
 

การประกวดถ่ายภาพโหมดกลางคืน
ด้วย iPhone  

กติกาอย่างเปน็ทางการ 



ไมจ่าํเป็นต้องซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ือเข้าประกวดหรือเป็นผู้ชนะ การซ้ือสินค้าหรือบริการมไิด้เพ่ิม
โอกาสชนะการประกวด สําหรับประเทศจนี การประกวดน้ีมไิด้หมายถึงหรือทําใหเ้ข้าใจวา่เป็น  
การจาํหน่ายโดยมรีางวลัมอบใหใ้นทุกกรณี   

การประกวดน้ีดําเนินการโดย Apple Inc., One Infinite Loop, Cupertino, CA 95014  
(“ผู้สนับสนุน”) 

1. วิธเีข้ารว่มเข้าประกวด ในการเข้าร่วมประกวด “ถ่ายภาพโหมดกลางคืนด้วย iPhone” (“การประกวด”) 
ใหอั้พโหลดภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดซ่ึงคุณถ่ายภาพด้วย iPhone 11, iPhone 11 Pro หรือ iPhone 11 Pro Max 
ของคุณโดยใช้โหมดกลางคืนต้ังแต่วนัท่ี 20 กันยายน 2019 ถึง 29 มกราคม 2020 (“ภาพถ่าย”)  
และทวตี โพสต์ ส่งอีเมล หรืออัพโหลดตามความเหมาะสม โดยระบุแฮชแท็ก #ShotoniPhone 
#NightmodeChallenge สําหรับ Twitter หรือ Instagram และ #ShotoniPhone# 
#NightmodeChallenge# หรือแฮชแท็กท่ีแปลภาษาจนี #⽤用iPhone拍摄# สําหรับ Weibo พร้อมด้วย
ข้อมูลท่ีระบุรุ่นของ iPhone ท่ีใช้ถ่ายภาพ โดยส่งผลงานด้วยวธิดัีงต่อไปน้ี  

(i) ทาง Twitter: เข้าสู่ระบบบัญชี Twitter จากน้ันไปยังลิงก์และทําตามคําแนะนําเพ่ือเป็น  
ผู้ติดตามหน้าของผู้สนับสนุนบน Twitter ซ่ึงอยู่ท่ี @Apple แล้วทวตีภาพถ่ายโดยระ
บุแฮชแท็กและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีกําหนด คณุต้องเปน็ผู้ครอบครองบัญชี Twitter ท่ีใช้งานได้อยู่
และ 
ต้องไมต้ั่งค่าเป็นส่วนตัว และต้องเป็นผู้ติดตามของ @Apple จงึจะมสีิทธิเ์ข้าร่วม  
การประกวดผ่าน Twitter (ตัวอย่างเช่น คณุต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารต้ังค่าทวตีของ 
คุณเป็น “สาธารณะ” โดยต้องไมต้ั่งค่าเป็น “ส่วนตัว”) คุณต้องมบัีญชี Twitter เพ่ือเข้า  
ประกวดด้วยวธิน้ีี หากคุณไมม่บัีญชี Twitter คุณสามารถสร้างบัญชีได้โดยไปท่ี 
www.twitter.com ท้ังน้ีบัญชี Twitter น้ันใหบ้ริการฟรี   

(ii) ทาง Instagram: เข้าสู่แอพพลิเคช่ัน Instagram บนอุปกรณ์มอืถือของคุณ และไปยัง
ลิงก์และทําตามคําแนะนําเพ่ือเป็นผู้ติดตามของ @Apple โพสต์ภาพถ่ายพร้อมระ
บุแฮชแท็กและข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีกําหนด คุณต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัวเลือก “รปูภาพเป็น
ส่วนตัว” ในการต้ังค่าบัญชีบนบัญชี Instagram ของคุณมกีารต้ังค่าเป็น “ปิด” แล้ว 
คุณต้องมแีอพและบัญชี Instagram เพ่ือเข้าประกวดด้วยวธิน้ีี หากคุณไมม่แีอพ 
Instagram คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากแอพพลิเคช่ันสโตร์บนอุปกรณ์ของคุณ ท้ังน้ี
บัญชี Instagram น้ันใหบ้ริการฟรี 

(iii) ทาง Weibo: เข้าสู่ระบบบัญชี Weibo ของคุณและโพสต์ภาพถ่ายพร้อมระบุแฮชแท็กและ
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีกําหนด คณุต้องตรวจสอบวา่มกีารต้ังค่าตัวเลือก “Share With” (แบ่งปนักับ) 
เป็น “Public” (สาธารณะ) ก่อนโพสต์ภาพถ่าย คุณต้องมบัีญชี Weibo ท่ีใช้งานได้อยู่  
เพ่ือเข้าประกวดด้วยวธิน้ีี หากคุณไมม่บัีญชี Weibo คุณสามารถสร้างบัญชีได้โดยไปท่ี 
www.weibo.com ท้ังน้ีบัญชี Weibo น้ันใหบ้ริการฟรี 
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(iv) ทางอีเมล: ส่งภาพถ่ายความละเอียดสูงสุดผ่านทางอีเมลไปท่ี 
shotoniphone@apple.com โดยใช้รปูแบบไฟล์ 
‘firstname_lastname_Nightmode_iphonemodel’ คุณต้องมท่ีีอยู่อีเมลท่ีถูกต้องเพ่ือเข้า
ประกวดด้วยวธิน้ีี   

ท้ังน้ีต้องถ่ายภาพด้วยโหมดกลางคืนและอาจมาจาก iPhone ของคุณโดยไมผ่่านการตกแต่งใดๆ 
หรืออาจได้รับการตกแต่งภาพผ่านเคร่ืองมอืตกแต่งภาพของ Apple ในแอพรปูภาพ หรือผ่าน
ซอฟต์แวร์ของบริษัทอ่ืน หากมกีารตกแต่งภาพ คณุต้องระบุแอพหรือฟลิเตอร์ท่ีคณุใช้ในความคิดเหน็
เก่ียวกับภาพดังกล่าวด้วย หากมกีารใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทอ่ืนในการสร้างสรรค์ผลงาน อาจมี 
การขอใหผู้้เข้าประกวดส่งภาพถ่ายต้นฉบับเพ่ือตรวจสอบยืนยันวา่เป็นไปตามข้อกําหนดในการประ
กวด คุณไมส่ามารถใช้ฮาร์ดแวร์อ่ืนๆ นอกจาก iPhone ของคุณเพ่ือถ่ายภาพ ต่อไปน้ีข้อมูลและภาพ
ถ่ายท้ังหมดท่ีส่งประกวดเรียกรวมกันวา่ “ผลงาน” โดยผลงานต้องเป็นไปตามข้อจาํกัดทางเน้ือ
หาดังท่ีกําหนดไวด้้านล่าง ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการประกวดคร้ังน้ี 
ในกรณีท่ีมกีารส่งผลงานเข้ามาในจาํนวนท่ีไมเ่พียงพอตามเกณฑ์การตัดสินขั้นต]า   

โดยการเข้าประกวดแสดงว่า ผู้เข้าประกวดแต่ละรายรับประกันและรับรองถ้อยความเก่ียวกับ
ผลงานของตนดังต่อไปน้ี: (ก) ผู้เข้าประกวดเป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียวโดยสมบูรณ์  
(ข) ผลงานไม่เป็นการละเมิดสิทธิอ่ื์นใด (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสิทธิใ์นทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ  
ก็ตาม) ของบุคคลท่ีสามรายใดก็ตาม (ค) บุคคลท่ีสามทุกรายท่ีปรากฏในผลงานได้มอบความยิน
ยอมอย่างเหมาะสมแก่ผู้เข้าประกวดให้สามารถถ่ายภาพได้และนําไปใช้ตามท่ีได้รับอนุญาตไว้ 
และ (ง) ขอ้มูลท้ังหมดท่ีผู้เขา้ประกวดระบุไวใ้นการประกวดน้ีเป็นความจริงและถูกต้อง ผู้สนับสนุน 
ขอสงวนสิทธิใ์นการร้องขอเอกสารการมอบสิทธิ ์/ การให้ความยินยอมจากบุคคลท่ี  
สามรายใดก็ตามท่ีปรากฏในผลงานใดๆ เม่ือใดก็ได้ โดยไม่ต้องชําระเงินหรือผู้สนับสนุนไม่ต้อง
พิจารณาเพ่ือชําระเงิน หากไม่สามารถแสดงเอกสารการมอบสิทธิ ์/ การให้ความยินยอม  
(หากเก่ียวขอ้ง) โดยครบถ้วน อาจทําให้ผลงานดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์การเขา้ประกวดและถูกตัดสิทธิ์ 
จากการประกวด ท้ังน้ีเป็นไปตามดุลพินิจของผู้สนับสนุนอย่างเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว   

โดยการส่งผลงานจะถือวา่ ผู้เข้าประกวดมอบความยินยอมแก่ผู้สนับสนุน ซ่ึงสิทธิใ์ช้งานอันปลอด 
ค่าลิขสทิธิ ์เพิกถอนไมไ่ด้ และไมเ่ปน็สทิธิข์าด ในการใช้ ทําซ̂า เผยแพร่ และจดัแสดงผลงานดังกล่าวไม่ 
วา่โดยท้ังหมดหรือบางส่วน โดยมผีลท่ัวโลก ไมว่า่ในรปูแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดอันเป็นท่ีรู้จกัแล้ว
หรือท่ีพัฒนาขึ้นภายหลัง เป็นระยะเวลาหน่ึงปีเพ่ือวตัถุประสงค์ในการดําเนินงานด้านการประกวด 
สําหรับผู้ชนะรายใดก็ตาม การส่งผลงานจะถือวา่ผู้ชนะมอบความยินยอมแก่ผู้สนับสนุน ซ่ึงสิทธิใ์ช้
งานท่ีเพิกถอนไมไ่ด้และไมเ่ป็นสิทธิข์าด ในการใช้ ทําซ̂า แก้ไข เผยแพร่ นําไปใช้สร้างสรรค์งานต่อ
เน่ือง และจดัแสดงผลงานดังกล่าวไมว่า่โดยท้ังหมดหรือบางส่วน โดยมผีลท่ัวโลก และนําไปใช้ร่วม
กับผลงานอ่ืน ไมว่า่ในรปูแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดอันเป็นท่ีรู้จกัแล้วหรือท่ีพัฒนาขึ้นภายหลัง  
ตามขอ้กําหนดทางกฎหมายของความคุม้ครองลิขสทิธิ ์ซ่ึงรวมถึงการขยายขอบเขตทางกฎหมายใน 
อนาคต ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่าํกัดเพียงสื่ออินเทอร์เน็ตใดๆ และท้ังหมด รวมถึงเวบ็ไซต์และทรัพย์สิ
นของผู้สนับสนุน และไซต์เครือข่ายสังคมต่างๆ (เช่น บน Apple Newsroom, apple.com/th, Apple 
Twitter, Apple Instagram (@Apple), Apple Weibo และ Apple WeChat) บนป้ายโฆษณา ใน  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Apple Store, การจดัแสดงผลงานภายในของ Apple และการจดัแสดงผลงานภายในของบุคคลท่ีสาม  
ช่างภาพท่ีถ่ายภาพท่ีชนะการประกวดหา้ (5) ภาพสุดท้ายจะได้รับค่าธรรมเนียมการใหส้ิทธิใ์ช้งาน  
ภาพถ่ายดังกล่าวในลักษณะท่ีอธบิายไวข้้างต้น ภาพถ่ายใดๆ ท่ีทําซ̂าขึ้นจะระบุข้อมูลอ้างอิงถึง 
ช่างภาพในรปูแบบท่ี Apple เป็นผู้ตัดสินใจภายใต้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นไปในแนวทางท่ีคุ้ม
ครองสิทธิโ์ดยธรรมของผู้เข้าประกวด โดยการเข้าประกวดแสดงวา่ ผู้เข้าประกวดแต่ละรายยินยอม
ใหผู้้สนับสนุนจดัการผลงานของตนในทางใดก็ได้ซ่ึงอาจละเมดิสิทธิโ์ดยชอบธรรมของผู้เข้าประกวด 
และผู้เข้าประกวดยอมรับท่ีจะไมอ้่างสิทธิโ์ดยชอบธรรมของตน (ในทุกท่ีท่ีรับรู้สิทธิดั์งกล่าว) ในผล
งานท่ีส่งประกวด ต่อผู้สนับสนุน หรือผู้รับมอบ ผู้ได้รับสิทธิ ์หรือผู้สืบทอดของผู้สนับสนุน 

หา้มไมใ่หใ้ช้อุปกรณ์และ/หรือโปรแกรมเพ่ือช่วยส่งประกวดโดยอัตโนมติั ท้ังน้ีจะไมม่กีารแจง้หรือ
ตอบกลับการได้รับผลงานท่ีส่งประกวด ผู้สนับสนุนไมรั่บผิดชอบต่อการสูญหาย ล่าช้า อ่านไมไ่ด้  
ถกูโจรกรรม ไมส่มบูรณ์ ไมถ่กูต้อง ไมส่ามารถเขา้ใจได้ ท่ีต้องชําระค่าไปรษณียากร ท่ีจดัสง่ผิด ผลงาน 
ส่งประกวดท่ีเสียหายหรือบิดเบือนทางเทคนิค ซ่ึงทําใหเ้สียสิทธิก์ารเข้าประกวด หรือต่อปัญหาลัก
ษณะใดไมว่า่จะในทางกล มนุษย์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม แบบฟอร์มส่งผลงานต้องมคีวามสมบูรณ์
ครบถ้วนจงึจะมสีิทธิเ์ข้าร่วมการประกวด ท้ังน้ีหลักฐานยืนยันการส่งผลงานไมถื่อเป็น  
หลักฐานการรับผลงานโดยผู้สนับสนุนแต่อย่างใด   

2. วันท่ีเริ่มต้น/วันท่ีส้ินสุด การประกวดเร่ิมต้นเวลา 00:01 น. ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก (8:01 น. 
ตามเวลามาตรฐานกรีนิช) ของวนัท่ี 8 มกราคม 2020 และสิ้นสุดเวลา 23:59 น. ตามเวลามาตรฐาน
แปซิฟิกของวนัท่ี 29 มกราคม 2020 (7:59 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิชของวนัท่ี 28 มกราคม 
2020) (“ระยะเวลาการประกวด”)  

3. สิทธิก์ารเข้าประกวด การประกวดเปิดรับเฉพาะผู้มภูีมลํิาเนาตามกฎหมายในประเทศท่ีตนอยู่
อาศัย โดยต้องมอีายุไมต่]ากวา่ 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะในประเทศดังกล่าว ณ วนัท่ีสมคัรเข้าร่วม
การประกวด และต้องใช้ iPhone 11, iPhone 11 Pro หรือ iPhone 11 Pro Max ในการถ่ายผลงาน   ท้ัง
น้ีถือเป็นโมฆะในรัฐควเิบกและสถานท่ีอ่ืนใดซ่ึงเป็นการต้องหา้ม ต้องชําระภาษี หรือถูกจาํกัด
ตามกฎหมาย พนักงาน เจา้หน้าท่ี และกรรมการของ Apple Inc. รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ 
คู่ค้า ตัวแทนโฆษณาและส่งเสริมการขาย ผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่สื่อการประกวด ตลอดจนสมาชิก
ในครอบครัวใกล้ชิด (บิดามารดา บุตร พ่ีน้อง คู่สมรส) หรือสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน (ไมว่า่มี
ความสัมพันธกั์นหรือไมก็่ตาม) ของพนักงาน/เจา้หน้าท่ี/กรรมการดังกล่าว ไมม่สีิทธิเ์ข้าร่วมการประ
กวด   

4. แนวทางการส่งผลงานและข้อจํากัดทางเน้ือหา: โดยการเข้าร่วมการประกวด ผู้เข้าประกวด  
ทุกคนยอมรับวา่ผลงานของตนสอดคล้องตามข้อจาํกัดทางเน้ือหาตามท่ีกําหนดไวด้้านล่าง  
(“ขอ้จํากัดทางเน้ือหา”) และผู้สนับสนุนอาจลบผลงานและตัดสทิธิก์ารเขา้ประกวดตามดุลพินิจแต่เพียง 
ผู้เดียว หากเช่ือได้วา่ผลงานของผู้เข้าประกวดไมเ่ป็นไปตามข้อจาํกัดทางเน้ือหา   
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 ข้อจํากัดทางเน้ือหา:  

• ผลงานต้องไมป่ระกอบด้วยสิ่งท่ีละเมดิหรือฝ่าฝืนสิทธิใ์ดๆ ของบุคคลอ่ืนใดก็ตาม ซ่ึงรวมถึง
แต่ไมจ่าํกัดเพียงลิขสิทธิ ์เคร่ืองหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ หรือสิทธิ์
ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธพิลเมอืงอ่ืนใดก็ตาม  

• ผลงานต้องไมทํ่าใหผู้้สนับสนุน บุคคล หรือฝ่ายใดก็ตามเสื่อมเสียไมว่า่จะในทางใด 

• ผลงานต้องไมป่ระกอบด้วยสิ่งท่ีไมเ่หมาะสม ลามกอนาจาร สร้างความเกลียดชัง ล่วงละเมดิ 
หมิน่ประมาท ปรามาส หรือใหร้้าย 

• ผลงานต้องไมป่ระกอบด้วยสิ่งท่ีส่งเสริมความคล่ังศาสนา การเหยียดเช้ือชาติ สร้างความ
เกลียดชัง หรือเป็นอันตรายต่อกลุ่มหรือบุคคลใดๆ หรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติต่อเช้ือชาติ 
เพศ ศาสนา สัญชาติ ความทุพพลภาพ เพศวถีิ หรืออายุ  

• ผลงานต้องไมป่ระกอบด้วยสิ่งท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย ละเมดิหรือขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือศีลธรรมทางสังคมนิยมท่ีอาจเก่ียวข้อง ของเขตอํานาจศาลใดๆ ท่ีมกีารสร้างสรรค์
ผลงานขึ้น  

• ผลงานต้องไมส่่งเสริมยาเสพติดหรืออาวธุอันผิดกฎหมาย (หรือการใช้สิ่งดังกล่าวข้างต้น) 
หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจมลัีกษณะไมป่ลอดภัยหรืออันตราย หรือมนัียหรือสารอันเก่ียวข้อง
กับการเมอืง และ 

• ผลงานต้องสอดคล้องตามภาพลักษณ์และค่านิยมของผู้สนับสนุน และต้องสอดคล้องและ
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการประกวด  

ผู้เข้าประกวดทุกคนรับทราบวา่ผู้เข้าประกวดคนอ่ืนๆ อาจใช้ความคิดและ/หรือแนวคิดในผลงานข
องตนซ่ึงอาจเหมอืนความคิดหรือแนวคิดซ่ึงปรากฏในผลงานของผู้เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดทุก
คนเข้าใจและยอมรับวา่ตนเองจะไมอ้่างสิทธิใ์ดๆ ต่อผู้เข้าประกวดคนอ่ืนๆ หรือต่อผู้สนับสนุนอันเป็น
เหตุจากความคล้ายคลึงกันดังกล่าว หรือจะไมไ่ด้รับสิทธิใ์นสินไหมทดแทนใดๆ ก็ตามเพราะความ
คล้ายคลึงกันดังกล่าว   

การตัดสินของผู้สนับสนุนถือเป็นท่ีสิ้นสุดและผูกพันในทุกกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการประกวด ซ่ึงรวมถึง
แต่ไมจ่าํกัดเพียงการตีความและการบังคับใช้กติกาอย่างเป็นทางการเหล่าน้ี โดยการเข้าร่วมการ
ประกวด ผู้เข้าประกวดยอมรับท่ีจะผูกพันตามกติกาและการตัดสินใจของคณะกรรมการโดยสมบูรณ์
และปราศจากเงื่อนไข โดยใหถื้อเป็นท่ีสิ้นสุดและผูกพันในทุกกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการประกวด 
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5. การตัดสินผู้ชนะ หลังสิ้นสุดระยะเวลาการประกวดและจนกระท่ังถึงประมาณวนัท่ี 20 กุมภาพันธ ์
2020 ผลงานท้ังหมดท่ีมสีิทธิเ์ข้าประกวดจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการผู้มคีุณสมบัติและมคีวาม
เช่ียวชาญและประสบการณ์เก่ียวกับการถ่ายภาพ การตัดสินเบ้ืองต้นจะดําเนินการโดยผู้สนับ
สนุนและผู้ได้รับมอบหมายของผู้สนับสนุน ส่วนการตัดสินรอบสุดท้ายจะดําเนินการโดยผู้ทรงคุณวฒุิ
ด้านการถ่ายภาพและผู้บริหารระดับอาวโุสของ Apple ท้ังน้ีผลงานท้ังหมดจะได้รับการตัดสินตาม
เกณฑ์การตัดสินต่อไปน้ีภายใต้การใหน้̂าหนักคะแนนท่ีเท่ากัน (“เกณฑ์การตัดสิน”): (ก) ความคิด
สร้างสรรค์ (ข) การใช้คุณสมบัติโหมดกลางคืนของ iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro 
Max และ (ค) เทคนิคท่ีใช้   

6. รางวัล ภาพถ่ายท่ีชนะการประกวดจาํนวนหา้ (5) ภาพจะถูกเผยแพร่ผ่าน Apple Newsroom, ช่อง
ทาง Instagram ของ Apple, apple.com/th, ใน Apple Store และป้ายโฆษณาท่ัวโลก ท้ังน้ีเป็นไปตาม
ดุลพินิจของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว ภาพถ่ายท่ีชนะการประกวดยังอาจได้รับการเผยแพร่โดยเป็น
ส่วนหน่ึงของการจดัแสดงผลงานของบุคคลท่ีสาม รางวลัไมส่ามารถถ่ายโอนสิทธิไ์ด้ ไมม่สีิ่ง
ทดแทนหรือไมส่ามารถแลกเปล่ียนเป็นเงนิ ผู้ชนะจะได้รับค่าธรรมเนียมการใหส้ิทธิใ์ช้งานบนป้ายโฆษ
ณาและช่องทางการตลาดของ Apple อ่ืนๆ   

7. การแจ้งให้ทราบ ณ วนัท่ีหรือประมาณวนัท่ี 4 มนีาคม 2020 จะมกีารประกาศผู้ชนะผ่านทาง 
Apple Newsroom และส่งข้อความโดยตรงเพ่ือแจง้ผู้ชนะ (หรือโดยวธิอ่ืีนใดอันเหมาะสมตามช่อง
ทางการเข้าประกวด) โดยหากจาํเป็นและเป็นไปตามกฎหมาย ผู้ชนะจะต้องลงนามและส่งคืนเอกสาร
ยืนยันคุณสมบัติผู้ชนะการแข่งขัน สัญญาการปลอดความรับผิด/เอกสารการมอบสิทธิก์ารเผยแพร่ 
และ/หรือข้อตกลงสิทธิก์ารใช้งานภายในหา้ (5) วนัทําการนับต้ังแต่การแจง้รางวลั นอกจากน้ีผู้ชนะ
ยังอาจต้องส่งเอกสารการมอบสิทธิ ์/ การอนุญาตจากบุคคลท่ีสามรายใดๆ และท้ังหมดท่ีปรากฏ
ในผลงานท่ีเก่ียวข้องของตน หากไมส่ามารถติดต่อผู้ชนะได้ภายในหา้ (5) วนัทําการนับต้ังแต่การ
แจง้ผลคร้ังแรก (หรือในระยะเวลาท่ียาวนานกวา่หรือตามจาํนวนคร้ังของการติดต่อท่ีอาจกํา
หนดไวโ้ดยกฎหมายท่ีใช้บังคับ) หากรางวลัหรือการแจง้รางวลัถูกส่งคืนเน่ืองจากไมส่ามารถจดัส่ง
ได้  
หากผู้ชนะปฏิเสธรางวลัของตน หรือในกรณีท่ีไมเ่ปน็ไปตามกติกาและขอ้กําหนดการประกวด ใหถื้อเปน็การ 
เสียสิทธิใ์นรางวลัดังกล่าวและอาจมอบรางวลัแก่ผลงานท่ีได้รับคะแนนสูงสุดรองลงมา และจะไมม่ี
การชดเชยใดๆ หากมกีารเสียสิทธิร์างวลัเกิดขึ้น   

8. เงื่อนไข ผู้สนับสนุนจะไมรั่บผิดหรือรับผิดชอบในกรณีท่ีไมม่กีารใช้ผลงานดังกล่าวไมว่า่โดยสาเห
ตใุด ผลงานอาจถกูตัด แก้ไข ปรับรปูแบบ จดัเรียงใหม ่นําไปรวมกับเน้ือหาอ่ืน และ/หรืออาจถกูปรับ
เปล่ียน โดยเปน็ไปตามดุลพินิจของผู้สนับสนุนอย่างเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ภาระทางภาษีสหพันธรัฐ 
ภาษีของรัฐ และภาษีท้องถ่ินใดๆ และท้ังหมดถือเปน็ความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ชนะ การเขา้
ร่วมการประกวดและ/หรือการยอมรับรางวลัถือวา่ผู้ชนะแต่ละรายอนุญาตใหผู้้สนับสนุนสามารถใช้ช่ือ 
ท่ีอยู่ (เมอืงและรัฐ) รปูลักษณะ ภาพถ่าย รปูภาพ รปูบุคคล เสยีง ขอ้มูลชีวประวติั ผลงาน และ/หรือถ้อย
ความใดของผู้ชนะแต่ละรายอันเก่ียวกับการประกวดหรือผู้สนับสนุน เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการโฆษณา
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และสง่เสริมการขายโดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบหรือไมต้่องชดเชยสิง่ใดเพ่ิมเติม เวน้แต่มกีารหา้มไวต้า
มกฎหมาย ผู้เขา้ประกวดสละสทิธิท้ั์งหมดและตกลงท่ีจะไมอ้่างสทิธิโ์ดยชอบธรรมใดๆ หรือสทิธิท่ี์คล้าย
คลึงหรือเทียบเท่าท่ัวโลกเก่ียวกับการเขา้ประกวด ในทกุท่ีท่ีบังคับใช้ได้: การเขา้ร่วมการประกวด
เปน็การแสดงวา่ ผู้เขา้ประกวดและผู้ชนะยินยอมท่ีจะไมเ่รียกร้องและปกปอ้งผู้สนับสนุน และตัวแทนโฆษ
ณาและสง่เสริมการขายของผู้สนับสนุนตลอดจนบริษัทแม ่บริษัทสาขา บริษัทในเครือ คูค้่า ตัวแทน 
นายหน้า ผู้สบืทอด ผู้รับมอบ พนักงาน เจา้หน้าท่ี และกรรมการ (รวมเรียกวา่ “ผู้ปลอดความรับผิด”) 
จากการรับผิดใดๆ และท้ังหมด ท้ังต่อความสญูเสยี ความเปน็อันตราย ความเสยีหาย การบาดเจบ็ 
ต้นทนุ หรือค่าใช้จา่ย ไมว่า่อย่างใดก็ตาม ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจํ่ากัดเพียงความเสยีหายต่อทรัพย์สนิ  
การบาดเจบ็สว่นบุคคล และ/หรือการเสยีชีวติ ซ่ึงอาจเกิดขึน้โดยเก่ียวเน่ืองกับการจดัเตรียม การเดินทาง  
หรือการเขา้ร่วมในการประกวด หรือการครอบครอง การยอมรับ และ/หรือการใช้หรือใช้ในทางท่ีผิด
สําหรับรางวลัหรือการเขา้ร่วมในกิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกวด และสําหรับการเรียกร้อง
ใด  ๆท่ีอิงตามสทิธิใ์นการเผยแพร่ ความผิดฐานหมิน่ประมาท การรกุล̂าความเปน็สว่นตัว การละเมดิลิขสทิธิ ์
การละเมดิเคร่ืองหมายการค้า หรือการกระทําใดๆ ก็ตามท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัพย์สนิทางปญัญา  
ผู้เขา้ประกวดท่ีไมป่ฏิบัติตามกติกาอย่างเปน็ทางการเหล่าน้ี หรือพยายามแทรกแซงการประกวดน้ีไม่
วา่ในทางใดก็ตามจะถกูตัดสทิธิ ์ผู้สนับสนุนไมรั่บผิดชอบหากไมส่ามารถจดัการประกวดได้หรือหากไม่
สามารถมอบรางวลัได้เน่ืองจากการยกเลิกการเดินทาง เกิดความล่าช้า หรือเกิดขอ้ติดขดั ท้ังจาก
เหตสุดุวสิยั สงคราม ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ หรือการก่อการร้าย 

9. ข้อตกลงเพ่ิมเติม หา้มไมใ่หม้กีารเข้าประกวดในรปูแบบอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นเน้ือหาส่วน
ท่ี 1 ข้างต้น ไมอ่นุญาตใหม้กีารเข้าประกวดโดยวธิอัีตโนมติั โดยการเขียนคําสั่งโปรแกรม โดยวธิทีาง
หุน่ยนต์หรือวธิคีล้ายคลึงกัน ผู้สนับสนุน บริษัทในเครือ คู่ค้า และตัวแทนโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ของผู้สนับสนุน ไมรั่บผิดชอบต่อการทํางานท่ีผิดปกติ ข้อผิดพลาด หรือความล้มเหลวในทุกรปูแบ
บท้ังทางเทคนิค ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โทรศัพท์ หรือการสื่อสารอ่ืนใด การขาดหายหรือไมพ่ร้อมใช้
งานของการเช่ือมต่อเครือข่าย เวบ็ไซต์ อินเทอร์เน็ต หรือความพร้อมใช้งานของผู้ใหบ้ริการอิน
เทอร์เน็ต การแทรกแซงของมนุษย์โดยไมไ่ด้รับอนุญาต ความคับค่ังในการใช้งาน ความไมส่มบูรณ์
หรือความไมถู่กต้องในการเก็บข้อมูลการเข้าประกวด (ไมว่า่ด้วยสาเหตุใด) หรือเกิดความล้มเหลว 
ไมส่มบูรณ์ บิดเบือน ยุ่งเหยิง หรือล่าช้าในการรับส่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ซ่ึงอาจจาํกัดความ
สามารถของบุคคลในการเข้าร่วมการประกวด อันรวมถึงอันตรายหรือความเสียหายต่อคอมพิว
เตอร์ของผู้เข้าร่วมการประกวดหรือบุคคลอ่ืน อันเก่ียวพันหรือเป็นผลจากการเข้าร่วม  
การประกวดหรือการดาวน์โหลดสื่อใดๆ ในการประกวดน้ี ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิภ์ายใต้ดุลพินิจแต่  
เพียงผู้เดียวต่อการยกเลิก ยุติ ปรับเปล่ียน ขยาย หรือระงบัการประกวดน้ี ในกรณีท่ีเกิด (ภายใต้ดุล
พินิจแต่เพียงผู้เดียว) ไวรัส บ๊ัก การแทรกแซงของมนุษย์โดยไมไ่ด้รับอนุญาต การฉ้อโกง หรือสา
เหตุอ่ืนนอกเหนือการควบคุม อันรบกวนหรือส่งผลต่อการดูแลจดัการ การรักษาความปลอดภัย 
ความเป็นธรรม หรือการจดัประกวดอย่างเหมาะสม ในกรณีดังกล่าวผู้สนับสนุนจะเลือกผู้ชนะจา
กการส่งเข้าประกวดท่ีมสีิทธิท้ั์งหมดซ่ึงได้รับก่อนและ/หรือหลัง (หากเหมาะสม) ท่ีผู้สนับสนุนได้ดําเนิน
การ ผู้สนับสนุนสงวนสิทธิภ์ายใต้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิข์องบุคคลใดท่ีพบวา่  
ก่อความยุ่งเหยิงต่อกระบวนการเขา้ประกวดหรือการดําเนินงานของการประกวดหรือเวบ็ไซต์ ภายใต้ 
ดุลพินิจของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว ผู้สนับสนุนอาจหา้มผู้เข้าประกวดไมใ่หม้สี่วนร่วมในการประ
กวดหรือได้รับรางวลั โดยเป็นไปตามดุลพินิจของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว หากพบวา่ผู้เข้า
ประกวดพยายามบ่อนทําลายการดําเนินงานโดยชอบของการประกวด โดยการทุจริต การเจาะระบบ 
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การปลอมแปลง หรือการปฏิบัติโดยไมช่อบธรรมอ่ืนใด (ซ่ึงรวมถึงการใช้โปรแกรมเพ่ือช่วยส่งประ
กวดอย่างรวดเร็วโดยอัตโนมติั) หรือการต้ังใจก่อกวน ข่มเหง คุกคาม หรือข่มขู่ผู้เข้าประกวด
รายอ่ืนหรือตัวแทนของผู้สนับสนุน 

คําเตือน: ความพยายามใดๆ ของผู้เข้าประกวดอันสร้างความเสียหายต่อเวบ็ไซต์ใดก็ตามโดยไตร่
ตรองหรือบ่อนทําลายการดําเนินงานโดยชอบของการประกวดอาจเป็นการละเมดิต่อกฎหมาย
ทางอาญาและทางแพ่ง และหากเกิดการกระทําตามความพยายามดังกล่าว ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลดังกล่าวภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

ในกรณีท่ีมขี้อพิพาทต่อผลงานใดๆ ใหเ้ช่ือวา่ผู้ครอบครองบัญชีท่ีได้รับอนุญาตของท่ีอยู่อีเมลหรือ
บัญชีโซเชียลมเีดียซ่ึงใช้ลงทะเบียนถือเป็นผู้เข้าประกวดและต้องเป็นไปตามกติกาอย่างเป็นทางการ
เหล่าน้ี ท้ังน้ี "ผู้ครอบครองบัญชีท่ีได้รับอนุญาต" คือบุคคลธรรมดาท่ีได้รับมอบบัญชีโซเชียลมเีดีย
หรือท่ีอยู่อีเมลท่ีใช้ได้จากผู้ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต ผู้ใหบ้ริการออนไลน์ หรือองค์กรอ่ืนท่ีรับผิดชอบ
ต่อการจดัสรรท่ีอยู่อีเมลของโดเมนซ่ึงสัมพันธกั์บท่ีอยู่ท่ีส่งประกวด โดยผู้เข้าประกวดแต่ละรา
ยอาจต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ครอบครองบัญชีท่ีได้รับอนุญาต 

10. การจํากัดความรับผิด; ข้อสงวนสิทธิก์ารรับประกัน   

ในทุกท่ีท่ีบังคับใช้ได้ การประกวดน้ีไมร่องรับการใช้สิทธิไ์ล่เบ้ียทางกฎหมาย   

ในทุกท่ีท่ีบังคับใช้ได้ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตามผู้ปลอดความรับผิดจะไมต้่องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อ
ความเสียหายหรือความสูญเสียไมว่า่ประเภทใด ซ่ึงรวมถึงค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม 
ค่าเสียหายธรรมดาท่ีย่อมเกิดขึ้น ค่าเสียหายท่ีเป็นผลสืบเน่ือง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ อันเกิด
จากการท่ีคุณเข้าถึงและใช้ไซต์และ/หรือเข้าร่วมการประกวด การดาวน์โหลดและ/หรือการพิมพ์สื่อ
วสัดุท่ีดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกวด อีกท้ังยังไมจ่าํกัดสิ่งท่ีระบุไวข้้างต้น  
การประกวดน้ีและรางวลัท้ังหมดเปน็การจดัเตรียมให ้"ตามสภาพท่ีเปน็อยู่" โดยปราศจากการรับประกัน 
ไมว่า่รปูแบบใด ท้ังโดยชัดแจง้หรือโดยนัย ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่าํกัดเพียงการรับประกันโดยนัยต่อความ
สามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมตามวตัถุประสงค์เฉพาะ หรือการไมล่ะเมดิต่อสิทธิ ์บาง
เขตอํานาจศาลอาจไมอ่นุญาตใหจ้าํกัดหรือยกเวน้ต่อการรับผิดสําหรับความเสียหายธรรมดาท่ีย่อม
เกิดขึ้นหรือความเสียหายท่ีเป็นผลสืบเน่ือง หรือการยกเวน้ต่อการรับประกันโดยนัย ดังน้ันข้อจาํกัด
หรือข้อยกเวน้ข้างต้นอาจไมม่ผีลบังคับใช้กับคุณ ตรวจสอบกฎหมายในท้องถ่ินของคุณเก่ียวกับ  
การจาํกัดหรือข้อจาํกัดใดๆ วา่ด้วยข้อจาํกัดหรือข้อยกเวน้เหล่าน้ี 

11. ข้อพิพาท; กฎหมายท่ีใช้บังคับ   

ในทุกท่ีท่ีบังคับใช้ได้ ทุกฝ่ายสละสิทธิท้ั์งหมดต่อการพิจารณาคดีไมว่า่ในทางใดหรือการดําเนินคดี
อันเก่ียวข้องกับกติกาอย่างเป็นทางการเหล่าน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่าํกัดเพียงการประกวดเท่าน้ัน  
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ในทุกท่ีท่ีบังคับใช้ได้ ข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากหรือเก่ียวข้องกับกติกาอย่างเป็น
ทางการเหล่าน้ีและ/หรือการประกวด ใหดํ้าเนินการโดยใช้อนุญาโตตุลาการท่ีผูกพันอันสอดคล้อง
ตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ของสมาคมอนุญาโตตุลาการแหง่อเมริกา ข้อโต้แย้ง
หรือข้อเรียกร้องใดๆ ดังกล่าวต้องได้รับการตัดสินเป็นการเฉพาะราย และต้องไมร่วมอยู่ในกา
รอนุญาโตตุลาการใดๆ ท่ีมขี้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งของบุคคลอ่ืนใดก็ตาม การใช้อนุญาโตตุ
ลาการใหดํ้าเนินการในรัฐแคลิฟอร์เนีย  

ในทุกท่ีท่ีบังคับได้ กติกาอย่างเป็นทางการเหล่าน้ีและการตีความข้อตกลงต่างๆ ใหบั้งคับใช้และ
ตีความตามกฎหมายแหง่รัฐแคลิฟอร์เนียโดยไมคํ่านึงถึงหลักกฎหมายท่ีขัดกัน ในกรณีใดๆ ท่ีไมอ่ยู่
ภายใต้การอนุญาโตตุลาการดังท่ีระบุไวใ้นกติกาอย่างเป็นทางการเหล่าน้ี และ/หรือเก่ียวข้องกับ 
การเขา้สูก่ารพิพากษาท่ีเก่ียวกับคําตัดสนิช้ีขาดของคณะอนุญาโตตลุาการท่ีเก่ียวขอ้งกับกติกาอย่าง 
เป็นทางการเหล่าน้ี และ/หรือการประกวด ทุกฝ่ายต้องมอบและยินยอมอย่างไมอ่าจเพิกถอนได้ต่อ
เขตอํานาจศาลเฉพาะและสถานท่ีของศาลแหง่รัฐและสหพันธรัฐท่ีต้ังอยู่ในหรืออยู่ใกล้กับเทศมณฑล
ซานตาคลาราในรัฐแคลิฟอร์เนีย ทุกฝ่ายตกลงท่ีจะไมต่่อสู้คดีตามกฎหมายวา่ด้วยการขอจาํหน่าย
คดีไปยังศาลท่ีเหมาะสมมากกวา่ 

12.  การใช้ข้อมูล ผู้สนับสนุนจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเก่ียวกับผู้เข้าประกวดทางออนไลน์ โดยเป็น
ไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนท่ี  
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ โดยการเข้าร่วมการประกวด แสดงวา่ผู้เข้าประกวด
ยินยอมใหผู้้สนับสนุนรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของตนได้ และรับรองวา่ตนเองได้อ่านและยอ
มรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนแล้ว   

13. รายช่ือผู้ชนะ หากต้องการขอรับรายช่ือผู้ชนะ โปรดไปท่ี http://www.apple.com/newsroom  
หรือส่งอีเมลไปท่ี to shotoniphone@apple.com ก่อนวนัท่ี 1 เมษายน 2020
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