
 

 
กอช. Tik Tok Contest เฟส2 

(กิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ กอช. ผ่าน TikTok) 
 
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO สั้น ผ่าน
แพลตฟอร์ม TikTok  
 
1. วัตถุประสงค ์
 (1) เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ของการออมเงินกับ กอช.  
  (2) เพ่ือประชาสัมพันธ์บทบาทของ กอช. ในด้านการออมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
  (3) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของกองทุนการออมแห่งชาติ 
 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
     (1) ผู้ที่มีบัญชีแพลตฟอร์ม TikTok 

(2) ประชาชนทั่วไป 
(3) ผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer)     

3. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

4. วิธีการด าเนินงาน  
  4.1 หัวข้อการเข้าร่วมกิจกรรม “ออมกับ กอช. ยิ่งออมไว ยิ่งได้เยอะ” 
  4.2 หลักเกณฑ์  
         (1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกดติดตาม (Follow) และ Tag มาที่บัญชี TikTok ของกองทุน
การออมแห่งชาติ (@pr_nsf) พร้อมใส่ Hashtag #กองทุนการออมแห่งชาติ 
         (2) ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไม่จ ากัดรูปแบบการน าเสนอ สไตล์ เทคนิค การถ่ายท า 
เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ โดยมีความยาวไม่เกิน 1 นาท ี 
               (3) ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อกิจกรรม 
      (4) ผู้ที่ส่งผลงานเข้ากิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง 
คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออ่ืนใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์  และทรัพย์สิน
ทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน  
   (5) ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่อ่ืนมาก่อน 
   (6) หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการกระท าที่ละเมิดกฎหมาย ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วม
จะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี กองทุนการออมแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
        (7) ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิทธิ์ร่วมของ กอช. และผู้ที่ส่งผลงาน โดย กอช. มี
สิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขคลิปผลงาน และน าทุกคลิปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Youtube และสื่อ
ออนไลน์อื่นๆ ตามท่ี กอช. เห็นเหมาะสม  
        (8) ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ กอช. สามารถน าไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้อง            
ขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน  

 (9) คลิปผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีสัญลักษณ์ที่สื่อถึง กอช. อาทิ ตราสัญลักษณ์ของ 
กอช. หน้าแอปพลิเคชัน หน้าเว็บไซต์ Mascot ของ กอช. หรืออ่ืนๆ  

         (10) เงื่อนไขอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อก าหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของ กอช. โดยผลการ
ตัดสินของ กอช. ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 



 

 
 

   4.3 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
         (1) บุคคลทั่วไป 
         (2) บุคคลที่ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) 

5. การส่งผลงาน และเกณฑ์การตัดสิน 

  5.1 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมส าหรับบุคคลทั่วไป ต้องมีจ านวนการกดหัวใจไม่น้อยกว่า 
10,000 ดวง คัดเลือกจ านวน 10 ผลงาน ได้รับรางวัล และพิจารณาผลงานที่ได้รับรางวัลตามจ านวนหัวใจสูงสุด
เพ่ิมเติม ๓ รางวัล ดังนี้ 

(1) รางวัลชนะเลิศ                
(2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1        
(3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2        

 5.2 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมส าหรับบุคคลที่ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์  
(Influencer) ต้องมีจ านวนการกดหัวใจไม่น้อยกว่า 20,000 ดวง มีผู้ติดตามจ านวน 5 แสนคนขึ้นไป (Marco 
Influencer) จ านวน 1 รางวัล 
 5.3 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.nsf.or.th เฟซบุ๊ก กอช. ไลน์ กอช. 
และแอปพลิเคชัน กอช. หรือลงทะเบียนผ่านกูเกิลฟอร์มของกิจกรรม 
 5.4 แคปภาพผลงานให้เห็นจ านวนยอดการกดหัวใจส่งมาที่ Email: nsftiktokcontest@nsf.or.th 
ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และ กอช. จะด าเนินการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง เฟ
ซบุ๊ก กอช. ภายใน ๓ วันท าการหลังจากวันสุดท้ายของการส่งผลงาน  

5.5 ไม่จ ากัดจ านวนการส่งผลงาน (1 บัญชี สามารถส่งได้มากกว่า 1 คลิป)  
   5.6 กองทุนการออมแห่งชาติ จะด าเนินการคัดเลือกเฉพาะผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ ์เพ่ือพิจารณาตัดสิน เท่านั้น 

6. รางวัลการเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ประเภท 

                       (1) รางวัลบุคคลทั่วไป จ านวน 10 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 
(ตามเงื่อนไขข้อ 5.1) นอกจากนี้ จะพิจารณาผลงานตามจ านวนหัวใจสูงสุดเพิ่มเติมจ านวน ๓ รางวัล ดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศ               จ านวน 3,000 บาท (รวมเป็นเงิน 5,000 บาท) 
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1       จ านวน 2,000 บาท (รวมเป็นเงิน 4,000 บาท) 
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2       จ านวน 1,000 บาท (รวมเป็นเงิน 3,000 บาท) 
รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล     จ านวนเงินรวม 26,000 บาท  
     (สองหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

    (2) รางวัลบุคคลที่ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) จ านวน 1 รางวัล รวม
เป็นเงิน 3,000 บาท (ตามเงื่อนไขข้อ 5.2) 

7. การประกาศผล และการรับเงินรางวัล 

  7.๑ กองทุนการออมแห่งชาติ จะด าเนินการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางเฟซบุ๊ก กอช. 
ภายใน ๓ วันท าการหลังจากวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 
   7.๒ โดย กอช. จะประสานงาน และด าเนินการโอนเงินรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล ตามเลขบัญชีที่
ได้แจ้งไว้กับ กอช. โดยจะด าเนินการโอนเงินรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรม 
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ติดต่อสอบถาม 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ เบอร์โทรศัพท์ 0 2049 
9000 ต่อ 310 หรือสายด่วนเงินออม 0 2049 9000 
 
 
 Facebook : กองทุนการออมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ใบสมัคร 
เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ กอช. ผ่าน TikTok 

 
 
 
[โปรดระบุข้อมูลด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์] 
    ชื่อทีม (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................. 
    ชื่อผลงาน 
................................................................................... ............................................................................... 
 
1. ข้อมูลผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ผู้ประสานงาน (กรณีสมัครเป็นทีม)*  
1) ชื่อ – สกุล  
 นาย  นางสาว  นาง............................................................................................................................. 
อายุ .................... ระดับการศึกษา ....................................................อาชีพ.......................................................... 
ที่อยู่ .............................................................................................................................. ........................................ 
.......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์............................................................อีเมล............................................................................................ 
ชื่อ Tiktok ของผู้สมัครประกวด............................................................................................................ ................ 
 
2. ท่านรับทราบข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง) 
 เว็บไซต์ของกองทุนการออมแห่งชาติ (www.nsf.or.th)   สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ 
 Facebook / Twitter / Youtube / Line / IG ของกองทุนการออมแห่งชาติ   สื่อโทรทัศน์ วิทยุ   
 บุคลากรกองทุนการออมแห่งชาติ       
 เพจ/กลุ่ม ข่าวสารการประกวด (ระบุ) ............................................................................................... .......... 
 ช่องทางอ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................. (ที่ไม่ใช่ของกองทุนการออมแห่งชาติ) 

 
 

ลงช่ือ ........................................................................ 
       (.......................................................................) 

       ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 
 

*ข้อมลูนี้ใช้เพื่อการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ กอช. ผ่าน TikTok เท่านั้น 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทร. 02 049 9000 ต่อ 310  
 


