
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดโปสเตอร์ Infographic 
 
1. วัตถุประสงค์ของการประกวดโปสเตอร์ Infographic 
 การประกวดโปสเตอร์ Infographic ต้องการให้นำเสนอบทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน                
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.1 สมาชิกมีความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
 1.2 สมาชิกรับทราบนโยบาย ผลการดำเนินการได้ง่ายขึ้น  
 
2. หัวข้อโปสเตอร์ Infographic แบ่งเป็น 2 ส่วน 
   ส่วนที่ 1  ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดต้องจัดทำหัวข้อโปสเตอร์ 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 
      (1) ขั้นตอนการทำรายการผ่าน Bill Payment 
      (2) ขั้นตอนการใช้ระบบส่งไฟล์เอกสาร 
      (3) ขั้นตอนการถอนเงิน ผ่านธนาคารพาณิชย์  และ 
   ส่วนที่ 2  ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดต้องจัดทำหัวข้อโปสเตอร์เพิ่มเติมอีก 2 หัวข้อโดยเลือกจากหัวข้อที่ 
               สหกรณ์ฯ กำหนดไว้ ดังนี้ 
      (1) ขั้นตอนการยื่นเอกสารกู ้(เลือกหัวข้อการขอกู้ได้ 1 ประเภท) 

- เงินกู้ฉุกเฉิน 
- เงินกู้พิเศษ ATM 
- เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน 
- เงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน 
- เงินกู้สามัญสำหรับผู้เกษียณอายุ ผ่อนรายปี 
- เงินกู้สามัญสำหรับผู้เกษียณอายุ ผ่อนรายเดือน 
- เงินกู้สามัญเพ่ือผู้ประสบภัย 
- เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 
- เงินกู้พิเศษเคหะสงเคราะห์ 
- เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพ 

  (2) ขั้นตอนการขอรับทุนฯ (เลือกหัวข้อการขอทุนฯ ได้ 1 ประเภท) 
- กรณีประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย 
- กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
- กรณีประสบอุบัติเหตุ 
- กรณีเจ็บป่วยหรือเป็นเหตุให้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

รวมผู้สมัครต้องจัดทำโปสเตอร์ Infographic จำนวน 5 หัวข้อ 
 
3. ขอบเขตเนื้อหาโปสเตอร์ Infographic 
 3.1 โปสเตอร์ Infographic ต้องเป็นไปตามหัวข้อที่ผู้จัดกำหนด 
 3.2 โปสเตอร์ Infographic มีขอบเขตเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  
 3.3 ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ หรืออ่ืน ๆ ที่ใช้ในการ
ผลิตผลงานต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หากมีการกระทำท่ีผิดกฎหมายดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 



 3.4 โปสเตอร์ Infographic ที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
 3.5 โปสเตอร์ขนาด 24 X 36 นิ้ว จัดเก็บไฟล์สกุล .JPG ขนาดไม่เกิน 25 Mb  
 
4. เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมประกวด 
 4.1 ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  
 4.2 ผู้สมัครสามารถสมัครเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมได้ไม่เกินทีมละ 3 คน  
 4.3 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ www.peacoop.or.th และส่งใบสมัคร
ทางระบบส่งไฟล์เอกสาร http://110.77.135.235:1535/edoc/index.php หรือสมัครด้วยตนเอง ณ                    
ที่ทำการ สอ.กฟภ.  
 4.4 การส่งผลงาน ส่งมาท่ี E-mail : info.peacoop@peacoop.or.th หรือส่ง ณ ที่ทำการ สอ.กฟภ. 
โดยส่งเป็น 2 ไฟล์ ได้แก่ 

1) ผลงานโปสเตอร์ รูปแบบสกุลไฟล์ .JPG ขนาดไฟล์ที่ส่ง ไม่เกิน 25 MB 
  2) ผลงานโปสเตอร์ รูปแบบสกุลไฟล์ .AI หรือ .PSD  
 3.5 ผลงานที่ส่งประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ โดยยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน              
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้สมัครต้องส่งเอกสารยินยอมพร้อม            
ลงนามในแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.peacoop.or.th) พร้อม CD ผลงานที่ส่งประกวดแล้ว
ส่งทางไปรษณีย์ที ่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
ตู้ ปณ.32 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
วงเล็มมุมซอง (ประกวดโปสเตอร์ Infographic)  
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ส่งผลงาน 

  (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) 
 
5. การตัดสิน 
 การตัดสินผลงานที่ประกวดจะพิจารณาจากการออกแบบ การสื่อความหมาย ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ องค์ประกอบของภาพเป็นหลัก และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
6. รางวัลการประกวดโปสเตอร์ Infographic 
 รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  มูลค่า  8,000  บาท  
 รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จำนวน 1 รางวัล  มูลค่า  4,000  บาท  
 รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 จำนวน 1 รางวัล  มูลค่า  2,000  บาท  
 รางวัลชมเชย   จำนวน 6 รางวัล  มูลค่า  6,000  บาท  
  
หมายเหตุ :  1) รางวัลชมเชย คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับจำนวนรางวัลตามความเหมาะสม  

2) หากคณะกรรมการทราบในภายหลังว่าโปสเตอร์ที่ส่งเข้าประกวดเคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
    หรือมีการลอกเลียน สอ.กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลที่ได้รับดังกล่าว 

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2953-1201-6 ต่อ 715,731 คุณฉัตรวดี,คุณพงศ์ทัศน์  
สามารถติดตามได้ที่ www.peacoop.or.th หรือ www.facebook.com/cooppea  



 
ใบสมัคร 

เข้าร่วมการประกวดชุดโปสเตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

(Infographic)  
********************************************* 

กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้สมัคร 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...................................................... นามสกุล...................................................... อายุ...........ปี 

เลขที่สมาชิก................................... เลขประจำตัวพนักงาน................................... สังกัด........................................... 

เบอร์มือถือ..................................... อีเมล์.............................................................. ID Line…………………………………. 

  

  มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการประกวดชุดโปสเตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จำกัด (Infographic) และยอมรับหลักเกณฑ์การประกวดตามที่กำหนด 

 

 

       ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัคร  

                       (........................................................)  

        วันที่.......................................... 

 

 

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

ตู้ ปณ.32 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

วงเล็มมุมซอง (ประกวดโปสเตอร์ Infographic)  

ปิดรับภายใน 27 ธันวาคม 2562 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) 



 
หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในโปสเตอร์ 

 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่...................เดือน...................................................พ.ศ.......................  
ระหว่าง..................................................................................................................................................... .................. 
ที่อยู่.......................................................................... .......................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“ผู้อนุญาต” ฝ่ายหนึ่ง กับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด โดย ผู้จัดการ สอ.กฟภ. ที่อยู่ 
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งต่อไปในหนังสือยินยอมฉบับนี้เรียกว่า “ผู้รับ
อนุญาต” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความ ดังนี้ 
 
1. ผลงานลิขสิทธิ์ 
 ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานโปสเตอร์ เรื่อง............................................................................ ...........  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................................................................................................................
ซึ่งสร้างสรรค์โดย............................................................................................................ ...................ผู้อนญุาตรบัรอง 
ว่าผลงานดังกล่าว ผู้อนุญาตเป็นผู้สร้างสรรค์งานขึ้นเอง 
 
2. เงื่อนไขการอนุญาต 
 ผู้อนุญาต ตกลงให้ผู ้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ในโปสเตอร์ที่ส่งประกวด อันมิใช่การแสวงหาผลกำไรได้               
ทุกกรณ ี
 
3. สิทธิของผู้อนุญาต 
 ภายใต้หนังสือฉบับนี้ ผู้อนุญาตยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปสเตอร์ที่ส่งประกวดทุกประการ 
 
      ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุญาต  
             (........................................................)  
 
      ลงชื่อ...........................................................ผู้รับอนุญาต 
                       (ผู้จัดการ สอ.กฟภ.) 
 
      ลงชื่อ...........................................................พยาน  
             (........................................................)  
 
      ลงชื่อ...........................................................พยาน  
             (........................................................)    


