
กิจกรรมประกวดภาพถายวันแม ภายใตหัวขอ “ขอ 3 คํา... ลกูรักแม” 
แนวคิด  
 ปจจุบันกระแสคํายอดฮิตทุกส่ือทั้งโทรทัศน วิทยุ รวมถึงโซเชียลมีเดียมักจะนําคําวา  “ขอ 3 คํา” 

ข้ึนตนประโยค วลีเด็ด เพื่อบอกถึง 3 ใจความสําคัญของกิจกรรมหรือสินคา ดังนั้น เพื่อใหเขากับกระแสของ

เดือนสิงหาคมซึ่งมีความสําคัญคือวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

วันที่ 12 สิงหาคม และเปนวันแมแหงชาติ ฝายสวัสดิการสมาชิกจึงไดจัดประกวดถายภาพภายใตหัวขอ 

“ขอ 3 คํา....หนูรักแม” ข้ึน 
  
หลักเกณฑและเงื่อนไขการสงภาพเขาประกวด 

1. ผูสงภาพเขาประกวดตองเปนสมาชิก กบข.และยังรับราชการอยูเทานัน้ เชน สมาชิกถายคูกับแม หรือ

ถายคูกับลูก ภายใตหวัขอ “ขอ 3 คํา....ลูกรักแม” บรรยายความรูสึกส้ัน ๆ ใตภาพถาย 

2. สมาชิก กบข.ที่สงภาพเขาประกวดตองใหรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลตามความเปนจริง ไดแก ชื่อ 

นามสกุล เลขประจําตัวสมาชิกกบข.หรือเลขประจําตัวประชาชน สังกัด อีเมล ที่อยู และหมายเลข

โทรศัพทที่ติดตอได เพื่อความสะดวกในการจัดสงของรางวัล 

3. สงภาพประกวดไดถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 

4. พนักงานและลูกจางของ กบข. รวมทั้งคูสมรสและครอบครัวของบุคคลดังกลาว ไมสามารถเขารวม

การประกวด 
 
รายละเอียดของภาพถาย 

1. ภาพถายที่สงเขาประกวดตองส่ือความหมายสอดคลองกับหัวขอการประกวด 

2. ภายถายตองมีขนาดของไฟลไมเกิน 1 MB และประเภทไฟลเปนฟอรแมท JPG เทานั้น ขอแนะนํา : 

ขนาดของไฟลไมควรตํ่ากวา 700 KB 

3. ภาพถายที่สงเขาประกวดตองเปนผลงานของผูสงภาพเขาประกวดเอง  

 
วิธีสงภาพเขาประกวด 
   สงภาพเขาประกวดทางเว็บไซต www.gpf.or.th 

    1.1 กรอกขอมูลสวนตัวใหครบ 

     1.2 อัพโหลดภาพถายไดไมจํากัดจํานวน 

   

  
 
 



 
การตัดสิน 

1. ใหสมาชิก กบข.รวมโหวตภาพของสมาชิก ภาพใดที่ไดรับการโหวตมากที่สุด จะไดรับรางวัล 

2. ภาพถายที่สงเขาประกวดซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไว จะไดรับการพิจารณา
ตัดสินจากคณะกรรมการ โดยจะประเมินจากภาพถายสงเขาประกวด ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

2.1 ความคิดสรางสรรค 
2.2 ความสวยงามโดยรวม 

3. ประกาศรายช่ือผูไดรับรางวัลในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ทางเว็บไซต www.gpf.or.th 

4. ในกรณีที่การประกวดไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไว เชน ระบบคอมพิวเตอรขัดของ 

เนื่องจากมีไวรัส ขอผิดพลาด การแทรกแซงโดยไมไดรับอนุญาต การฉอโกง ความผิดพลาดดาน

เทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดที่อยูเหนือการควบคุมของ กบข. ที่มีผลกระทบตอการบริหารงานของ กบข.

กรณีเชนนี้  กบข. ขอสงวนสิทธิ์แตฝายเดียวในการพิจารณายกเลิก ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงการ

ประกวด โดย กบข. จะแจงการดําเนินการดังกลาวใหทราบทางเว็บไซต www.gpf.or.th 

5. คําตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนที่สุด 

 

1. รางวัล ประกอบดวย 

 รางวัลที่ 1 คือ แพ็คเกจทัวรอัมพวา 2 วัน 1 คืน วันที่ 30 – 31 ส.ค. 2555 จํานวน 1 รางวัล  

สําหรับ 2 ทาน 

 รางวัลที่ 2 คือ คูปองชมภาพยนตรรางวัลละ 4 ที่นั่ง  จํานวน 1 รางวัล  

 รางวัลชมเชย คือ  คูปองชมภาพยนตรรางวัลละ 2 ที่นั่ง  จํานวน 3 รางวัล 

 รางวัลสําหรับผูโชคดีที่รวมโหวต คือ  คูปองชมภาพยนตรรางวัลละ 2 ที่นั่ง  จํานวน 3 รางวัล 

 

2. พิธีมอบรางวัล  กบข. จะทําการมอบรางวัลชนะเลิศที่สํานักงาน กบข. อาคารอับดุลราฮิม  สวนรางวัล

ชมเชยจะจัดสงของรางวัลทางไปรษณียใหกับผูที่ไดรับรางวัลตามที่อยูที่แจงไว 

 
เงื่อนไขอ่ืนๆ 
  สมาชิกที่สงภาพเขาประกวด (ไมวาจะไดรับรางวัลหรือไม) ตองยินยอมให กบข. ใชประโยชน

จากภาพถายในงานของ กบข. รวมทั้งยินยอมให กบข. ตีพิมพภาพถายในเอกสารส่ิงพิมพและเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนใหมีสิทธิเผยแพรหรือนําภาพถายและขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับผูสงภาพ เขาประกวด

ไปใชเพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธทั้งในปจจุบันหรือที่จะมีข้ึนใหมในภายหลัง โดยไมมี



คาตอบแทนและไมมีพันธะกรณีใดๆ ทั้งนี้ โดยไมตองแจงใหผูสงภาพเขาประกวดทราบ หรือตรวจสอบ หรือ

ไดรับความยินยอมจากผูสงภาพเขาประกวดกอน 
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โครงการกิจกรรมพิเศษแพ็คเกจทองเที่ยวและสปา  

 

สิทธิประโยชนที่สมาชิก กบข.จะไดรับ 
1. กิจกรรมทัวรทดแทนพระคุณแม  

 แพ็คเกจ หองพักอัมพวาพาแมเที่ยว ทานละ 1,999 บาท รับเพียง 40 ทานเทานั้น มี 3 คร้ัง 

คร้ังที่ 1 : วันที่ 26 – 27 ก.ค. 2555 

คร้ังที่ 2 : วันที่ 9 – 10 ส.ค.  2555 

คร้ังที่ 3 : วันที่ 30 – 31 ส.ค. 2555 

ราคารวมอาหาร 4 มื้อ เชา – เที่ยง – เชา – เที่ยง / ทริปลองเรือตลาดน้ําอัมพวา / 

ประกันภัย/ เจาหนาที่ดูแล 

 

 ทัวรประเทศเกาหลี เร่ิมตนที่ 18,900 บาท  

 ทัวรประเทศญ่ีปุน เร่ิมตนที่ 38,900 บาท 
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2. กิจกรรมลูกพาแมสวย  ต้ังแตวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2555 

ลําดับ 
สถาน

ประกอบการ บริเวณท่ีต้ัง โปรโมรชัน่ เบอรโทรศพัท  

1 บานบดินทร สปา ทาวนอินทาวน 

โปรแกรมสวยและผอนคลายเพียง 

เพียง 999 บาท มา 2 จาย1 02-5147475 

2 บิวต้ีพารค ทาวนอินทาวน 

โปรแกรมสวยและผอนคลายเพียง 

เพียง 999 บาท มา 2 จาย1 02-5147475 

3 จันทรธาราสปา ถ.รามคําแหง 1. วันที ่12 ส.ค.1 แถม 1เมื่อซื้อ 02-3145759 

      แพ็คเกจราคา 1,500 บาทข้ึนไป  02-3190330  

      2. เดือน ส.ค. รับสวดลด 40 %  ตอ 1527 

4 ดิ ออเร็นทิสต สปา ถ.พหลโยธิน  ซื้อแพ็คเก็จสปา 1 คร้ังแถม 2 คร้ัง  086-322-1922 

      หรือซื้อแพ็คเกจ็สปา 1 ทาน 081-926-6068 

      ทําได 3 ทาน    

       * ยกเวนทรีทเมนทนวดฝาเทา   

      นวดไทย นวดไทยประคบ    

      ไมสามารถใชโปรโมช่ันนี้ได    

5 เรือนไทย สปา ถ.พทุธมณฑล ซื้อแพ็คเก็จสปา 1 แถม 1  02-889-0984 

      หรือมา 1 ทานฟรีอีก 1 ทาน    

       * ยกเวน นวดไทย นวดฝาเทา   

6 ลีลาวดีสปา ถ.แจงวัฒนะ สวนลด 10 %  จากราคาปกติ 02 -550-5003-4 

  leelawadeespa       

7 สยาม สิริ สปา ถ.สุขุมวทิ นวดอโรมา aura silk 120 นาท ี 02 259 7055 

  Siam siri Spa    ราคา 1,200 บาท ซื้อ 1 แถม 1    

การใชสิทธิ 

1. สมาชิกติดตอขอจองแพ็คเกจทัวร สปา และชําระเงินผานบริษัททัวรหรือสถานประกอบการที่เขา

รวมโครงการ 
2. สมาชิกแสดงบัตรสมาชิก กบข.เพื่อใชสิทธิ 

 
 


