ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางงามเขาสวนกวาง ประจาปี 2562
..................................
ระเบียบการและเงื่อนไขฉบับนี้ กาหนดและจัดทาขึ้นโดยกองประกวดนางงามเขาสวนกวาง ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์การจัดการประกวด
1.1 เพื่อคัดเลือกสตรีไทยที่มีความสวยงาม ความรู้ ความสามรถ มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดารงตาแหน่งนางงาม
เขาสวนกวาง ประจาปี 2562 ทาหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้กับอาเภอเขาสวนกวาง ปฏิบัติหน้าที่
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับอาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2 เพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนาอาเภอเขาสวนกวางให้ก้าว
สู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาไห้ก้าวสู่สากลด้วยการนาคุณค่าของวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ความเป็นไทย เอกลักษณ์และความงดงามของความเป็น ไทย ความสวยงามของผ้าไทยในพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้ ให้มี
ความน่าสนใจและเผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
2.1 เป็นเพศหญิง มีสัญชาติไทย
2.2 มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 160 เซนติเมตร
2.3 มีอายุระหว่าง 17 ปีบริบูรณ์ - 25 ปีบริบูรณ์ (แต่ไม่ถึง 26 ปี ในวันประกวดรอบตัดสิน) โดยกรณีที่อายุ
ต่ากว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
2.4 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
2.5 มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดขอนแก่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันประกวดรอบตัดสิน
2.6 กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านตามข้อ 2.5 แต่มีความประสงค์จะสมัครเข้าประกวดจะต้องมี
คุณสมบัติอย่างใด อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
2.6.1 เป็นผู้ที่เกิดในจังหวัดขอนแก่น
2.6.2 มีบิดา หรือมารดา มีภูมิลาเนาและมีชื่อในทะเบียนในจังหวัดขอนแก่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี นับถึงวันประกวดรอบตัดสิน (โดยต้องนาหลักฐานทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
หรือ มารดา มาแสดงในวันมาสมัคร)
2.6.3 เป็นผู้ที่จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น โดยให้
สถาบันการศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ออกหนังสือรับรองสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษา
ทั้งนี้ กองประกวดอาจเรียกเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมได้ที่ตามที่เห็นสมควร
2.7 เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ ไม่เคยมีบุตร หรือตั้งครรภ์ มาก่อนจนถึงวันประกวด
2.8 มีบุคลิกภาพดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด รอบรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รูปร่างหน้าตางดงาม
2.9 ไม่เคยมีป ระวัตอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพ ผิ ดกฎหมายหรือมีค วามประพฤติห รือ ประวั ติความ
ประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิ เช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใดอันจะนา
ความเสื่อเสียมาสู่ตาแหน่งนางงามเขาสวนกวาง
2.10 มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้านแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจและเป็นโรคที่เกี่ยวกับความงาม
2.11 ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลนางสาวขอนแก่นหรือนางงามไหมขอนแก่นของทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งหากตรวจพบ
ในภายหลังจะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดฯ และประโยชน์อื่น ๆ ทันที
3. การสมัครเข้าประกวด
3.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร และจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบที่อาเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กาหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลังฐานประกอบการสมัครตามที่ระบุ
/3.2 การขอรับ...

-23.2 การขอรับ ใบสมัคร ผู้ สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัคร หรือดาวน์โ หลดใบสมัคร
ได้ที่เว็บไซต์ http://khonkaen.nfe.go.th/kaosuankwang/
3.3 สถานที่รั บ สมัคร ผู้ สมัครต้องยื่นใบสมัครเข้าประกวดด้วยตนเอง ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์หมายเลข 0-4344-9454
3.4 กาหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 - 30 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.5 ผู้สมัครเข้าประกวด ต้องชาระค่าสมัคร จานวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งอาเภอเขาสวนกวางขอสวนสิทธิ์ในการคืนเงินดังกล่าวในทุกกรณี
3.6 อาเภอเขาสวนกวาง สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับผู้สมัครรายหนึ่ งรายใด โดยไม่จาต้องชี้แจงเหตุผล
ใดๆ ทั้งสิ้นนอกจากนี้อาเภอเขาสวนกวาง มีสิทธิ์คัดผู้สมัครผู้หนึ่งผู้ใดออกไดในระหว่างการตัดสินการประกวดในกรณี
ที่พิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครรายนั้นมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบและ
เงื่อนไขในการประกวด
4. หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4.2 ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสาเนา หน้าที่มีชื่อผู้เข้าสมัครเข้าประกวด จานวน 1 ชุด
4.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา (กรณีผู้สมัครมีบิดา มารดา
มีภูมิลาเนา และมีชื่ออยู่ทะเบียนบ้าน ในจังหวัดขอนแก่น) จานวน 1 ชุด
4.4 หลักฐานการศึกษา (ตัวจริง) พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4.5 ภาพถ่ายสี ขนาด 4 x 6 นิ้วเต็มตัวและครึ่งตัว หน้าตรง อย่างละ 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
4.6 หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีผู้สมัครอายุต่ากว่า 20 ปี)
4.7 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา และไม่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น)
4.8 สูติบัตร หรือ สาเนาสูติบตั ร จานวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ที่เกิดในจังหวัดขอนแก่น แต่ไม่มีภูมิลาเนา
อยู่ในจังหวัดขอนแก่น)
4.9 ค่าสมัคร จานวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
5. การรับหมายเลขประจาตัวผู้เข้าประกวด
เมื่อคณะกรรมการรับสมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานสมัครว่า ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว
จะแจ้งหมายเลขประจาตัวผู้เข้าประกวดให้ผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมั ครทราบ และจะมอบหมายเลขประจาตัวผู้เข้า
ประกวดพร้อมสายสปอนเซอร์ผู้ส่งเข้าประกวดให้ในวันปฐมนิเทศ
6. กาหนดวันและสถานที่ประกวด
6.1 อาเภอเขาสวนกวาง จะจัดให้มีการประกวดนางงามเขาสวนกวาง ประจาปี 2562 ตามวัน เวลาและ
สถานที่ ดังนี้ (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางกองประกวดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
- รอบแรก (รอบปฐมนิเทศ) วัน เสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เป็นการปฐมนิเทศและเก็บคะแนน
รอบแรก ณ เวทีสวนน้า สวนสัตว์ขอนแก่น อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
- รอบตั ดสิน วัน จัน ทร์ 14 มกราคม 2562 ณ เวทีกลางงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง และ
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจาปี 2562 สาหรับเวลา กองประกวดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันสมัคร
- วันโหวต วันที่ 6 - 14 มกราคม 2562 (ปิดโหวตเวลา 18.00 น.) เปิดให้ ประชาชนจากทั่ว
ประเทศเข้าร่วมโหวตให้กาลังใจผู้เข้าประกวดทางเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์
/6.2 ผู้สมัคร…

-36.2 ผู้สมัครที่ไม่ได้มารายงานตัวในการปฐมนิเทศและเก็บคะแนนในรอบแรก หรือ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กอง
ประกวดกาหนดจะไม่ได้รับ การอนุ ญาตให้เข้าประกวดในรอบตัดสิน และ ผู้สมัครที่มารายงานตัวไม่ทันตามเวลาที่
กาหนดในแต่ละรอบ ทั้งรอบการปฐมนิเทศ และรอบการตัดสิน จะถูกพิจารณาตัดคะแนนตามที่คณะกรรมการตัดสิน
กาหนด
7. การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน จะต้อง เข้าทาการฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดนางงามเขาสวนกวาง
ประจาปี 2562 กาหนดไว้โดยพร้อมเพรียงกันจนเสร็จสิ้นการประกวด ตามกาหนดวันต่อไปนี้
- วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 และ วันจันทร์ 14 มกราคม 2562 (หรือวันอื่นๆ ถ้ามี
ความจาเป็น) ตามกิจกรรม เวลา และสถานที่ที่กองประกวดกาหนด หากผู้เข้าประกวดไม่เข้าร่วมกิจกรรมตาม เวลา
และสถานที่ที่กองประกวดกาหนด จะถูกพิจารณาตัดคะแนนหรือถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมประกวด
8. การแต่งกายในการประกวด
ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายและเป็นผู้จัดหาเครื่องแต่งกายของตนมาเอง ตามระเบียบที่กาหนด ได้แก่
- รอบปฐมนิเทศ การแต่งกายชุดไทยอีสานสั้น
-รอบปฐมนิเทศ ผู้เข้าประกวดต้องไม่สวมถุงน่อง และ ไม่พอกผิว
- รอบตัดสิน การแต่งกายจะเป็น 2 ชุด ดังนี้ รอบแรก ชุดลาลองสั้น (ที่สวมใส่ในรอบปฐมนิเทศ)
(เดินเต็มจานวน) รอบที่สอง รอบต่อๆ ไป และรอบตัดสิน ชุดราตรียาวตัดเย็บด้วยผ้าไหม (เดินเต็มจานวน)
- รองเท้า ผู้เข้าประกวดทุกคน ให้สวมใส่รองเท้าในการประกวดที่มีขนาด ความสูงไม่เกิน 5 นิ้ว
หากไม่ปฏิบัติตาม กองประกวดฯ จะพิจารณาตัดคะแนนหรือให้ถอดรองเท้าเข้าประกวด
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางกองประกวดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. การเสริมสวย กองประกวดอนุญาตให้ทาการเสริมสวยใบหน้าและทรงผมได้ตามความเหมาะสม
10. เบ็ ด เตล็ด ผู้ เ ข้าประกวดต้องปฏิบั ติตามระเบียนเกี่ยวกับการฝึ ก ซ้อม การเข้า ร่ว มกิจกรรม การแสดงตัว ต่ อ
สื่อมวลชนและระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกวดตามที่อาเภอเขาสวนกวาง กาหนด
11. รายละเอียดตาแหน่งและรางวัล
11.1 นางงามเขาสวนกวาง ประจาปี 2562 จะได้รับรางวัลเงินสด จานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
พร้อมมงกุฎ ถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย
11.2 รองนางงามเขาสวนกวาง อันดับที่ 1 จะได้รับรางวัลเงินสด จานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
11.3 รองนางงามเขาสวนกวาง อันดับที่ 2 จะได้รับรางวัลเงินสด จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
11.4 ขวัญใจประชาชน ได้รับรางวัลเงินสด จานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศและ
สายสะพาย
11.5 ตาแหน่ง “Miss Popular Vote 2019” จะได้รับรางวัลเงินสด จานวน 3,000 บาท (สามพันบาท
ถ้วน) พร้อมสายสะพาย
11.6 การแต่งกายชุดผ้าไทยอีสานสั้นสวยงาม จะได้รับรางวัลเงินสด จานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
พร้อมเกียรติบัตร
/11.7 การแต่งกาย…

-411.7 การแต่งกายชุดราตรีตัดเย็บด้วยผ้าไหมสวยงาม จะได้รับรางวัลเงินสด จานวน 3,000 บาท (สามพันบาท
ถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร
12. เงื่อนไขการรับรางวัล
เงินรางวัลและของรางวัลดังกล่าวข้างต้น อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จะมอบให้แก่ผู้ได้รับตา แหน่ง
โดยตรง ทันทีที่ได้รับตาแหน่ง
13. การตัดสินการประกวดและชุดแต่งกาย
การตัดสินจะกระทาโดยคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณ วุฒิจากหลายสาขาอาชีพตามที่อาเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จะได้ทาการคัดเลือกและกาหนด ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นดีที่สุด
14. การปฏิบัติ - หน้าที่ - ความรับผิดชอบของผู้ได้รับตาแหน่ง
ผู้เข้าประกวดที่ได้รับตาแหน่งจากการประกวดนางงามเขาสวนกวาง ประจาปี 2562 ต้องดาเนินภารกิจตามที่
อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กาหนดเป็นเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับตาแหน่งดังกล่าวโดย มีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
14.1 ผู้ที่ได้รับตาแหน่งนางงามเขาสวนกวาง รองนางงามเขาสวนกวาง และตาแหน่งอื่น ๆ มีความผูกพันกับ
กองประกวดนับตั้งแต่วันที่ได้รับตาแหน่งไปจนถึงวันส่งมอบตาแหน่งในปีต่อไป
14.2 นางงามเขาสวนกวาง รองนางงามเขาสวนกวางและตาแหน่งอื่น ๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ทูต
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” ในนามอาเภอเขาสวนกวาง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียง
ให้กับอาเภอเขาสวนกวาง
14.3 นางงามเขาสวนกวาง รองนางงามเขาสวนกวางและตาแหน่งอื่น ๆ จะต้องปฏิบัติภารกิจหรือกิจกรรม
อันเป็ นสาธารณกุศลหรื อเข้าร่ว มภารกิจ อื่นใดที่เป็นไปเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของอาเภอเขาสวนกวาง
หรือกิจกรรมอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาเภอเขาสวนกวาง โดยที่อาเภอเขาสวนกวางไม่ต้องจัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
14.4 นางงามเขาสวนกวาง รองนางงามเขาสวนกวางและตาแหน่งอื่น ๆ ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กองประกวด
ได้ทากับผู้สนับสนุนการประกวด
15. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับตาแหน่งรองนางงามเขาสวนกวาง ประจาปี 2562
15.1 ในกรณีที่นางงามเขาสวนกวาง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รองนางงามเขาสวนกวาง จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน
15.2 ในกรณีของการปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 15.1 รองนางงามเขาสวนกวาง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนไม่มีสิทธิ์
เรียกร้อง หรือได้รับรางวัลประจาตาแหน่งนางงามเขาสวนกวางไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
15.3 จะต้องปฏิบัติภารกิจหรือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล หรือเข้าร่วมงานหรือภารกิจอื่นใดที่เป็นไป
เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของอาเภอเขาสวนกวาง ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาเภอเขาสวนกวาง โดยอาเภอ
เขาสวนกวางไม่จาเป็นต้องจัดค่าใช้จ่ายให้เพิ่มเติม
16. การพ้นตาแหน่ง นางงามเขาสวนกวาง และรองนางงามเขาสวนกวาง จะพ้นตาแหน่งเมื่อ
16.1 ครบกาหนดวาระในตาแหน่ง (1 ปี)
16.2 เสียชีวิต หรือพิการ
16.3 สมรส
16.4 ลาออก
16.5 มีครรภ์หรือให้กาเนิดบุตร
/16.6 อาเภอ…

-516.6 อาเภอเขาสวนกวาง พิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) มีอาชีพ ประวัติ หรือมีความประพฤติอันจะนาความเสื่อมเสียมาสู่ตาแหน่งหรือเป็นที่น่ารังเกียจ
ของสังคม
(2) กระทาการขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรมอันดี
(3) เจ็บปุวยทางร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(4) เหตุอื่น ๆ ตามที่อาเภอเขาสวนกวาง เห็นสมควร
ในกรณีที่ผู้ได้รับตาแหน่ง พ้นจากตาแหน่งนางงามเขาสวนกวางหรือรองนางงามเขาสวนกวาง ก่อนครบกาหนด
วาระการดารงตาแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่ระบุในข้อ 16.4 ถึง 16.6 ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าผู้ที่พ้น
ตาแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวนั้น กระทาผิดเงื่อนไขการประกวดและการรับตาแหน่งอันเป็นผลให้ผู้นั้นอาจถูกตัดสิทธิ์
ในการรั บรางวัล และต้องส่งมอบคืนรางวัลทั้งหมดที่ได้รับให้ แก่อาเภอเขาสวนกวางทันที โดยไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือ
เรียกร้องใดๆ จากอาเภอเขาสวนกวาง
17. ภาษี
รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนางงามเขาสวนกวางนี้ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายในอัตราร้อยละ
5 ของมูลค่าของรางวัลทั้งหมดที่ได้รับ และ/หรือ ภาษีอื่นใดอัตราตามที่กฎหมายกาหนด (หากมี)
18. การอนุญาตให้บันทึกภาพและเสียง
ผู้ ส มั ค รเข้ า ประกวดต้ อ งยิ น ยอมให้ อ าเภอเขาสวนกวาง และ/หรื อ ผู้ ผ ลิ ต รายการ และ/หรื อ บุ ค คลใดๆ
ที่อาเภอเขาสวนกวางก าหนด ท าการถ่ ายทา บัน ทึก ภาพและเสี ย ง สั มภาษณ์ ถ่ ายรูป รวมทั้ งด าเนินรายการอื่ น
ใดเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมและพฤติกรรมการดารงชีวิตของผู้สมัครในเวลาใดๆ และในทุกสถานที่และทุกอิริยาบถ
(ไม่ว่าขณะนั้นผู้สมัครเข้าประกวดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะรับรู้หรือรับทราบว่ากาลังถูกถ่ายทาหรือถูกบันทึกเทปอยู่
หรือไม่ก็ตาม) เพื่อที่อาเภอเขาสวนกวาง จะได้นาภาพและเสียงมาเป็นรายการเพื่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์หรือ
เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่ออื่นใดตามที่อาเภอเขาสวนกวางจะเห็นสมควร
ทั้ ง นี้ โดยไม่ ต้ อ งขอความยิ น ยอมจากผู้ ส มั ค รเข้ า ประกวดหรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งก่ อ น และโดยผู้ ส มั ค ร
เข้ า ประกวดไม่ มี สิ ท ธิ์ รั บ ค่ า ตอบแทนใดๆ จากการถ่ า ยท า การออกอากาศ การเผยแพร่ การจ าหน่ า ยรายการ
การแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดจากการประกวด นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบการและเงื่อนไขฉบับนี้
19. การโฆษณาประชาสัมพันธ์การประกวด และรายการ
ผู้ ส มั ค รเข้ า ประกวดต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมใดๆ ที่ อ าเภอเขาสวนกวาง ได้ ก าหนดหรื อ จั ด ขึ้ น เพื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์การประกวด รวมทั้งรายการโทรทัศน์และ/หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่ว่ากิจกรรม
ดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในระหว่างระยะเวลาของการประกวดหรือหลังสิ้นสุดการประกวด โดยที่ผู้สมัครเข้าประกวดจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนใด ๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
20. ผู้สนับสนุนรายการ
20.1 ในการประกวดหรือการถ่ายทารายการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน ผู้สมัครเข้า
ประกวดต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของอาเภอเขาสวนกวาง หรือบุคคลที่อาเภอเขาสวนกวางกาหนดในการร่วมโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งอุปโภคบริโภคสินค้าหรือบริการใดๆ ของผู้สนับสนุนรายการ
20.2 ผู้สมัครเข้าประกวดตกลงว่า ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมการประกวด หรือการถ่ายทารายการ หรือการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เดี่ยวกับการแข่งขัน ผู้สมัครเข้าประกวดจะอุปโภคบริโภคสินค้าหรือบริการที่อาเภอเขาสวนกวาง
กาหนดได้จัดเตรียมให้เท่านั้น และผู้สมัครเข้าประกวดจะไม่กล่าวถึง นาเสนอ โฆษณา ประชาสัมพั นธ์ หรืออุปโภค
บริ โ ภคสิ น ค้าหรื อบริ การของบุ คคลอื่น ใดที่ไม่ใช่ผู้ ส นับสนุนรายการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลั กษณ์อักษร
จากอาเภอเขาสวนกวาง ก่อน
......................................................

