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โครงการประกวดแต่งเพลง บทีู ครัง้ที่ 6 

B2 Song Contest Season 6 “B2 Hotels across Thailand” 

 

B2 Boutique & Budget Hotel ได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของพลงัความคดิของคนรุ่นใหม ่ เชิญชวนประชาชน นกัเรียน 
นิสติ นกัศกึษา ทัว่ประเทศที่มใีจรักในการแตง่เพลงและเสยีงดนตรี ร่วมท้าทาย คิด ค้น คว้า แล้วกลัน่จินตนาการของคณุมาแตง่
เพลงคณุภาพ สง่ผลงานเพลงเข้ามาวดัฝีมือในการประกวดโครงการ B2 Song Contest Season 6 “B2 Hotels across 
Thailand”  

 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพื่อเปิดโอกาสให้กบับคุคลทัว่ไป นกัเรียน นิสติ และนกัศกึษาทัว่ประเทศ ที่มีพรสวรรค์ ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 

ด้านการแตง่เนือ้ร้อง หรือ ท านองเพลงเพื่อผลติผลงานเพลงที่มีคณุภาพ 
2. เพื่อสง่เสริมให้เยาวชน และ บคุคลทัว่ไป ได้แสดงความคดิเชิงสร้างสรรค์ผา่นทางบทเพลง  
3. สนบัสนนุให้เยาวชน และ บคุคลทัว่ไป ใช้ความสามารถของตนเอง กล้าแสดงออก และใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

โดยการให้เยาวชนได้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และเป็นตวัอยา่งทีด่ีแก่เยาวชนอื่น ๆ 
4. เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้แก่เครือโรงแรม บีท ู บตูิก แอนด์ บดัเจท ในการสร้างคณุประโยชน์ให้กบัสงัคม โดยการ

สนบัสนนุให้เยาวชนไทยหนัมาท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์  
 

รางวัลและเกียรติบตัร 
 

 รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนยีบตัร 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 เงินสด 7,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบตัร 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 3 เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบตัร 

 รางวลัชมเชยอนัดบั 1 บตัรห้องพกั B2 Riverside Colonial, Chiang Mai ห้อง Riverfront Suite จ านวน 1 ห้อง 1 คืน 
มลูคา่ 2,500 บาท พร้อมใบประกาศนยีบตัร 

 รางวลัพเิศษ รางวลัประชานิยม (Popular Vote) ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพ/เชียงใหม ่ – หลวงพระบาง 2 ที่นัง่ 
มลูคา่ 16,000 บาท พร้อมใบประกาศนยีบตัร 

 ผู้สง่ผลงานเพลงเข้าร่วมประกวดในโครงการ B2 Song Contest Season 6 “B2 Hotels across 
Thailand” ทกุผลงานจะได้รับของที่ระลกึจาก B2 Boutique & Budget Hotel 
 
 
 

http://www.gpcmgroup.com/
http://www.b2hotel.com/
http://www.b2hotel.com/
http://www.b2hotel.com/
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประกวด 

1. เปิดรับสมคัรตัง้แต่ 10 พฤศจิกายน 2559 – 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
2. สามารถดาวน์โหลดใบสมคัร พร้อมรายละเอยีดการประกวดแตง่เพลง ได้ที่ลงิค์ www.b2contest.com 
3. พิมพ์ (print) ใบสมคัร 1 ใบตอ่ 1 ทา่น หรือ 1 ทีม อา่นและท าความเข้าใจ และกรอกใบสมคัรให้ถกูต้องครบถ้วน 
4. ลงนามและสง่ใบสมคัรของทา่น ประกอบหลกัฐานของตวัทา่น (ส าเนาบตัรประชาชน หรือ กรณีเป็นชาวตา่งชาติให้ใช้

ส าเนา passport ลงนามส าเนารับรองถกูต้อง) ซึง่ในกรณีที่ทา่นมีอายตุ ่ากวา่ 18  ปีบริบรูณ์ ต้องมีลายมือช่ือผู้ปกครอง/
ผู้แทนโดยชอบธรรม ประกอบหลกัฐานของผู้ปกครอง/ผู้แทน โดยชอบธรรม พร้อม scan ใบสมคัรให้เป็น file .PDF หรือ 
.JPG สง่เป็นอีเมลล์กลบัมาที่ song@b2contest.com โดยระบช่ืุอหวัข้ออีเมลล์ และ หน้าซองจดหมายวา่ “ส่งใบสมัคร

ประกวดแต่งเพลง B2 Song Contest Season 6”  ทางทมีงานจะสง่หมายเลขประจ าตวัผู้สมคัรสง่กลบัไปให้ทา่น
ตามที่อยูอ่ีเมลล์ของทา่น เพื่อทา่นจะต้องน าหมายเลขประจ าตวัผู้สมคัรนีร้ะบลุงไปในใบสมคัรตวัจริงตอนสง่ใบสมคัรและ
ผลงานเพลงเข้าประกวด 

5. เป็นนกัเรียน นิสติ นกัศกึษา หรือ ประชาชนทัว่ไปไมจ่ ากดั เพศ อาย ุและ การศกึษา  
6. สามารถสง่ผลงานเข้าประกวดได้ทัง้แบบบคุคลเดี่ยว หรือ แบบกลุม่ (กลุม่ละไมเ่กิน  5  คน)   
7. เมื่อทา่นแตง่เนือ้ร้องและท านองเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการดงันี ้

7.1 อดัเสยีงร้องของทา่นพร้อมท านองที่ทา่นแตง่ มาในรูปแบบของไฟล์ MP3 เนือ้หาของเพลงที่แตง่ต้องมี
ความหมายตรงตามโจทย์ทีใ่ห้ (ดรูายละเอยีดที่กฏกติกาและเง่ือนไขการประกวด) 

7.2 สง่เอกสารประกอบการการสมคัรทัง้หมด, ไฟล์เสยีงเพลงในรูปแบบ MP3, และพิมพ์เนือ้ร้องที่ทา่นแตง่ขึน้ในฟล์ 
Microsoft Word อยา่งถกูต้อง พร้อมทัง้ระบหุมายเลขผู้สมคัรลงในใบสมคัร  

7.3 ให้ทา่นสง่ผลงานของทา่น ตามข้อ 7.2  โดยระบช่ืุอหวัข้ออีเมลล์วา่ “ส่งไฟล์เสียงร้อง จากผู้เข้าประกวด

หมายเลข.......” มาที่อีเมล์ song@b2contest.com  
 

กฎกตกิาและเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด 

1. เนือ้ร้องของเพลงที่สง่เข้าประกวดจะต้องมคี าว่า “B2 Hotels across Thailand” หรือ มคี าวา่ “บีททูัว่ไทย”และ/หรือ 
ค าที่สือ่ถึง โรงแรมบีท ูบตูิกแอนด์ บดัเจท (B2 Hotels) 

2. เนือ้หาของเพลงต้องสือ่ความหมายถงึ “การเชิญชวนให้มาพกัที่เครือโรงแรมบีท,ู ความสขุ รอยยิม้ และความ  
ประทบัใจของผู้ทีเ่ข้าพกัและใช้บริการในเครือโรงแรม บีท ู โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ และความไพเราะของเพลง ซึง่
แสดงถงึมมุมองของคนรุ่นใหม ่ สามารถแตง่ได้ทัง้ภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ แตต้่องใช้ภาษาทีส่ภุาพและเหมาะสม
กบัวฒันธรรมไทย มคีวามยาวอยา่งน้อย 2 นาที และไมเ่กิน 5 นาท ี

3. ไมจ่ ากดัจ านวนเพลง สไตล์เพลง/รูปแบบ  และประเภทเคร่ืองดนตรีหรือเทคนิคที่น ามาใช้ประกอบในการแตง่เพลง 
สามารถสง่ได้ทัง้แนว Jazz, Rock, Pop, Dance, Acoustic, Hip-Hop, R&B, Romantic และ อ่ืน ๆ ตามความถนดั 

4. ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดทัง้หมดถือเป็นลขิสทิธ์ิของบริษัท จีพีซเีอ็ม กรุ๊ป จ ากดั ผู้บริหารโรงแรมในเครือ บีท ูบตูิก แอนด์ 
บดัเจท แตเ่พียงผู้ เดยีวเทา่นัน้ 

http://www.gpcmgroup.com/
http://www.b2contest.com/
mailto:song@b2contest.com
mailto:song@b2contest.com
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5. ทา่นหรือทีมผู้สมคัรเข้าร่วมกิจกรรมต้องสร้างสรรค์ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดด้วยตนเอง และต้องไมเ่ป็นการท าซ า้ 

ดดัแปลง ลอกเลยีน หรือละเมิดลขิสทิธ์ิอนัเป็นทรัพย์สนิทางปัญญาใดๆ ของผู้อื่นทกุกรณี และบริษัท จีพีซีเอม็ กรุ๊ป 
จ ากดั ขอสงวนสทิธิในการตดัสทิธิทีมผู้สมคัรเข้าร่วมกิจกรรมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีที่ตรวจสอบพบ
การกระท าความผิดใดๆ ทีเ่ข้าขา่ยทจุริต หรือผิดวตัถปุระสงค์ของกิจกรรม  บริษัท จีพซีีเอม็ กรุ๊ป จ ากัด ไมม่ีสว่นร่วม
รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ผู้สมคัรเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ รับผิดชอบมลูคา่ความเสยีหายจากการกระท าอนัผิดกฏหมาย
ทัง้หมด 

6. ผู้สมคัรเข้าร่วมกิจกรรมจะไมท่ าการใดๆ อนัเป็นเหตใุห้โครงการฯ บริษัท จีพซีีเอ็ม กรุ๊ป จ ากดั ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องกบั
โครงการได้รับความเสยีหารโดยเด็ดขาด มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่น หรือ ทีมนัน้ หมดสทิธิในการเข้าร่วมประกวดทนัที และ
อาจถกูด าเนินคดีตามกฏหมาย 

7. ผู้สมคัรเข้าร่วมกิจกรรมตกลงอนญุาตให้บริษัท จีพีซีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั  (ซึง่รวมถึง เครือโรงแรม บีท ูบตูิก แอนด์ บดัเจท 
และผู้ที่เก่ียวข้อง) เป็นผู้ที่สทิธิใช้ และ เผยแพร่ เนือ้ร้องและท านองเพลงที่สง่เข้าประกวดทัง้หมดแตเ่พียงผู้เดียว เช่น 
จดัท าขึน้เป็นสิง่บนัทกึเสยีง ทัง้แบบตวัอยา่ง(Demo) และต้นฉบบั (Master Recording) โดยผู้ เข้าประกวดจะไม่
น าไปใช้หรืออนญุาตให้บคุคลอื่นน าไปใช้หรือเผยแพร่ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้นี ้ สิง่บนัทกึเสยีงทัง้หมดที่จดัท าขึน้ให้เป็น
ลขิสทิธ์ิและสทิธิเสร็จเด็ดขาดของผู้จดัการประกวดโครงการฯ และสามารถน าไปใช้และหาประโยชน์ได้โดยไมต้่องขอ
อนญุาตผู้ เป็นเจ้าของผลงานสง่เข้าประกวดอีกตลอดไป 

8. ผู้สมคัรเข้าร่วมกิจกรรมตกลงอนญุาตและมอบสทิธิให้ บริษัท จีพซีีเอ็ม กรุ๊ป จ ากดั (หรือบคุคลที่ผู้จดัโครงการจดัหาให้) 
ให้เป็นผู้บริหารลขิสทิธ์งานเนือ้ร้องท่ีเป็นลขิสทิธ์ิของผู้สง่ผลงานเข้าประกวดแตเ่พียงผู้ เดียวตลอดอายขุองสทิธิ 

9. ผู้สมคัรเข้าร่วมกิจกรรมจะไมน่ าเนือ้ร้องที่แตง่ขึน้จากโครงการฯ นี ้ไปใช้เพื่อประกอบกบัท านองอื่นใดในทางการค้า 
10. ข้อตกลง กฏกติกา และเง่ือนไขตา่งๆ ทัง้หมดนี ้ไมม่ีสว่นใดก่อให้เกิดความสมัพนัธ์แบบหุ้นสว่น หรือ เป็นกิจการร่วมค้า

ระหวา่งผู้สมคัรเข้าร่วมกิจกรรมและ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จ ากดั รวมถงึผู้ที่เก่ียวข้องกบัโครงการแตอ่ยา่งใด 
11. บริษัท จีพีซเีอ็ม กรุ๊ป จ ากดั ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกลวิธีของกิจกรรมในครัง้นี ้ และ/

หรือ ข้อก าหนดและเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัรางวลัตามดลุพินิจของผู้จดักิจกรรม โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
12. หากผู้ รับรางวลัไมไ่ด้มารับรางวลัภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือวา่สละสทิธิและทีมงานจะพจิารณาจดัสรรของรางวลั 

บริจาคให้กบัองค์กรการกศุล หรือ มลูนิธิใดๆ เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่สว่นรวมตอ่ไป 
13.  ของรางวลัไมส่ามารถแลกเปลีย่นเป็นมลูคา่เงินสดได้ 
14. ในกรณีที่ผู้สมตัรเข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวลัแตไ่มส่ามารถมารับรางวลัได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับ

รางวลัแทนได้ (ผู้มอบอ านาจ) มาเป็นหลกัฐานในวนัท่ีมาขอรับรางวลั และผู้ รับมอบอ านาจจะต้องแสดงบตัรประจ าตวั
ประชาชนตอ่ทีมงาน 

15. บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จ ากดั จะไมรั่บภาระ และ/หรือรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยในการเดินทาง ที่พกั และ/หรือ คา่ใช้จา่ยอื่น 
ๆ ในการมารับของรางวลัของผู้ได้รับของรางวลั ทัง้นีผู้้ ได้รับรางวลัต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเองทัง้หมด 

16. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้อา่นและเข้าใจข้อความทัง้หมดดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบไุว้
ข้างต้นทกุประการ 
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17. หากมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามมายงับริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จ ากดั ได้ที่ song@b2contest.com โดย
ระบช่ืุออีเมลล์วา่ “ค าถาม”  ค าตอบ หรือการตดัสนิใจใด ๆ เก่ียวกบัโครงการ ฯ จากบริษัท จีพีซีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั  ถือเป็น
การสิน้สดุ  

 
เกณฑ์ในการตัดสิน 

1. เนื่อเพลงมคีวามหมายดี เข้าใจงา่ย และที่ส าคญัฟังแล้วตดิหผูู้ ฟังได้มากที่สดุ 
2. ผู้ ฟังสามารถรับรู้และจดจ าในแบรนด์สนิค้า (B2 Hotels) ได้เป็นอยา่งดี  
3. ความไพเราะของดนตรี / เมโลดี ้/ ความสมบรูณ์ของเนือ้ร้องของเพลงที่แตง่ ความสารถในการร้อง น า้เสยีง จงัหวะ และ 

อารมณ์ 
4. การให้คะแนนตดัสนิผลงานเพลงที่สง่เข้าร่วมประกวด แบง่ออกเป็น  2  รอบ ดงันี ้

- คณะกรรมการบริษัท จีพีซีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั เป็นผู้ตดัสนิ เพื่อคดัผลงานเพลงที่ผา่นเข้ารอบแรก 
- คณะกรรมการจากเครือโรงแรม บีท ูบตูิก แอนด์ บดัเจท และคณะกรรมการกิตตมิศกัดิ์จากคณาจารย์ 
 มหาวิทยาลยัดริุยศิลป์ มหาวิทยาลบัพายพั เชียงใหม ่เป็นผู้ตดัสนิและคดัผลงานเพลงที่ผา่นเข้ารอบแรก เพือ่คดัเลอืก
ผลงานเพลงที่ผา่นเข้ารอบสดุท้าย 

- รอบชิงชนะเลศิ ตดัสนิจากคะแนนของคณะกรรมการจากเครือโรงแรมบีท ูคะแนนจากคณะกรรมการกิตตมิศกัดิ์จาก
คณาจารย์ มหาวิทยาลยัดริุยศิลป์ มหาวิทยาลบัพายพั เชียงใหม ่และคะแนนอีกสว่นหนึง่จากผลโหวตของประชาชน 
 

ก าหนดระยะเวลาโครงการ (โดยประมาณ และอาจเปลี่ยนแปลงได้) 

10 พฤศจิกายน  2559  เปิดรับสมคัร และสง่ผลงานเพลง 
28 กมุภาพนัธ์ 2560  ปิดรับสมคัร และ ปิดสง่ผลงานเข้าประกวด 
1- 7 มีนาคม 2560   คณะกรรมการพิจารณาคดัเลอืกผลงาน 
8 มีนาคม 2560   ประกาศผลงานเพลงที่ผา่นเข้ารอบแรก 
24 มีนาคม 2560   ประกาศ 5 ผลงานเพลงที่ผา่นเข้ารอบสดุท้าย 
5 เมษายน 2560   ประกาศผลผู้ชนะ 
 

** หมดเขตรับผลงานวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 24.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) 
** ระยะเวลาการจดักิจกรรมที่ก าหนดไว้อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทัง้นีห้ากมีการเปลีย่นแปลงใด ๆ ทางบริษัท จีพซีีเอม็ กรุ๊ป  
    จ ากดั จะประกาศแจ้งให้ทา่นทราบผา่นทาง www.b2contest.com  
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