท านองที่โครงการฯก าหนดให้เป็นโจทย์ในการประกวดและจดัท าขึน้เป็นสิ่งบนัทกึเสียง ทัง้แบบตวัอย่าง (Demo) และ/หรือ 
แบบต้นฉบบั (Master Recording) ด้วยคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของผู้ ท่ีจดัท านัน้เองได้ โดยให้สิทธ์ิและลิขสิทธ์ิทัง้หมดในต้นฉบบัสิ่ง
บนัทกึเสียงนัน้เป็นของโครงการฯ โดยเสร็จเดด็ขาดตลอดอายขุองลิขสทิธ์ิ 
 ใบสมคัรท่ีข้าพเจ้าได้ลงนามและจดัส่งให้ทางผู้จดัโครงการฯ เป็นไฟล์ PDF หรือ DOC ทางอีเมลล์ ให้ถือวา่มีผลบงัคบใช้
เช่นเดียวกบัเอกสารต้นฉบบั 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูที่ให้ไว้ข้างต้นถกูต้องเป็นความจริง ตลอดจนได้อ่านและรับทราบเง่ือนไขในใบสมคัรนีแ้ล้ว 
ตกลงและยอมรับโดย (Agreed and Accepted by) 

 ลงช่ือ(Signature)…………………………………………………………………………….…………ผู้สมคัร (Applicant) 

 ลงช่ือ ณ วนัท่ี (Date)............................................................................................................................ .................... 

กรณีผู้สมคัรยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ (Incase the applicant is aged under  18  years) 

ลงช่ือ(Signature)…………………………………………..…ผู้ปกครอง (Applicant’s parent / Legal Representative) 

 ลงช่ือ ณ วนัท่ี (Date).......................................................................................................... ..................................... 
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