
กติกาการประกวด รอบ Audition ระดับจังหวัด 

“Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” Season 2 

ผูส้มคัรดงัมีรายช่ือปรากฏตามทา้ยเอกสารน้ี (ซ่ึงต่อไปในหนงัสือฉบบัน้ีจะเรียกวา่ “ผูเ้ขา้ประกวด”) ตก

ลงสมคัรเขา้ประกวดในรายการ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวติ” Season 2 (ซ่ึงต่อไปในหนังสือฉบบั

น้ีจะเรียกวา่ “การประกวด”) ซ่ึงจดัขึ้นโดย มูลนิธิคาราบาว และบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั ร่วมกบั บริษทั 

เวร์ิคพอ้ยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปในหนงัสือฉบบัน้ีจะเรียกว่า “ผูจ้ดัการประกวด”) และ

ตกลงปฏิบติัตามเง่ือนไขในการประกวดดงัต่อไปน้ี

ข้อ 1. ผู้เข้าประกวด และวงดนตรีทีเ่ข้าประกวด 

1.1 ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งมีคุณสมบติั สถานะนกัเรียน หรือนกัศึกษา อายไุม่เกิน 24 ปี ไม่จาํเป็นตอ้งศึกษาอยู่

สถาบนัเดียวกนั หรือมีภูมิลาํเนาเดียวกนั

1.2 ผูเ้ขา้ประกวดดงัมีรายช่ือปรากฏตามทา้ยเอกสารน้ี ตกลงรวมกลุ่มขึ้นเป็นวงดนตรีของผูเ้ขา้ประกวด เพื่อเขา้

ประกวดในรอบ Audition ระดบัจงัหวดั และตกลงให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวง และการเขา้ประกวดโดยละเอียด 

ตลอดจนแจง้ช่ือวงดนตรีใหผู้จ้ดัการประกวดทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ี ช่ือวงดนตรีดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะการ

ละเมิด ดูหม่ิน บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใด ตลอดจนไม่มีลกัษณะเป็นคาํลามก หยาบคาย หรือขดัต่อความ

สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

1.3 หากผูเ้ขา้ประกวดจะเพิ่ม-ลด หรือปรับเปล่ียนตาํแหน่งสมาชิกในวงดนตรีของผูเ้ขา้ประกวด โดยมีเหตุ

สุดวิสัยที่สมาชิกวงดนตรีไม่สามารถเขา้ประกวดได ้ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งแจง้ให้ผูจ้ดัการประกวดทราบ

ทนัที และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูจ้ดัการประกวดเท่านั้น 

1.4 ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งแจง้ตาํแหน่งการเล่น และอุปกรณ์ในการประกวดให้ผูจ้ดัการประกวดทราบก่อนการ

ประกวด 

1.5 ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการดูแล จดัการเคร่ืองแต่งกาย และแต่งหน้าทาํผมทั้งหมด ทั้งน้ี 

หา้มผูเ้ขา้ประกวดสวมเคร่ืองแต่งกาย หรือแต่งหนา้ทาํผม ที่มีลกัษณะลวดลาย เหมือนหรือคลา้ยเคร่ืองหมาย

การคา้ หรือเคร่ืองหมายบริการสัญลกัษณ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใด หรือมีลกัษณะขดัต่อความสงบ

เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

1.6 หา้มสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา และเสพส่ิงเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด ในพื้นที่ของผูจ้ดัการประกวด 

1.7 หา้มพกอาวธุหรือส่ิงที่จะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้นเขา้มาในพื้นที่ของผูจ้ดัประกวด 

1.8 หา้มผูเ้ขา้ประกวดออกรายการโทรทศัน์ ไม่ว่าจะเป็นช่องฟรีทีวี ดิจิตอลทีวี เคเบิ้ลทีวี หรือตลอดจนเขา้ทาํ

สญัญากบับุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการประกวด ในตลอดระยะเวลาการประกวด จะไม่

เขา้ประกวดในลักษณะเดียวกนักบัการประกวดในโครงการน้ี ตั้งแต่วนัท่ีลงนามในหนังสือฉบบัน้ี จนถึง 

วนัที่ 30 เมษายน 2559  



ทั้งน้ี ผูเ้ขา้ประกวดขอรับรองว่า ก่อนสมคัรการประกวด ผูเ้ขา้ประกวดไม่มีภาระผูกพนั หรือไดท้าํสัญญา

เป็นนกัร้อง ศิลปิน หรือนักแสดงกบับุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนใด หรือมีภาระผูกพนัในลกัษณะเดียวกนักบั

การประกวด 

1.9 ผูเ้ขา้ประกวดตกลงเขา้ร่วมกิจกรรม หรือการกระทาํใดๆ ตามที่ผูจ้ดัการประกวดกาํหนดเพื่อส่งเสริม หรือ

ประชาสมัพนัธ ์การประกวดและตวัผูเ้ขา้ประกวด และจะใหค้วามร่วมมืออยา่งเต็มที่ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

หรือกระทาํการดงักล่าวใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

1.10 ผูเ้ขา้ประกวดยนิยอมใหผู้จ้ดัการประกวดใชช่ื้อตวั ช่ือสกุล หรือช่ือใดๆ ก็ตามของผูเ้ขา้ประกวดไปทาํ

การประกาศโฆษณา และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได ้โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากผูจ้ดัการประกวด 

1.11 ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งกรอกขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ตามความจริงให้ครบถว้น เพื่อประโยชน์ของผูเ้ขา้

ประกวด โดยผูเ้ขา้ประกวดยนิยอมให้ผูจ้ดัการประกวดตรวจสอบขอ้มูลส่วนตวั และ/หรือ ขอ้มูลอ่ืนใดที่ผู ้

เขา้ประกวดระบุไวใ้นใบสมคัรการประกวดน้ี หากผูจ้ดัการประกวดตรวจสอบแลว้พบว่าผูเ้ขา้ประกวดให้

ขอ้มูลอันเป็นเท็จ หรือฝ่าฝืนเง่ือนไขที่ก ําหนดไวใ้นหนังสือฉบับน้ี ผูจ้ดัประกวดมีสิทธิตัดสิทธ์ิผูเ้ข ้า

ประกวดไดท้นัที  

1.12 ในกรณีที่ผูเ้ขา้ประกวดอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ในวนัประกวดรอบ Audition ผูเ้ขา้ประกวดขอรับรองว่า

ไดรั้บความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม โดยไดมี้การลงนามให้ความยนิยอมตามเอกสารแนบทา้ยใบ

สมคัรฉบบัน้ี 

ข ้อ 2. งานเพลงที่ใช้ประกวด 

2.1 เพลงที่ใชใ้นการประกวด ตอ้งเป็ นเพลงลิขสิทธิ์ของวงคาราบาวที่มีการบนัทึกเป็ นอลับั้มแลว้เท่านั้น จ ํานวน 

1 เพลง โดยผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งเรียบเรียงทาํนอง และการบรรเลงใหม่ ( Re-arrange) เท่านั้น เพลงที่ใช้

ประกวดทั้งหมดให้คงเน้ือร้อง และ Melody ของบทเพลงคาราบาวเหมือนตน้ฉบบั โดยจะตอ้งไม่คดัลอก 

หรือนาํทาํนองเพลงของศิลปินหรือค่ายอ่ืนมาใชโ้ดยเด็ดขาด หากผูจ้ดัการประกวดตรวจสอบพบว่ามีการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือมีบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนใด เรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องผูจ้ดัการประกวดว่าการ

เรียบเรียงทาํนอง และการบรรเลงใหม่นั้นเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งรับผิดชอบเร่ือง

ค่าใชจ่้าย ค่าเสียหายในการละเมิดลิขสิทธ์ิดงักล่าวเองทั้งหมดแต่เพยีงผูเ้ดียว และ/หรืออาจถูกตดัสิทธ์ิในการ

ประกวดทนัที 

2.2 เพลงที่ใชใ้นการประกวด สามารถเลือกใชเ้พลงประกวดในรอบสมคัรคดัเลือก Demo หรือเลือกเพลงใหม่ได ้

ทั้งน้ีตอ้งเป็นเพลงของวงคาราบาวที่มีการบนัทึกเป็นอลับั้มแลว้เท่านั้น ตามรายละเอียดขอ้ 2.1 

2.3 รอบ Audition ระดบัจงัหวดั แต่ละวงจะมีเวลาสาํหรับการประกวด 10 นาที นบัรวมตั้งแต่ Sound check 

แนะนาํตวั เล่นเพลงที่ใชป้ระกวด (ความยาวของเพลงในการประกวดจะตอ้งไม่เกิน 5 นาที) รวมทั้งใหค้วาม

บนัเทิงแก่ผูช้ม 



ข้อที่ 3 การประกวด 

3.1 วงดนตรีที่เขา้รอบ Audition   ตอ้งใชเ้คร่ืองดนตรีอยา่งนอ้ย 4 ช้ิน (ไม่นบัเคร่ืองเคาะ) หากตอ้งใชเ้คร่ือง

ดนตรีนอ้ยกวา่ 4 ช้ิน (ไม่นบัเคร่ืองเคาะ)  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูจ้ดัการประกวดเท่านั้น 

3.2 อุปกรณ์เคร่ืองเสียงที่ทางผูจ้ดัการประกวดเตรียมไวใ้ห ้ไดแ้ก่ 

(1) กลองชุด 1 ชุด(กระเด่ืองเดียว) / ตูแ้อมป์กีตาร์ 3 ตวั / ตูแ้อมป์คียบ์อร์ด 2 ตวั

(2) ไมโครโฟนสายสาํหรับร้องอยา่งนอ้ย  9 ตวั / ไมโครโฟนไร้สายอยา่งนอ้ย  2 ตวั

(3) Monitor  บนเวทีทั้งหมด 7  aux  (ไม่มี Sidefills)

(4) Spare line สาํหรับอุปกรณ์ดนตรีเพิม่เติม 8 ไลน ์ / ขาตั้งวางคียบ์อร์ด 2 ชั้น  2 อนั  / Note stand 5

อนั  

3.3 วงดนตรีที่จะเขา้ประกวดตอ้งเตรียมเคร่ืองดนตรีทุกชนิด (ยกเวน้กลองชุด) / สายแจค๊ / Effect + Power 

adapter + สายไฟ / และเคร่ือง Percussion ทั้งหมดไปเอง 

3.4 หากเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่ใชใ้นการประกวดของผูเ้ขา้ประกวด ตลอดระยะเวลาของการประกวด 

อนัเกิดการกระทาํของผูเ้ขา้ประกวดเอง ทางผูจ้ดัการประกวดจะไม่รับผดิชอบในค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

ทั้งส้ิน 

3.5 หา้มใชอุ้ปกรณ์ประเภท Sequencer / Rhythm Box / MD / Backing Track  หรือ อุปกรณ์ช่วยร้อง  ช่วยเล่น

ใดๆ รวมถึง Application ต่างๆ มาสร้างเสริมหรือประกอบ ทาํนองและจงัหวะ โดยเด็ดขาด 

3.6 ผูเ้ขา้ประกวดหรือผูติ้ดตาม ไม่สามารถออกแบบหรือกาํหนดมุมภาพ มุมกลอ้ง และ Sound Engineer ในการ

ประกวดได ้

3.7 ผูเ้ขา้ประกวดตกลงยนิยอมให้ผูจ้ดัการประกวดเป็นผูมี้สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการบนัทึกภาพ เสียงและวง

ดนตรีของผูเ้ขา้ประกวด ในการประกวดไดทุ้กอิริยาบถ ตลอดระยะเวลาในการประกวด เพื่อเผยแพร่ทางส่ือ

ต่างๆ และ/หรือ ใชป้ระโยชน์อ่ืนใด แต่เพียงผูเ้ดียว โดยไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูเ้ขา้ประกวด และ

ไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดทั้งส้ิน ทั้งน้ีสิทธิในการพิจารณานาํภาพผูเ้ขา้ประกวด หรือวงดนตรีของผูเ้ขา้

ประกวด ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่นั้นเป็นสิทธิของผูจ้ดัการประกวดแต่เพียงผูเ้ดียว โดยไม่ตอ้ง

ผา่นความเห็นชอบจากผูป้ระกวด 

ทั้งน้ี หากผูเ้ขา้ประกวดกระทาํการใดๆ อันขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน ผูจ้ดัการประกวดมีสิทธิที่จะไม่นาํภาพเผยแพร่ต่อสาธารณชนได ้

3.8 ในกรณีวงดนตรีที่ผ่านการคดัเลือกเขา้ประกวด แต่ได้สละสิทธ์ิ อันเน่ืองจากขาดคุณสมบติัไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ที่ได ้ หรือมีเหตุขดัขอ้งประการอ่ืนใดที่ไม่สามารถเขา้ประกวดต่อได ้ทางผูจ้ดัประกวดสามารถ

ให้สิทธ์ิวงดนตรีที่ไดผ้่านการคดัเลือกในลาํดบัถดัไปเขา้มาแทนที่วงดนตรีที่ผ่านการคดัเลือกเขา้ประกวด

ของการประกวดในระดบันั้นๆ ได ้โดยใหผู้เ้ขา้ประกวดเขา้สวมสิทธิตามภาระหนา้ที่ของวงดนตรีที่ผ่านการ

คดัเลือกเขา้ประกวดนั้นๆ ต่อไปทนัที 

3.9 ในการพิจารณานอกเหนือจากกฎ กติกา เง่ือนไขการประกวด ที่ระบุไวข้า้งตน้ หากมีขอ้พิพาทใดๆ ผูเ้ขา้

ประกวดตกลงใหก้ารพจิารณาวนิิจฉยัขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของผูจ้ดัการประกวด 




