
 
 
ที่  ชสอ.ว. 99/2561 
 

3  สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง ขอเชิญชวนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ปี 2561  
 
เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศ ชสอ. เรื่อง เปิดรับฝากเงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใช้เงิน  
     รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2561       1 แผ่น 
  2. ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ชุด 
  3. โครงการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการออม  
   “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่า”           1 ชุด 
    

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กําหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี             
เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและประโยชน์ของการออมเงิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ใน
ฐานะเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศกว่า 1,090 สหกรณ์ ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ. 8 ภูมิภาค และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ กําหนดจัดโครงการส่งเสริมการออมเนื่องใน
วันออมแห่งชาติ ปี 2561 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี ้

1. กิจกรรมส่งเสริมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
แจ้งความจํานงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 20 ตุลาคม 2561 และนํา
เงินมาลงทุนกับ ชสอ. ในรูปเงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น “วันออมแห่งชาติ” จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ ดังนี ้

 1.1 สะสมแต้ม เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาขอบคุณ               
ผู้ลงทุนใน ชสอ. ประจําปี 2561 ของฝ่ายเงินทุน 

 1.2 โปสเตอร์รณรงค์วันออมแห่งชาติ 
 1.3 กระปุกออมทรัพย์ ชสอ. รุ่น Limited จํานวน 1 ใบ 

2. กิจกรรมส่งเสริมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์     
ที่นําเงินมาลงทุนกับ ชสอ. ในรูปหุ้น/เงินฝากประจํา และตั๋วสัญญาใช้เงินในรุ่นอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 20 
ตุลาคม 2561 จํานวนเงิน 100,000 บาท ขึ้นไป (12 เดือน) จะได้รับเซตกระปุกออมทรัพย์แบบใส 3 สี 
จํานวน 1 เซต 

 
/3. กิจกรรมการประกวด... 

 



3. กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการออม “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่า” 
4. กิจกรรมการแถลงข่าวกิจกรรม ชสอ. และรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ            

ในวันท่ี 1 กันยายน 2561 ณ สํานักงาน ชสอ.  
5. กิจกรรมการจัดงานวันออมแห่งชาติ ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงขอเรียนเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริม

การออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ปี 2561 โดยแจ้งความจํานงในใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมการระดม                
เงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์และรายงานผลการระดมเงินออมของสหกรณ์ไปยังฝ่ายสื่อสารองค์การ 
ทางโทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 หรือทาง e-mail : prfsct@gmail.com  ทั้งนี้สอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 319-321  
จักขอบคุณยิ่ง 

 
  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา  
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท 
 (ดร.วีระ  วงศ์สรรค์) 
 ประธานกรรมการ 

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์การ  แผนกประชาสัมพันธ์ 
โทร. 0-2496-1199 ต่อ 319-321 
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ใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
******************************** 

 

 วันท่ี……………………..………………….. 
 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ .................................................. ........................................... ......................... จํากัด  
ที่อยู่สํานักงาน เลขที.่...........หมู่ท่ี ............ ถนน ........................................ ตําบล ................. ...................  
อําเภอ...............................................จังหวัด .......................................... รหสัไปรษณีย์ ..................... ...  
เบอร์โทรศัพท์ .................................................. .  เบอร์โทรสาร ......................... .................................  
E-mail address…………………………………... ........................................................................... ..... 
 

2. สหกรณมี์ความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้ 
2.1  นําเงินมาลงทุนกับ ชสอ. ในเงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น “วันออมแห่งชาติ ปี 2561” ของ 

ชสอ. ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม - 20 ตุลาคม 2561 ซึ่งสหกรณจ์ะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้  
 สะสมแต้ม เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ.  
    ประจําปี 2561 ของฝ่ายเงินทุน 

 - ประเทศญี่ปุ่น    จํานวน 120 แต้ม ได้ 1 ที่นั่ง 
 - ประเทศมาเลเซีย/สิงคโปร์ จํานวน   70 แต้ม ได้ 1 ที่นั่ง 
 - สัมมนาและกิจกรรม CSR จํานวน   30 แต้ม ได้ 1 ที่นั่ง 
     * จังหวัดเชียงราย หรือ จังหวัดอุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์  

  โปสเตอร์รณรงค์วันออมแห่งชาติ 
  กระปุกออมทรัพย์ ชสอ. รุ่น Limited จํานวน 1 ใบ 

 
2.2  นําเงินมาลงทุนกับ ชสอ. ในรูปหุ้น/เงินฝากประจํา และตั๋วสัญญาใช้เงินในรุ่นอื่นๆ ตั้งแต่วันท่ี              

1 สิงหาคม - 20 ตุลาคม 2561 จํานวนเงิน 100,000 บาท ขึ้นไป (12 เดือน) จะได้รับเซตกระปุก
ออมทรัพย์แบบใส 3 สี จํานวน 1 เซต 

 
   

ลงชื่อ  ......................................... 
        (...........................................) 

                            ตําแหน่ง  .................................... 
. 

หมายเหตุ กรุณาส่งใบตอบรับเข้ากิจกรรมส่งเสริมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์  ไปยัง           
ฝ่ายสื่อสารองค์การ ทางโทรสาร 0 2496 1177 , 0 2496 1188 หรือทาง e-mail : prfsct@gmail.com             
ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข 0 2496 1199             
ต่อ 319 – 321 
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แบบรายงานผลการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2561 

************************* 
 

 วันท่ี……………………..………………….. 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ .................................................. ........................................... ......................... จํากัด  

เบอร์โทรศัพท์ .................................................. .  เบอร์โทรสาร ......................... .................................  
E-mail address…………………………………... ........................................................................... ..... 
 

2. สหกรณข์อรายงานผลการระดมเงินออมของสหกรณ์ในกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ 
ปี 2561 ดังนี ้   
2.1 สินทรัพย์ของสหกรณ์ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
  จํานวน  .................................................................................บาท  
2.2 ยอดทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
 จํานวน  .................................................................................บาท  
2.3 การระดมหุ้นจากสมาชิก ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม  – 20 ตุลาคม 2561 
 จํานวน .................................................................................บาท 
2.4 ยอดเงินรับฝากจากสมาชิก ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม 2561 
      จํานวน .................................................................................บาท 
2.5 จํานวนเงินรับฝากจากสมาชิก ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม  – 31 ตุลาคม 2561 
      จํานวน .................................................................................บาท 
 
   
 

ลงชื่อ ......................................... 
     (...........................................) 

                            ตําแหน่ง  ................................ 
. 

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบรายงานผลกิจกรรมส่งเสริมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ ไปยัง              
ฝ่ายสื่อสารองค์การ ทางโทรสาร 0 2496 1177 , 0 2496 1188 หรือทาง e-mail : prfsct@gmail.com             
ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561  พร้อมหลักฐานทางบัญชีแสดงจํานวนหุ้นและเงินฝากของสหกรณ์ ระหว่าง              
วันที่ 1 สิงหาคม  – 20 ตุลาคม 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข 0 2496 1199             
ต่อ 319 – 321 
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โครงการประกวดคลิปวีดีโอ ส่งเสรมิการออม 

“เคล็ดลับการออมอย่างมีคณุค่า” 

*************** 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2541 ก าหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี
เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการออมเงิน 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ในฐานะผู้น าของขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันออมแห่งชาติ เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์ 
และขบวนการสหกรณ์ ด ารงชีวิตอยู่อย่างม่ันคง มีความสุข ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้
จัดให้มีการประกวดคลิปวีดีโอ ส่งเสริมการออม “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่า” 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

 2.2  เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ในการเป็นช่องทางการออมของ
ประชาชน พร้อมกับการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน 
 2.3 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และสร้างจิตส านึกให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เห็นความส าคัญของวันออมแห่งชาติและคุณค่าของการออมทรัพย์ 

     2.4 เพื่อระดมเงินออมในภาคของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  2.5  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ 
 

3. คุณสมบัติและกติกาเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด 
 3.1  นักเรียน นักศึกษา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และประชาชนทั่วไป 
 3.2  ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งคลิปวิดีโอได้ 1 คลิปวีดีโอเท่าน้ัน 
 3.3  คลิปวีดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 1 นาที มีเนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย และ

เกี่ยวกับ “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่า” ที่ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกรักการออม 
 3.4  คลิปวีดีโอไม่จ ากัดรูปแบบวิธีการน าเสนอและวิธีการถ่ายท า 
 3.5  คลิปวีดีโอที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยส่งเข้า

ประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท และเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวด
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ท าซ้ า คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ 
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3.6 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพเสียง 
คลิปวีดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน 

3.7 คลิปวีดีโอต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD 1920x1080 Pixel บันทึกเป็น
ไฟล์นามสกุล AVI MPEG4 MP4 WMV หรือ MOV พร้อมแนวคิดในการออกแบบคลิปวิดีโอ            
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (PDF) 

3.8 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด เป็นลิขสิทธิ์ของ ชสอ. โดย ชสอ. สามารถน ามา
ดัดแปลงเพื่อความเหมาะสม และให้เครดิตแก่ผู้ผลิตผลงานนั้น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ผลิตผลงาน
ทราบล่วงหน้า  

3.9 เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อก าหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

3.10 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะไม่มีการส่งคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
หมายเหตุ  ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกวด โดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า  
 

4. รางวัล  
4.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จ านวน 10,000 บาท พร้อมกระปุกออมทรัพย์ 
4.2 รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล จ านวน 5,000 บาท พร้อมกระปุกออมทรัพย์ 
4.3 รางวัลชมเชย เงินรางวัล จ านวน 3,000 บาท พร้อมกระปุกออมทรัพย์ 

 

5. วิธีการส่งใบสมัครและผลงาน  
5.1 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ ชสอ. www.fsct.com  
5.2  ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเองได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ            

ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (แผ่น DVD จ านวน 2 แผ่น) หรือส่งทางไปรษณีย์               
ได้ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกประชาสัมพันธ์) 
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ และขอความร่วมมือในการจัดส่ง
เป็นแบบ EMS เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการตรวจสอบ 
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
6.1 เนื้อหาสอดคล้องกับประเด็นและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด    
6.2 ความคิดสร้างสรรค์ 
6.3 เทคนิคการน าเสนอน่าสนใจ น่าติดตาม 
6.4 การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ชสอ. 
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