ใบสมัครประกวด มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018
วันที่....................เดือน......................................พ.ศ.........................
1. ชื่อ/นามสกุลจริง (ไทย).......................................................................................................................
ชื่อ/นามสกุลจริง (อังกฤษ) ...............................................................................................................
2. ชื่อ/นามสกุลที่ใช้ในการประกวด.............................................................................................................
ชื่อเล่น ...........................................................................
3. วันเกิด.............................เดือน...................................................พ.ศ...................................
อายุ.....................ปี….......…...เดือน เชื้อชาติ..............................สัญชาติ.............................
สถานที่เกิด อาเภอ............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์......................
ประเทศ.........................................................
4. ชือ่ บิดา...............................................อายุ.................ปี อาชีพ.............................................
ชื่อมารดา............................................อายุ.................ปี อาชีพ.............................................
5. ภูมิลาเนาตามทะเบียนสามะโนครัว
บ้านเลขที่................................หมู่บ้าน.......................................ตรอก/ซอย..........................
ถนน.........................................ตาบล................................อาเภอ........................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.....................................
6. สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
บ้านเลขที่................................หมู่บ้าน.......................................ตรอก/ซอย..........................
ถนน.........................................ตาบล................................อาเภอ........................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.....................................
มือถือ................................................................
7. อาชีพปัจจุบัน................................................สถานที่ทางาน.................................................
...........................................................................................................................................
8. การศึกษา (โปรดระบุทั้งการศึกษาที่สาเร็จแล้วและกาลังศึกษาอยู่)
8.1 สาเร็จการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
จากโรงเรียน.............................................................จังหวัด............................................
8.2 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ........................................
จากโรงเรียน…..........................................................จังหวัด............................................
8.3 กาลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาชั้น ปีที่..................คณะ....................................................
วิทยาลัย..................................................................จังหวัด.............................................
8.4 สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาชั้น ปีที่............คณะ....................................................
วิทยาลัย..................................................................จังหวัด.............................................
8.5 กาลังศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้น ปีที่....................คณะ....................................................
มหาวิทยาลัย............................................................จังหวัด............................................
8.6 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีพ.ศ..............คณะ....................................................
มหาวิทยาลัย...........................................................จังหวัด.............................................
8.7 กาลังศึกษาระดับปริญญาโท ปีที่ ........................คณะ...................................................
มหาวิทยาลัย............................................................จังหวัด.............................................
8.8 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีพ.ศ................คณะ..................................................
มหาวิทยาลัย............................................................จังหวัด.............................................
9. สีผม.......................สีตา.......................ส่วนสูง.......................ซ.ม. น้าหนัก.....................ก.ก.
รอบอก...............นิ้ว รอบเอว................นิ้ว รอบสะโพก..................นิ้ว ขนาดเสื้อ...................
ขนาดชุดว่ายน้า................................ขนาดรองเท้า(กีฬา)..........................(ส้นสูง)............................
10. ภาษาที่พูดได้
อังกฤษ
ดี
ปานกลาง
น้อย
จีน
ดี
ปานกลาง
น้อย
อื่นๆ .................................................................................
11. งานอดิเรก................................................ ........................................................................
12. ความสามารถพิเศษ 1).....................................................2)...............................................
3)...................................................................4).................................................................
5)...................................................................6).................................................................
13. กิจกรรมจิตอาสาหรือเพื่อสังคมที่เคยเข้าร่วม
1)...........................................................................................................................................
2)...........................................................................................................................................
3)...........................................................................................................................................
14. ประวัติการประกวด (เขียนเรียงลาดับจากตาแหน่งสุดท้ายที่ได้รับ)
1. ชื่องานที่เข้าประกวด................................ตาแหน่งที่ได้รับ.........................ปี พ.ศ...................
2. ชื่องานที่เข้าประกวด................................ตาแหน่งที่ได้รับ.........................ปี พ.ศ...................
3. ชื่องานที่เข้าประกวด................................ตาแหน่งที่ได้รับ.........................ปี พ.ศ...................

ใบสมัครประกวด มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018

หมายเลข.................................................
หลักฐานประกอบการสมัคร
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนไทย
• สาเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อผู้เข้าสมัครเข้าประกวด
• สาเนาสูติบัตร
• สาเนาหลักฐานการศึกษา
• ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้าขนาด 3x5 นิ้ว หรือ ขนาด 4x6 นิ้ว จานวน 1 ใบ
• ภาพถ่ายสีหน้าตรงไม่มีเครื่องสาอางบนใบหน้า ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาหรือปกปิดใบหน้า ขนาด 3x5 นิ้ว
1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1. มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว
2. เพศหญิงโดยกาเนิด
3. มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 165 เซนติเมตร
4. มีอายุครบ 16 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร
5. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี
6. สถานะโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรม ทางศาสนาหรือ
พิธีการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อน จนถึงในระหว่างการประกวดมิสเวิลด์
2018 รวมทั้งในระหว่างการดารงตาแหน่งใดๆ ในการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ (หากได้รับตาแหน่งทุกตาแหน่ง)
7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติ ความประพฤติ
อันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่าง ในลักษณะอื่นใด อันจะนา
ความเสื่อมเสียมาสู่ตาแหน่งใดๆ ในการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์
8. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
9. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้อง กับความงาม
10. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
11. มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย
12. มีคุณสมบัติในการได้รับวีซ่า (และไม่ถูกต้องห้าม) เข้าประเทศเจ้าภาพการประกวดมิสเวิลด์ 2018 (ไม่ว่าจะจัด
ขึ้นที่ประเทศใด)
13. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ หรือมิสเวิลด์
หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดารง ตาแหน่งใดๆ หากได้รับจากการ
ประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตาแหน่ง
หมายเหตุ: บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการขอเอกสาร หลักฐานใดๆ
เพิ่ มเติมเพื่อ ยืนยันคุณ สมบัติของผู้ สมัคร รวมทั้ งมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่ มเติม หรือ
เปลี่ ยนแปลงเงื่ อ นไขสาหรับ ผู้ แข่ง ขัน คนใดคนหนึ่ง หรือ ทั้ งหมดได้ โดยผู้ ส มัค ร ไม่ มี สิท ธิโต้ แย้ง ใดๆ ทั้ง สิ้ น
ข้าพเจ้า นางสาว.................................................ผู้ สมัค รเข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ขอรับรองว่า
ข้อความทั้งหมดที่กรอกลงในใบสมัครนี้ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่แนบส่งมาพร้อมกับ ใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็น
จริงทุกประการ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018
โดยตลอดแล้ว และตกลงและยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดมิสไทยแลนด์ เวิลด์ 2018
ดังกล่าว รวมทั้งกติกาและกฎระเบียบอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการประกวดตามที่บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์ จากัด (มหาชน) จะได้กาหนดต่อไป
หากทางบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน) ตรวจพบว่ามีข้อความใดๆในใบสมัคร หรือใน
เอกสารที่ยื่นประกอบใบสมัครหรือเอกสารใดๆ ที่ได้ยื่นให้ไว้นั้นเป็นเท็จหรือไม่เป็นความจริง หรือข้าพเจ้าฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่ระบุในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ทางบริษัท บีอีซี -เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน) ตัดสิทธิการเข้าร่วมการ
ประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ของข้าพเจ้า หรือยึดตาแหน่งคืน (กรณีได้รับตาแหน่งใดๆ) รวมทั้ง (ในกรณี
ที่ได้รับรางวัล) ตัดสิทธิการรับรางวัลของข้าพเจ้าหรือให้ ส่งมอบคืนรางวัลทั้งหมดที่ได้รับให้แก่บริษัท บีอีซี -เท
โร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน) ได้โดย ทันทีโดยข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิหรือไม่ใช้สิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ
เอาจากทางบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน) ทั้งสิ้น
ในกรณี ที่ข้าพเจ้าถ้าได้รับการคัดเลือกในรอบใดๆ แล้ว แต่ข้าพเจ้าได้ถอนตัวหรือ ไม่เข้าประกวดไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีอีซี -เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จากัด (มหาชน) ก่อน ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่ าเสียหายขั้นต่าให้บริษัท บีอีซี -เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากั ด
(มหาชน) 100,000 บาท ทันทีที่ถอนตัวหรือไม่เข้าประกวด
เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ.........................................................................ผู้เข้าประกวด
(.................................................................................)
วันที่...................เดือน....................... พ.ศ...................

ผู้ส่งเข้าประกวด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................
บริษัท.......................................................................โทรศัพท์..................................................
ในนามของ..............................................................................................................................
ได้ทราบวัตถุประสงค์ ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 แล้วทุกประการ
และมีความยินดีขอส่ง นางสาว.....................................................เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์
ลงชื่อ.......................................................................ผู้ส่งเข้าประกวด
(.................................................................................)
วันที่...................เดือน....................... พ.ศ...................
ผู้แนะนาเข้าสู่การประกวด
◻ สถาบันการศึกษา..............................................................................................................
◻ ตัวแทนจากจังหวัด............................................................................................................
◻ อื่นๆ (โปรดระบุความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร).............................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................อยู่บ้านเลขที่...............................
ตรอก/ซอย...........................ถนน.......................................ตาบล/แขวง....................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด...............................โทรศัพท์........................................
มือถือ.........................................................................
สถานที่ทางาน.................................................................โทรศัพท์ที่ทางาน...............................
ขอรับรองว่านางสาว..................................................ผู้สมัครเข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์2018
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์2018 ทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................ผู้แนะนาเข้าสู่การประกวด
(.................................................................................)
วันที่...................เดือน....................... พ.ศ...................
ผู้ ปกครองให้ ความยิน ยอม (ส าหรับ กรณี ผู้ สมั ครเข้าประกวดมีอ ายุค รบ 16 ปี 6 เดือ น แต่ ไม่ถึ ง 20 ปี
บริบูรณ์ในวันสมัคร)
ข้าพเจ้า นาย......................................................และนาง.........................................................
อยู่บ้านเลขที่....................หมูบ่ ้าน......................................ตรอก/ซอย.......................................
ถนน...............................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต.......................................
จังหวัด................................เกี่ยวข้องเป็น บิดา/มารดา หรือ ...........................ในฐานะผู้ปกครอง
โดยชอบด้วยกฎหมาย (ในกรณีที่ไม่มีบิดาและมารดา) ของนางสาว............................................. ผู้เข้าประกวดมิส
ไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018
โดยตลอดแล้ว และตกลงให้ความยินยอมปฏิบัติตามระเบียบการและเงื่อนไข การประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018
ทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................................บิดา
(...........................................................................)
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ.....................
ลงชื่อ..........................................................................มารดา
(............................................................................)
วันที่...............เดือน..............................พ.ศ..................

หมายเหตุ

ลงชื่อ.........................................................................ผู้ปกครอง
(.............................................................................)
วันที่................เดือน..............................พ.ศ.................
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวผู้สมัคร

ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดฉบับนี้กาหนดและ
จัดทาขึ้นโดย บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บีอีซี-เทโร”) โดย บีอี
ซี-เทโร มีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ และเงื่อนไขนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือขอความยินยอม
จากผู้สมัครก่อน
1. วัตถุประสงค์การจัดการประกวด
คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 และเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดมิสเวิลด์
2018 ในต่างประเทศ
2. การสมัครเข้าประกวด
2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบสมัครและต้องกรอกใบสมัครตามแบบที่บีอีซี -เทโร
กาหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ระบุ
2.2 ผู้ สมัค รต้องทาการยื่นใบสมัครเข้าประกวดด้วยตัวเองในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ถึงวัน ที่ 22
กรกฎาคม 2561 ที่ ห้องเชลซี ชั้น 5 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ ทั้งนี้ในการสมัคร
เข้าประกวดผู้ สมั ครไม่เสี ยค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี มี ข้อสงสั ยกรุณ าติ ดต่อ สอบถามได้ ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0-262-2216 / 0-2262-2247
2.3 บีอีซี-เทโร สงวนสิทธิในพิจารณาไม่รับผู้สมัครรายหนึ่งรายใดโดยไม่จาต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ บีอีซี-เทโร มีสิทธิคัดผู้สมัครผู้หนึ่งผู้ใดออกได้ในระหว่างการตัดสินการประกวด ในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครรายนั้นมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใน
การประกวด

3. กาหนดการประกวด
บีอีซี-เทโร จะจัดให้มีการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 และกิจกรรมในการประกวด ตามกาหนดการดังนี้
(หากมีการเปลี่ยนแปลงทางกองประกวดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
3.1 ตรวจคุณสมบัติและทาการคัดเลือกจากใบสมัครทั้งหมดในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
3.2 คัดเลือกผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งหมดโดยการสัมภาษณ์ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
3.3 คัด เลื อกจากผู้ เข้าประกวดทั้ งหมดให้เหลื อ 30 คน ในวัน ที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยผู้ ผ่ านการ
คัดเลือ กในรอบที่ส องจานวน 30 คน จะต้อ งเข้ าร่วมทากิจกรรมซึ่งจัด ขึ้น โดยบีอี ซี -เทโร จนถึงวั น
ประกวดรอบสุด ท้ ายและ/หรื อรอบชิ งชนะเลิศ หากผู้ เข้าประกวดท่ านใด ไม่ ส ามารถเข้าร่วมกิ จกรรม
ดังกล่าวเกิน 2 ครั้ง ให้ถือว่าสละสิทธิในการประกวดครั้งนี้
3.4 วั นที่ 15 กั นยายน 2561 จะทาการตัด สิน ผู้ ชนะเลิศ ตาแหน่ งมิ สไทยแลนด์เวิล ด์ 2018 จานวน 1
ตาแหน่ง และรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 จานวน 2 ตาแหน่ง (รวมทั้งตาแหน่งอื่นใดตามที่บีอีซี -เทโร
อาจกาหนดขึ้น) ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าประกวดยินยอมให้ บีอีซี -เทโร และไทยทีวีสีช่อง 3 บันทึกภาพและเสียง
ของผู้สมัครเข้าประกวดในระหว่างการประกวด และนาภาพและเสียงดังกล่าวแพร่ภาพทางโทรทัศน์และสื่อ
อื่นๆได้
4. การตัดสินการประกวด การตัดสินจะกระทาโดยคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณ วุฒิ จาก
หลายสาขาอาชีพตามที่ บีอีซี-เทโร จะได้ทาการคัดเลือกและกาหนด ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือ
เป็นที่สุด
5. การแต่งกาย การเสริมสวย สถานที่พัก และอื่นๆ
5.1 การแต่งกาย ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องแต่งกายของตนตามระเบียบที่บีอีซี -เทโร กาหนดขึ้น
ในกรณีที่ผู้เข้าประกวดผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศบีอีซี -เทโร จะเป็นผู้จัดหาเครื่องแต่งกาย ในการ
ประกวดรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด อันได้แก่ ชุดการแสดง ชุดราตรีและรองเท้า
5.2 การเสริมสวย กองประกวดอนุญาตให้ทาการเสริมสวยใบหน้าและตกแต่งทรงผมได้ตามความเหมาะสม
โดยใช้เครื่องสาอางที่บีอีซี-เทโร เป็นผู้จัดไว้ให้เท่านั้น ในการนี้ บีอีซี-เทโร ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญการ แต่งหน้า
มาบริการให้แก่ผู้เข้าประกวดโดยไม่คิดมูลค่า บีอีซี -เทโร มีสิทธิถอดผู้เข้าประกวดรายนั้นออก จากการ
ประกวดทันที ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บีอีซี -เทโร จะไม่อนุญาตให้พี่เลี้ยงหรือช่างเสริมสวยที่ไม่ใช่ บุคคลของ
บีอีซี-เทโร เข้าไปในบริเวณห้องพักหลังเวทีโดยเด็ดขาด
5.3 สถานที่พัก บีอีซี-เทโร จะจัดสถานที่พักพร้อมอาหารให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ บี
อีซี-เทโรไม่อนุญาตให้พี่เลี้ยงหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าห้องพักผู้เข้าประกวดโดยเด็ดขาด
5.4 เบ็ดเตล็ด ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการฝึกซ้ อม การเข้าร่วมกิจกรรม การแสดง
ตัวต่อสื่อมวลชนและระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกวดตามที่บีอีซี-เทโร กาหนด
6. รางวัลสาหรับผู้ผ่านการคัดเลือกการเข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018
6.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 จะได้รับรางวัล ตามที่ บีอีซี-เทโร จะ
กาหนดและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป แต่ทั้งนี้ บีอีซี -เทโร มีสิทธิเด็ดขาด ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลใดๆ
ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือขอความยินยอม จากผู้ได้รับรางวัลก่อน โดยบีอีซี -เทโร จะจัดหา
ของรางวัลที่มู ลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกั น เป็นการทดแทน นอกจากนี้ รางวัลที่ได้รับ (ไม่ ว่าจะเป็ น
สิ่งของหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ) ผู้ได้รับตาแหน่งไม่มีสิทธิให้ ขาย หรือโอนแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือ จาก บีอีซี-เทโร ก่อน
6.2 บีอีซี-เทโร จะมอบเงินรางวัลและของรางวัลต่างๆ ให้แก่ผู้ไ ด้รับตาแหน่งโดยตรง โดยผู้ส่งเข้าประกวด และ
บุคคลอื่นใดไม่มีสิทธิรับรางวัลดังกล่าวจากบีอีซี -เทโร บีอีซี-เทโรจะจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับ ตาแหน่ง
ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับตาแหน่ง เว้นแต่ บีอีซี -เทโรเห็นสมควรที่จะจ่ายเป็นงวดๆ โดยจะแจ้งให้ผู้
ได้รับตาแหน่งทราบ
6.3 ในกรณี ที่ผู้สมัครเข้าประกวดผู้ใดผ่านการคัดเลือกและขอถอนตัว หรือสละสิทธิในการ ประกวดรอบ
ต่อไป หรือสละตาแหน่งที่ได้รับ ผู้สมัครเข้าประกวดรายนั้น ๆ จะต้องคืนสิ่งของ เครื่องใช้ หรือรางวัลใด
ๆ ทั้งหมดที่ได้รับจากการประกวดให้กับบีอีซี-เทโร ในวันที่แจ้งความ ประสงค์ขอถอนตัว และ/หรือสละสิทธิ
ในกรณี นี้ ให้ถื อ ว่าผู้ สมั ค ร เข้าประกวดขอสละสิท ธิใน การเรี ยกร้ องจากบี อีซี -เทโร และ/หรือ กอง
ประกวดไม่ว่าโดยประการใด ๆ ทั้งสิ้น
7. เงื่อนไขสาหรับผู้ได้รับตาแหน่ง
ผู้สมัครเข้าประกวดที่ได้รับตาแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 รองมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 หรือตาแหน่งอื่น
ใดตามที่ บีอีซี-เทโร กาหนด มีข้อผูกพันกับ บีอีซี-เทโร โดยให้ บีอีซี-เทโร มีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียว (exclusive
right) ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไว้ในเอกสารนี้ รวมทั้ ง เงื่ อ นไขและข้อ ก าหนด อื่ น ใดที่ บี อี ซี -เทโร อาจจะก าหนด
รวมทั้งจะต้องดาเนินภารกิจตามที่ บีอีซี -เทโร กาหนดและ ปฏิบัติงานตามที่ บีอีซี -เทโร อาจจะจัดหาให้ เป็น
เวลา 36 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับตาแหน่งดัง กล่าว โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
7.1 ผู้ได้รับตาแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018
7.1.1 จะต้องเดินทางและเข้าร่วมในการประกวดมิสเวิลด์ ตามวัน เวลา ประเทศ และสถานที่ ซึ่งบีอีซี -เทโร
จะแจ้งให้ทราบ รวมทั้งจะต้องลงนาม (และให้ผู้ปกครองลงนามหาก บีอีซี -เทโรต้องการ) ในใบสมัคร
และเอกสารอื่นใด พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล และเอกสารต่างๆ สาหรับการเข้าประกวดมิส เวิลด์โดย
ทันที ที่ได้ รับ แจ้งจากบีอี ซี -เทโร และจะต้ อ งปฏิ บัติ หน้ าที่ ภารกิ จ ระเบี ยบ และเงื่อ นไขใดๆ ทั้ง หมด
เกี่ยวกับการประกวดมิสเวิลด์ โดยไม่มีเงื่อนไข หากได้ตาแหน่งมิสเวิลด์จะต้องปฏิบัติตามสัญญาของ
มิสเวิลด์ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ บริษัท มิสเวิลด์ จากัด (Miss World Limited) จะกาหนด และ
หลังจากวัน ที่พ้ นก าหนดภาระผู กพั นตามสั ญ ญา กั บมิส เวิล ด์ดัง กล่าว ผู้ ได้รับ ตาแหน่ งจะต้อ ง
กลับมาปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมให้บีอีซี-เทโร อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี
7.1.2 ห้ามผู้ได้รับตาแหน่งสมัครเข้าประกวด หรือเข้าร่วมประกวดในการประกวดที่มีลักษณะ เดียวกัน
ระหว่างอยู่ในตาแหน่ง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบีอีซี -เทโร ก่อน หรือ ในกรณี
บีอีซี-เทโร เป็นผู้ส่งเข้าประกวดเอง
7.1.3 จะต้องทานิติกรรมสัญญาเป็นศิลปิน (รวมถึง นักร้อง นักแสดง) กับ บีอีซี-เทโร หรือ บุคคลอื่น
ที่ บีอีซี-เทโรกาหนดในกรณีที่ผ่านการทดสอบเป็นศิลปินตามขั้นตอนที่กาหนด

7.1.4 การทานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง หรือการรับงานใดๆ ในการปรากฏตัว การแสดง เป็นแบบใน
การโฆษณาใดๆ การเดินแบบ การถ่ายแบบหรือถ่ายภาพนิ่ง การแสดง ภาพยนตร์ การแสดงทาง
โทรทัศน์หรือละครเวที หรือการแสดงอื่นใด การร้องเพลง รวมทั้งการบันทึกเสียงลงในสื่อทุกชนิด
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบีอีซี -เทโร เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และไม่มีสิทธิเป็นผู้จัดหางาน
เอง
7.1.5 การออกแสดงตน หรือปรากฏตัวในงานสังคม หรือการแสดงเป็นแบบเพื่อการโฆษณา การแสดง
ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ละครเวที หรือการแสดงอื่ นใดหรือการประชาสัมพันธ์ ใดๆ รวมทั้งการ
ออกรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ หรือทางสื่ออื่นใด ในระหว่างการ ดารงตาแหน่ง บีอีซี -เทโร มี
สิ ท ธิ แต่ เพี ยงผู้ เดี ยวในการเป็ น ผู้ จัด หา จั ด การ อนุ ญ าต หรื อ มอบหมายงานดั ง กล่ า ว และ
ดาเนินการเกี่ยวกับรายได้และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ มาเกี่ยวเนื่อง กับกรณีดังกล่าว และแบ่งรายได้และ
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) โดย บีอีซี-เทโร มีสิทธิได้รับร้อยละสามสิบ (30%) และ
มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 มีสิทธิได้รับร้อยละเจ็ดสิบ (70%)
7.1.6 หากมีการทานิติกรรมสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับการปรากฏตัว การเดินแบบ การถ่าย
แบบ การถ่ายภาพนิ่ง การแสดงภาพยนตร์ การแสดงทางโทรทัศน์ การแสดงละครเวที และ/หรือ
การแสดงอื่นใด รวมทั้งสัญญา ข้อตกลง และข้อผูกพันใดๆ ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือข้อผูกพัน ที่มีต่อ บีอีซี-เทโร ที่ผู้สมัครเข้าประกวดได้ทาไว้กับบุคคลภายนอกก่อน
เข้าประกวดครั้งนี้ เมื่อผู้สมัครเข้าประกวดได้รับตาแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์แล้ว ผู้สมัครเข้าประกวด
จะต้อง ทาการยกเลิกสัญญาหรือภาระผูกพันดังกล่าวนั้นทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
7.1.7 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 มีภาระผูกพันในการปฏิบัติภารกิจตามเงื่อนไขสัญญาของ ผู้สนับสนุน
การประกวดมิ ส ไทยแลนด์ เวิ ล ด์ 2018 ทั้ง นี้ หากกระท าผิ ด เงื่ อ นไขใดๆ แล้ ว บี อี ซี -เทโร มี สิ ท ธิ
เรียกร้องค่าเสียหายจากมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ได้
7.1.8 หากได้รับตาแหน่งมิสเวิลด์แล้ว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญ ญาแต่เพียงผู้เดียว (exclusive
contract) กั บ บริษั ท มิ ส เวิล ด์ จากั ด (Miss World Limited) ตามเงื่ อ นไข ที่ บริ ษั ทดั ง กล่าวจะ
กาหนด หรือหากได้รับตาแหน่งรองมิสเวิลด์ มิสคอนทิเน็นทอลควีนออฟบิวตี้ หรือตาแหน่งอื่นใดใน
การประกวดมิสเวิลด์แล้ว ผู้ได้รับตาแหน่งอาจตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาแต่เพียงผู้เดียวกับ
บริษัท ดังกล่าวเช่นเดียวกัน (เว้นแต่จะได้รับการยืนยันเป็นอย่างอื่นโดยบีอีซี-เทโร)
7.2 ผู้ที่ได้รับตาแหน่งรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018
7.2.1 ในกรณีที่มิสไทยแลนด์เวิลด์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รองมิสไทยแลนด์เวิลด์จะต้องเป็น ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ในกรณี ของการเดินทางไปประกวดมิสเวิลด์แทนผู้ได้รับตาแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ และ
ได้รับตาแหน่งมิสเวิลด์ จะต้องปฏิบัติตามสัญญาของมิสเวิลด์เป็นเวลา 1 ปี และหลังจากวันที่พ้น
กาหนดภาระผูก พั นตามสัญ ญากับมิ สเวิลด์ ผู้ ที่ ได้ รับต าแหน่ง จะต้อ งกลั บมา ปฏิบั ติภารกิ จและ
กิจกรรมให้บีอีซี-เทโร อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี อย่างไรก็ตามบีอีซี-เทโร สงวนสิทธิ ในการพิจารณาให้
ผู้ที่ได้รับตาแหน่งอื่นใดไปประกวดแทนได้ โดยการพิจารณาของบีอีซี-เทโร ให้ถือ เป็นที่สุด
7.2.2 ในกรณีของการปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 7.2.1 รองมิสไทยแลนด์เวิลด์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนไม่มีสิทธิ
เรียกร้อง หรือได้รับรางวัลประจาตาแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ บีอีซี -เทโร
สงวนสิทธิในการพิจารณาจัดสรรรางวัลประจาตาแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือทั้งหมดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามที่บีอีซี-เทโร พิจารณาเห็นสมควร โดยการพิจารณาดังกล่าว
ให้ถือเป็นที่สุด
7.2.3 ห้ามสมัครเข้าประกวดนางงามใดๆ หรือเข้าร่วมประกวดในการประกวดที่มีลักษณะเดียวกันระหว่าง
อยู่ในตาแหน่ง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบีอีซี -เทโร ก่อน หรือบีอีซี-เทโร เป็น ผู้
ส่งเข้าประกวดเอง
7.2.4 จะต้องทานิติกรรมสัญญาเป็นศิลปิน (รวมถึง นักร้อง นักแสดง) กับ บีอีซี -เทโร หรือบุคคลอื่นที่
บีอีซี-เทโร กาหนด ในกรณีที่ผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่กาหนด
7.2.5 การทานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง หรือการรับงานใดๆ ในการปรากฏตัว การแสดงเป็นแบบใน
การโฆษณาใดๆ การเดินแบบ การถ่ายแบบหรือถ่ายภาพนิ่ง การแสดงภาพยนตร์ การแสดงทาง
โทรทัศน์หรือละครเวที หรือการแสดงอื่นใด การร้องเพลง รวมทั้งการบันทึกเสียงลงในสื่อทุกชนิด
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบีอีซี-เทโร เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และไม่มีสิทธิเป็นผู้จัดหา งาน
เอง
7.2.6 การออกแสดงตน หรือปรากฏตัวในงานสังคม หรือการแสดงเป็นแบบเพื่อการโฆษณา การแสดง
ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ละครเวที หรือการแสดงอื่นใดหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ รวมทั้งการ
ออกรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ หรือทางสื่ออื่นใด ในระหว่างการดารงตาแหน่ง บีอีซี-เทโร มี
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเป็นผู้จัดหา จัดการ อนุญาต หรือมอบหมายงานดังกล่าว และดาเนินการ
เกี่ยวกับรายได้และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมาเกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าว และแบ่งรายได้ และสิทธิประโยชน์
ที่ได้รับ (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) โดย บีอีซี -เทโร มีสิทธิได้รับร้อยละสามสิบ (30%) และรองมิสไทย
แลนด์เวิลด์ 2018 มีสิทธิได้รับร้อยละเจ็ดสิบ (70%)
7.2.7 หากมีการทานิติกรรมสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับการปรากฏตัว การเดินแบบ การถ่าย
แบบ การถ่ายภาพนิ่ง การแสดงภาพยนตร์ การแสดงทางโทรทัศน์ การแสดงละครเวที และ/หรือ
การแสดงอื่นใด รวมทั้งสัญญา ข้อตกลง และข้อผูกพันใดๆ ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นอุปสรรค ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือข้อผูกพันที่มีต่อ บีอีซี-เทโร ที่ผู้สมัครเข้าประกวดได้ทาไว้กับบุคคลภายนอก ก่อน
เข้าประกวดครั้งนี้ เมื่อผู้ สมั ครเข้าประกวดได้ รับตาแหน่งรองมิสไทยแลนด์ เวิลด์แล้ว ผู้ สมั ครเข้ า
ประกวดจะต้องทาการยกเลิกสัญญาหรือภาระผูกพันดังกล่าวนั้นทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
7.2.8 รองมิ ส ไทยแลนด์ เวิ ล ด์ 2018 มี ภ าระผู ก พั น ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามเงื่ อ นไขสั ญ ญาของ
ผู้สนับสนุน การประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ทั้งนี้ หากกระทาผิดเงื่อนไขใดๆ แล้ว บีอีซี-เทโร
มีสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหายจากรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ได้
7.3 ในระหว่างการดารงตาแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์และรองมิสไทยแลนด์เวิลด์มิสไทยแลนด์เวิลด์
หรือรองอันดับ 1 หรือรองอันดับ 2 จะต้องพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจัดหาที่พักอาศัย อยู่
ในกรุงเทพมหานครโดยค่าใช้จ่ายของตนเองตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง หากประสงค์จะพักอยู่นอกเขต

กรุงเทพมหานคร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบีอีซี -เทโร ก่อน และจะต้องเป็นสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก
ทั้งนี้บีอีซี-เทโร มีสิทธิพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการจัดหา ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงที่พัก หรือ
ดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับที่พักอาศัยในระหว่างดารงตาแหน่ง ของมิสไทยแลนด์เวิลด์ หรือรองอันดับ 1
หรือรองอันดับ 2 ได้ตามที่บีอีซี-เทโร เห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจของบีอีซี -เทโร แต่เพียงผู้เดียว แต่
ทั้งนี้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าวไม่ ผูกพัน หรือถือเป็นภาระหน้าที่ของบีอีซี -เทโร ในฐานะ
ผู้จัดการประกวดไม่ว่าโดยประการใดทั้งสิ้น
8. การพ้นตาแหน่ง
มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 และรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 จะพ้นตาแหน่งเมื่อ
8.1 ครบกาหนดวาระในการดารงตาแหน่ง
8.2 เสียชีวิต หรือพิการ
8.3 ลาออก
8.4 สมรส
8.5 มีครรภ์หรือให้กาเนิดบุตร
8.6 บีอีซี-เทโร พิจารณาเห็นสมควรให้พ้นตาแหน่งเมื่อ
8.6.1 มีอาชีพ ประวัติ หรือมีความประพฤติอันจะนาความเสื่อมเสียมาสู่ตาแหน่ง หรือเป็นที่รังเกียจ
ของสังคม
8.6.2 กระทาการอันขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
8.6.3 เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
8.6.4 ให้ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
8.6.5 เหตุอื่นๆ ตามที่ บีอีซี-เทโร เห็นสมควร
ในกรณีที่ผู้ได้รับตาแหน่ง พ้นจากตาแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 หรือรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018ก่อน
ครบกาหนดวาระการ ให้ถือว่าผู้ที่พ้นตาแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวนั้น กระทาผิดเงื่อนไขการประกวดและการรับ
ตาแหน่งอัน เป็นผลให้ผู้นั้นถูกตัดสิทธิในการรับรางวัล และต้องส่งมอบคืนรางวัลทั้งหมดที่ได้รับให้แก่บีอีซี เทโร ทันทีโดยไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆเอาจากบีอีซี-เทโรได้
9. ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ผู้ได้รับตาแหน่งหรือได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) อันเกิด
จากรางวัล ทั้งหมดที่ได้รับจากการประกวดมิ สไทยแลนด์เวิล ด์ 2018 นี้ แต่ เพี ยงผู้ เดี ยว รวมทั้งจะต้ อ ง
รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการได้รับ หรือรับโอนของรางวัลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
10. การอนุญาตให้บันทึกภาพและเสียง
ผู้สมัครเข้าประกวดตกลงอนุญาตให้บีอีซี -เทโร และ/หรือ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และ/หรือ ผู้ผลิตรายการ
และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ บีอีซี -เทโร กาหนด ทาการถ่ายทา บั นทึกภาพและเสียง สัมภาษณ์ ถ่ายรูป รวมทั้ง
ด าเนิ น การอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น กิ จ กรรมและพฤติ ก รรม การด ารงชีวิ ต ของผู้ ส มั ค ร(รวมทั้ ง ของ
ครอบครัวเพื่อนหรือคนรู้จักของผู้สมัครเข้าประกวด (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) ได้ในเวลา
ใดๆ และในทุกสถานที่และทุกอิริย าบถ (ไม่ว่าขณะนั้นผู้สมัครเข้าประกวดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะรับรู้หรือ
รับทราบว่ากาลังถูกถ่ายทา หรือถูกบันทึกเทปอยู่หรือไม่ก็ตาม) เพื่อที่บีอีซี -เทโร จะได้นาภาพและเสียงมา
ประมวลเป็นรายการ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ หรือเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่ออื่นใดตามที่ บีอี ซ-ี เทโร จะ
เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้สมัครเข้าประกวดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ก่อนทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าประกวดตกลงจะดาเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตามวรรคแรก ทาการอนุญาต ให้ บีอี
ซี-เทโร (รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และ/หรือ ผู้ผลิตรายการ และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ บีอีซี-เทโร กาหนด)
สามารถดาเนินการตามวรรคแรกได้ โดยผู้สมัครเข้าประกวดไม่มีสิทธิได้รับ ค่าตอบใด ๆ จากการถ่ายทา การ
ออกอากาศ การเผยแพร่ การจาหน่ายรายการ การแสวงหา ประโยชน์อื่นใดจากการประกวด นอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้ในระเบียบการและเงื่อนไขฉบับนี้
11. การโอนสิทธิของนักแสดง ลิขสิทธิ์ และสิทธิข้างเคียงหรือธรรมสิทธิ์ ผู้สมัครเข้าประกวดตกลงโอน(รวมทั้ง
ตกลงจะดาเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อ 10.ทาการโอน) บรรดาสิทธิต่างๆ อาทิเช่นสิทธิของนักแสดง
ลิขสิทธิ์ สิทธิข้างเคียง (Related Rights) ธรรมสิทธิ์ (Moral Rights) รวมทั้งสิทธิอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินการของ บีอีซี-เทโร (และ/หรือ สถานีโทรทัศน์ช่อง3 และ/หรือ ผู้ผลิตรายการและ/หรือบุคคลใดๆที่
บีอีซี-เทโร กาหนด) ตามที่ระบุในข้อ 10 ให้แก่ บีอีซี-เทโร แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) ทั้งนี้ บีอีซี-เทโร มีสิทธิ
จาหน่ายจ่ายโอน เผยแพร่ แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือดาเนินการใดๆ ในงาน หรือสิทธิที่ได้รับโอน
นั้นได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้สมัครเข้าประกวดหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ต้องขอ
ความยินยอมจากผู้สมัครเข้าประกวดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อน การโอนสิท ธิดังกล่าวข้างต้นให้รวมถึง
สิทธิใดๆ ในรูปถ่าย ภาพและเสียง วัสดุ หรือสิ่งอื่นใด ของผู้สมัครเข้าประกวดและของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะได้รับมาจากผู้สมัครเข้าประกวดและ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มต้นการเข้าประกวด หรือที่ บีอีซี -เท
โร
(และ/หรือ สถานีโทรทัศ น์ช่อง3และ/หรือ ผู้ผลิตรายการ และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ บีอีซี -เทโร กาหนด) ได้
บันทึกภาพหรือเสียงของผู้สมัครเข้าประกวดไว้ก่อนเริ่มต้นเข้าประกวด
12. การชดเชยความเสียหาย
ผู้สมัครเข้าประกวดรับรองและยืนยันว่า ผู้สมัครเข้าประกวดมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการโอนสิทธิ ต่างๆ
ตามระเบียบและเงื่อนไขฉบับนี้ให้แก่ บีอีซี-เทโร และจะต้องดาเนินการต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
ระเบียบการและเงื่อนไขฉบับนี้ทุกประการ รวมทั้งจะต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการก่อให้เกิดความสูญเสีย
หรือความเสียหายต่อ บีอีซี -เทโร หรือ ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บีอี ซี -เทโร รวมทั้ง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ผู้ผลิตรายการ คู่สัญญาของบีอีซี -เทโร หรือบุคคลอื่นใด หาก บีอีซี -เทโร หรือ
บุค คลดั ง กล่ าวถูก ฟ้ อ งร้อ งหรือ ถู ก เรีย กร้ อ ง ค่ าเสีย หายจากบุค คลใด ผู้ ส มั ค รเข้าประกวดจะต้ อ ง
รับ ผิ ด ชอบต่ อ ความเสี ย หายและค่ า ใช้จ่ายที่ บี อี ซี -เทโร และ/หรือ บุ ค คลดั งกล่ าวได้ รั บ รวมทั้ ง ต้ อ ง
รับผิดชอบต่อผู้เรียกร้องหรือ ฟ้องร้องเองจนหมดสิ้น
13. การโฆษณาประชาสัมพันธ์การประกวด และรายการ
ผู้ ส มั ค รเข้ าประกวดตกลงจะเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมใดๆ ที่ บี อี ซี -เทโร ได้ ก าหนดหรื อ จั ด ขึ้ น เพื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์การประกวด รวมทั้งรายการโทรทัศน์และ/หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การประกวด

ไม่ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในระหว่างระยะเวลาของการประกวดหรือ หลังสิ้นสุดการประกวดแล้วก็
ตาม ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าประกวดรับทราบว่าผู้สมัครเข้าประกวด จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากการเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว
14. ผู้สนับสนุนรายการ
14.1 ผู้ สมัค รเข้าประกวดตกลง ยินยอม และยอมรับในทุกสิ่ งที่ บี อีซี -เทโร ได้จัดหาไว้ในการประกวด
รวมทั้งในการถ่ายทารายการโทรทั ศน์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ทั้งสภาพแวดล้อม
บรรยากาศ อุปกรณ์ประกอบฉาก เสื้อผ้า วัสดุ หรือสิ่งของอื่นใดที่ใช้ในการประกวด การถ่ายทา
รายการ หรือการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจ เกี่ยวข้องกับชื่อ
ตรายี่ห้อ สัญลักษณ์ ข้อความ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือ บริการของผู้สนับสนุน
การแข่งขัน หรือผู้สนับสนุนรายการ หรือผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน
14.2 ในการประกวด หรือการถ่ายทารายการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่ างๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน
ผู้สมัครเข้าประกวดตกลง รับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามคาแนะนาของ บีอีซี-เทโร หรือบุคคลที่ บี
อีซี-เทโร กาหนด ในการร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งอุปโภคบริโภคสินค้าหรือบริการใดๆ ของ
ผู้สนับสนุนรายการ
14.3 ผู้สมัครเข้าประกวดตกลงว่า ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมการประกวด หรือการถ่ายทารายการ
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน ผู้สมัครเข้าประกวดจะอุปโภคบริโภคสินค้า หรือ
บริก ารที่ บีอี ซี -เทโร หรือ บุค คลที่ บีอี ซี -เทโร กาหนด ได้จัดเตรียมไว้ ให้เท่ านั้ น และผู้ ส มั คร เข้ า
ประกวดจะไม่กล่าวถึง นาเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรืออุปโภคบริโภคสินค้าหรือบริก าร ของ
บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ผู้สนับสนุนรายการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บีอีซี -เทโร
ก่อน
15. คารับรองของผู้เข้าประกวด
15.1 ผู้ เข้าประกวดจะต้องไม่ใช้ก ารประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ และ มิสเวิลด์ ในการแสดงความคิด เห็ น
ในทางการเมือง และ/หรือ ทางศาสนา
15.2 ในกรณี ที่ได้รับตาแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้เข้า
ประกวดแต่เพียงผู้เดียวที่จะต้องได้รับวีซ่าและไม่ถูกต้องห้าม เข้าประเทศเจ้าภาพ การประกวดมิสเวิลด์
2018 (ไม่ว่าจะจัดขึ้นที่ประเทศใด) มิฉะนั้น ให้ถือว่าผู้เข้าประกวด ขาดคุณสมบัติในการดารงตาแหน่ง
มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 โดยทันที

ข้าพเจ้า นางสาว.................................................ผู้สมัครเข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ได้อ่านและเข้าใจ
ข้อ ความในระเบี ยบการและเงื่อนไขฉบับนี้โดยตลอดแล้ว และ ยินยอมตกลงที่จะปฏิ บัติ ตามระเบี ยบการและ
เงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ...............................................................
(.....................................................................)
วันที่...........เดือน......................พ.ศ..............
ผู้ปกครองให้ความยินยอม (สาหรับกรณีผู้เข้าสมัครเข้าประกวดมีอายุไม่ต่ากว่า 16 ปี 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร)
ข้าพเจ้า นาย.....................................................และนาง......................................................
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่บ้าน................................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน...................................ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด........................................เกี่ยวข้องเป็น บิดา/มารดา หรือ ...........................ในฐานะผู้ปกครองโดย
ชอบด้วยกฎหมาย (ในกรณีที่ไม่มีบิดาและมารดา) ของนางสาว.......................................ผู้เข้าประกวด มิสไทย
แลนด์เวิลด์ 2018 ได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขข้างต้นโดยตลอดแล้ว และตกลง ให้ความ
ยินยอมตามระเบียบการและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................บิดา
(..............................................................)
วันที่.............เดือน...................พ.ศ.................
ลงชื่อ.........................................................มารดา
(..............................................................)
วันที่..............เดือน...................พ.ศ................
ลงชื่อ.....................................................ผู้ปกครอง
(..............................................................)
วันที่...............เดือน...................พ.ศ...............

