
 

 

 

 

 

 

ใบสมัครกิจกรรมเฟ.นหา แฟนพันธุ6แท8 กบข. ป< 2 “รักกันต8องชวนกันออม” 

 

£ รุ$นอายุไม$เกิน 30 ป1  £ รุ$นอายุ 30 – 50 ป1  £ รุ$นอายุ 50 ป1ข้ึนไป 

 

ข8อมูลผู8รHวมกิจกรรม 

ช่ือ.....................................................................นามสกุล...................................................... ช่ือเล$น...................... 

อายุ............ป1  วัน/เดือน/ป1เกิด.......................................เลขประจำตัวประชาชน…………...............….......………….. 

อาชีพ.................................................................................. ตำแหน$งงาน............................................................... 

สังกัดหน$วยงาน...................................................................... ท่ีต้ังหน$วยงาน......................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

 

ท่ีอยูHท่ีสามารถติดตHอได8สะดวก 

เลขท่ี................................. หมู$ท่ี..................... ซอย................................................ ถนน........................................

แขวง/ตำบล...................................................................... เขต/อำเภอ...................................................................

จังหวัด................................................................................. รหัสไปรษณียS..............................................................

เบอรSมือถือ....................................................................... อีเมล............................................................. 

 

ขTาพเจTาขอรับรองว$า ขTอมูลในใบสมัครนี้เปWนความจริง และขTาพเจTาตกลงปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขท่ี 

กบข. กำหนดไวTในเอกสารประกอบการสมัครกิจกรรมเฟZนหา แฟนพันธุSแทT กบข. ป1 2 “รักกันตTองชวนกันออม” 

ทุกประการ 

 

 

 

ลงช่ือผูTร$วมกิจกรรม.....................................................................................  

วันท่ีสมัคร....................................................



 

 

เอกสารประกอบการสมัครกิจกรรมเฟ.นหาแฟนพันธุ6แท8 กบข. ป< 2 “รักกันต8องชวนกันออม” 

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญขTาราชการ (กบข.) ร$วมกับพันธมิตรสวัสดิการ ขอเชิญชวนสมาชิกร$วมกิจกรรม

เฟZนหาแฟนพันธุSแทT กบข. ป1 2 “รักกันตTองชวนกันออม” ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาท จากพันธมิตร กบข.  

 

วัตถุประสงค6การจัดกิจกรรม  

1. เพ่ือสรTางการมีส$วนร$วมของสมาชิก กบข. และเปWนตัวแทนส$งเสริมความม่ันคงในวัยเกษียณผ$านการออมเพ่ิม 

และการเลือกแผนการลงทุน ซ่ึงจะเผยแพร$ใน GPF Community และส่ือประชาสัมพันธSต$าง ๆ ของ กบข. 

2. เพ่ือส$งเสริมใหTสมาชิกออมเพ่ิมและเลือกแผนการลงทุนเพ่ือยกระดับความพอเพียงของเงินในวัยเกษียณ 

 

คุณสมบัติผู8เข8ารHวมกิจกรรม 

สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญขTาราชการ (กบข.) ปsจจุบัน ไม$จำกัดเพศและอายุ  

 

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 

6 มกราคม 2563 - 6 กุมภาพันธS 2563  เปvดรับสมัคร (ปvดรับสมัคร 6 กุมภาพันธS 2563 เวลา 12.00 น.) 

7-12 กุมภาพันธS 2563    คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาคัดเลือกผูTร$วมกิจกรรมท่ีไดTรับรางวัล 

      ตามหลักเกณฑSท่ีกำหนด  

13 กุมภาพันธS 2563    ประกาศผลการตัดสิน   

22 กุมภาพันธS 2563   ถ$ายทำส่ือประชาสัมพันธSของ กบข. 

 

รางวัลสำหรับผู8รHวมกิจกรรม 

* สนับสนุนโดยพันธมิตรสวัสดิการ กบข. 

รางวัลพิเศษ รุ$นอายุไม$เกิน 30 ป1  รางวัลเงินสด 10,000 บาท  จำนวน 2 รางวัล   

รางวัลพิเศษ รุ$นอายุ 30 – 50 ป1  รางวัลเงินสด 10,000 บาท  จำนวน 2 รางวัล   

รางวัลพิเศษ รุ$นอายุ 50 ป1ข้ึนไป  รางวัลเงินสด 10,000 บาท  จำนวน 2 รางวัล  

  

ผูTสมัครร$วมกิจกรรม 10 ท$านแรก รับบัตรชมภาพยนตรSท$านละ 2 ใบ จำนวน 10 รางวัล 

 

 

 

 

  



 

 

หลักเกณฑ6การให8คะแนน   

หัวขTอพิจารณา คะแนน 

แนวคิดและความเขTาใจเก่ียวกับการเพ่ิมความม่ันคงในวัยเกษียณดTวยการออมเพ่ิม 

และ/หรือเลือกแผนการลงทุน 

40 คะแนน 

บุคลิกภาพโดดเด$น และสอดคลTองกับ กบข. ยุคดิจิทัล 40 คะแนน 

ความสามารถในการเชิญชวนใหTสมาชิก กบข. ตัดสินใจออมเพ่ิม และ/หรือเลือก

แผนการลงทุน 

20 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 

 

หลักฐานการสมัคร 

- ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถTวนและชัดเจน สามารถดาวนSโหลดแบบฟอรSมท่ีเฟซบุ|กแฟนเพจ กองทุน

บำเหน็จบำนาญขTาราชการ (กบข.) หรือ http://bit.ly/2sOeprx 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พรTอมเซ็นรับรองสำเนาถูกตTอง 

- ไฟลSภาพถ$าย (jpg) ท่ีไม$มีการตกแต$งภาพ  

- คลิปวิดีโอท่ีมีผูTร$วมกิจกรรมเปWนผูTใหTขTอมูลปรากฏอยู$ 

 

รายละเอียดและเง่ือนไขกิจกรรม 

1. ส$งใบสมัครและเอกสารเขTาร$วมกิจกรรมระหว$างวันท่ี 6 มกราคม 2563 – 6 กุมภาพันธS 2563 ไดTทาง

อีเมล gpf.activity@gmail.com ประกอบดTวย 

1.1 ใบสมัคร (ไฟลS pdf)  

1.2 ไฟลSภาพถ$ายหนTาตรง ในชุดขTาราชการ ถ$ายเต็มตัว (ไฟลS jpg) คุณภาพคมชัด ถ$ายไวTไม$เกิน 3 เดือน 

จำนวน 1 ภาพ  

1.3 คลิปวิดีโอ (สามารถถ$ายทำโดยใชTโทรศัพทSมือถือ) ความยาวไม$เกิน 3 นาที จำนวน 1 คลิป 

ประกอบดTวย 3 ช$วง ดังน้ี 

- ช$วงท่ี 1: แนะนำตัวส้ัน ๆ 

- ช$วงท่ี 2: บอกเหตุผลว$าทำไมสมาชิก กบข. จึงควรตัดสินใจออมเพิ่ม และ/หรือเลือกแผนการ

ลงทุน 

- ช$วงท่ี 3: เชิญชวนใหTสมาชิก กบข. ตัดสินใจออมเพ่ิม และ/หรือเลือกแผนการลงทุน 

2. กบข. พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑSการใหTคะแนน โดยคณะกรรมการตัดสินพิจารณารอบแรกจากคลิป

วิดีโอท่ีสมาชิก กบข. ส$งเขTาร$วมกิจกรรม และ/หรือคณะกรรมการตัดสินอาจทำการสัมภาษณSผูTร$วมกิจกรรม

ผ$านทางโทรศัพทSระหว$างวันท่ี 7-12 กุมภาพันธS 2563 เพื่อตัดสินผลการคัดเลือก แฟนพันธุSแทT กบข. ป1 2  

“รักกันตTองชวนกันออม” ในแต$ละรุ$นอายุ ข้ึนอยู$กับการพิจารณาของคณะกรรมการ 



 

 

3. ประกาศผลการคัดเลือก แฟนพันธุ SแทT กบข. ป1 2 “รักกันตTองชวนกันออม” แต$ละรุ $นอายุ ในวันท่ี 13 

กุมภาพันธS 2563 ผ$านแฟนเพจเฟซบุ|ก กองทุนบำเหน็จบำนาญขTาราชการ (กบข.)  

4. ผู8รHวมกิจกรรมที่ได8รับการคัดเลือกให8เปUนแฟนพันธุ6แท8 กบข. ป< 2 “รักกันต8องชวนกันออม” ทุกรุHนอายุ 

จะต8องสามารถเดินทางมารับรางวัลท่ี กบข. และถHายทำสื่อประชาสัมพันธ6 กบข. เชHน ถHายภาพนิ่ง ถHาย

คลิปวิดีโอ เปUนต8น เพื่อใช8เผยแพรHใน GPF Community ได8แกH แฟนเพจเฟซบุdก กองทุนบำเหน็จ

บำนาญข8าราชการ (กบข.) Line @GPFcommunity และ My GPF Application รวมถึงส่ือ

ประชาสัมพันธ6อื่น ๆ ของ กบข. โดยนัดหมายถHายทำในวันท่ี 22 กุมภาพันธ6 2563 เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. ณ กองทุนบำเหน็จบำนาญขTาราชการ (กบข.) อาคารอับดุลราฮิมเพลส ช้ัน 4 ท้ังน้ี สามารถเบิกค$า

เดินทางไดTตามระเบียบของ กบข. และสื่อประชาสัมพันธSทั้งหมดถือเปWนกรรมสิทธิ์ของ กบข. โดย กบข. ขอ

สงวนสิทธ์ิในการนำไปเผยแพร$และประชาสัมพันธSผ$านช$องทางต$าง ๆ ไดTทุกเม่ือ โดยไม$ตTองขออนุญาต 

5. หากผูTร$วมกิจกรรมไม$ปฏิบัติตามรายละเอียดขTางตTน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขTาร$วมกิจกรรมหรือรับรางวัลทันที 

รวมท้ังทีมงานจัดกิจกรรมอาจเรียกรางวัลท่ีไดTรับไปแลTวกลับคืน 

6. ในกรณีท่ีไม$มีผูTร$วมกิจกรรมท$านใดปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขไดTถูกตTองและครบถTวน คณะกรรมการ

ตัดสินขอสงวนสิทธ์ิในการใหTรางวัลตามประเภทรุ$นอายุน้ัน ๆ โดยไม$ตTองแจTงใหTทราบล$วงหนTา 

7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเปWนที่สิ้นสุด กบข. ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้แจงเหตุผลสำหรับผูTร$วม

กิจกรรมท่ีไม$ไดTรับคัดเลือกในทุกกรณี  

8. กบข. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รายละเอียดกิจกรรมท้ังหมด และสามารถยกเลิกกิจกรรม

ไดT โดยไม$ตTองแจTงใหTทราบล$วงหนTา 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได8ท่ี  

Facebook: กองทุนบำเหน็จบำนาญขTาราชการ (กบข.) 

Line: @GPFcommunity 

Email: gpf.activity@gmail.com  


