
 

ใบสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์นม โครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค  
 

 ข้าพเจ้า      อาชีพ      
ที่อยู่ เลขท่ี         ถนน         .ต าบล(แขวง)            อ าเภอ(เขต)        
จังหวัด          หมายเลขโทรศัพท์                      E-Mail     
มีความประสงค์สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมเพื่อเข้าร่วมโครงการสายบุญนมไทย -เดนมาร์ค โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนม         
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพื่อเป็นสะพานบุญส่งความเมตตาและก าลังใจจากผู้มีจิตเมตตาให้กับเด็กเล็กในชุมชนแออัด 

 โดยสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค รสจืดจ านวน 7 รายการดังต่อไปนี ้
 

นมยูเอชที  
รสจืด 

รายการที่ 1 รายการที่ 2 รายการที่ 3 รายการที่ 4 รายการที่ 5 รายการที่ 6 รายการที่ 7 

200 มล. 
(1×36 กล่อง) 

  1 หีบ 
333.-บาท 

1 หีบ 
333.-บาท 

5 หีบ 
1,665.-บาท 

25 หีบ 
8,325.-บาท 

50 หีบ 
16,650.-บาท 

250 มล. 
(1×12 กล่อง) 

1 โหล 
142.-บาท 

2 โหล 
284.-บาท 

 
1 โหล 

142.-บาท 
5 โหล 

710.-บาท 
25 โหล 

3,550.-บาท 
50 โหล 

7,100.-บาท 
รวมจ านวนเงิน

ต่อชุด 
142.-บาท 284.-บาท 333.-บาท 475.-บาท 2,375.-บาท 11,875.-บาท 23,750.-บาท 

 

 โดยประสงค์ 1. สั่งซื้อ  -ผลิตภัณฑ์นมในรายการที่          จ านวน  ชุด 

-ผลิตภัณฑ์นมในรายการที่          จ านวน  ชุด 

-ผลิตภัณฑ์นมในรายการที่          จ านวน  ชุด 

     -เป็นจ านวนเงิน รวมท้ังสิ้น                                       บาท 

   2. ร่วมสมทบ/บริจาค เป็นเงิน         บาท 
 

 ท้ังนี้ขอโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามวกเหล็ก ประเภทออมทรัพย์    

ชื่อบัญชี “เงินฝากโครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค” เลขที่บัญชี 662-3-19072-4 
 
 

 โดยประสงค์ขอรับ ใบเสรจ็รับเงิน ในนามของ.............................................................................................................. 
ที่อยู่เลขท่ี ................... ถนน ......................... ต าบล(แขวง) ............................ อ าเภอ(เขต) ..................................................... 
จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................... โทรศัพท์ติดต่อ ..................................................... 
E-Mail.................................................................. 
 

        ลงช่ือ             

                (        ) 
             วันท่ี     เดือน          พ.ศ.     
 
หมายเหตุ : ที่อยู่ส่งใบสั่งซื้อ ช าระเงิน หรือส่งหลักฐานการโอนเงิน : แผนกบัญชีและการเงิน ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง  
เลขท่ี 160 ถนนมิตรภาพ ต าบลมติรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 0-3690-9725/โทรสาร 0-3690-9683                
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cgcsr@dpo.go.th  



โครงการ “สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค 



ความเป็นมาของโครงการ 
 

ด้วย อ.ส.ค.ไดด้ ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรสำยบญุ นมไทย-เดนมำร์คเพื่อเป็นสะพำนบุญ ส่งควำมเมตตำ 
และก ำลังใจจำกผู้มีจิตเมตตำ ให้กับเด็กเล็กในชุมชนแออัด ที่มีควำมเป็นอยู่ยำกล ำบำกและมีปัญหำ 
เรื่องทุพโภชนำกำร โดยผู้มีจิตเมตตำสำมำรถร่วมสมทบทนุสัง่ซือ้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมำร์ค  
ผ่ำนบัญชี ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำมวกเหล็ก ประเภทออมทรัพย“์เงนิฝำก 
โครงกำรสำยบุญนมไทย-เดนมำร์ค”เลขบัญชี 662-3-19072-4 เพื่อน ำไปช่วยเหลอืบรรเทำควำมเดือดร้อน 
แก่เด็กเล็กในชุมชนแออัด อำทิเช่น บ้ำนเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชำอุทิศ),  
บ้ำนสมวัย (ชุมชนคลองเตย), บ้ำนแห่งควำมหวัง (ชุมชนอ่อนนุช 88 แยก 10) และบ้ำนศรีนครินทร ์ 
(ชุมชนกองขยะหนองแขม) ซ่ึงโครงกำรสำยบุญนมไทย-เดนมำร์ค ก ำหนดจัดขึ้นในระหว่ำง 
เดือนกุมภำพันธ์ – เดือนกันยำยน 2566  



วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 

1. เพื่อให้เด็กเล็กมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 4 แห่ง จ ำนวน 165 คน ได้รับสำรอำหำรครบถ้วนเติบโตสมวัย 
2. เพื่อสนับสนุนควำมเป็นอยู่คุณภำพชีวิตแก่เด็กเล็กในชุมชนแออัด ได้ดื่มนมที่มีคุณภำพ 
    และมีสุขภำพที่ดี 
3. เพื่อเป็นสะพำนบุญให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนที่มีจิตเมตตำ ได้มีส่วนร่วมในกำรท ำบุญ 
    ไดช้่วยเหลือเด็กเล็กในชุมชนแออัดผ่ำนกำรบริจำค 
4. เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 
 



เป้าหมาย/ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

เป้ำหมำย 
1.ได้เป็นตัวกลำงเชื่อมต่อกับสังคม ผู้บริจำคและมูลนิธิต่ำงๆ ที่ขำดแคลนอำหำรเพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมกัน  
2. สร้ำงกำรรับรู้แบรนด์ ไทย-เดนมำร์ค ส ำหรับเด็กเล็กและผู้เขำ้ร่วมงำนในกิจกรรม  
    และช่วยเหลอืสังคมทำงอ้อม 
3. มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 4 แห่ง ได้รับผลิตภัณฑ์นมพร้อมด่ืมเพื่อเป็นอำหำรเสริมสุขภำพ  
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ ถึง เดือนกันยำยน 2566  
 
 



วิธีการด าเนินโครงการ 

     อ.ส.ค. จะรวบรวมผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมำร์ค จำกผู้มีจิตศรัทธำร่วมบริจำคสมทบโครงกำรฯ  
น ำส่งให้กับมูลนิธเิด็กอ่อนในสลัมจ ำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 
     1. บ้ำนเสือใหญ่ (ชุมชนสือใหญ่ประชำอุทิศ) 
     2. บ้ำนศรีครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) 
     3. บ้ำนแห่งควำมหวัง(ชมุชนกองขยะอ่อนนุช) 
     4. บ้ำนสมวัย(ชุมชนคลองเตย) 
     



วิธีการด าเนินโครงการ (ต่อ) 

     เปิดโอกำสให้ผู้ที่มีจิตศรัทธำสำมำรถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ไทย-เดนมำร์ค UHT รสจืด ร่วมสมทบ 
ในโครงกำร โอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร “โครงกำรสำยบุญ นมไทย-เดนมำร์ค”  
โดยเลือกสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมำร์ค รสจืดจ ำนวน 7 รำยกำรดังต่อไปนี้ 
        • รำยกำรที่ 1 ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมำร์ค 250 มล. (1×12 ก.) 1 โหล  
                         รำคำ 142.- บำท 
        • รำยกำรที่ 2 ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมำร์ค 250 มล. (1×12 ก.) 2 โหล  
                         รำคำ 284.- บำท 
 



วิธีการด าเนินโครงการ(ต่อ) 

• รำยกำรที่ 3 ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมำร์ค 200 มล. (1×36 ก.) 1 หีบ 
                 รำคำ 333.- บำท 
• รำยกำรที่ 4 ผลิตภัณฑน์มไทย-เดนมำร์ค 200 มล. (1×36 ก.) 1 หีบ  
                 และ นม 250 มล. (1×12 ก.) 1 โหล  รำคำ 475.- บำท 
• รำยกำรที่ 5 ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมำร์ค 200 มล. (1×36 ก.) 5 หีบ  
                 และ นม 250 มล. (1×12 ก.) 5 โหล  รำคำ 2,375- บำท 
 
 



วิธีการด าเนินโครงการ (ต่อ) 

• รำยกำรที่ 6 ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมำร์ค 200 มล. (1×36 ก.) 25 หีบ 
                 และ นม 250 มล. (1×12 ก.) 25 โหล  รำคำ 11,875.- บำท  
• รำยกำรที่ 7 ผลิตภัณฑน์มไทย-เดนมำร์ค 200 มล. (1×36 ก.) 50 หีบ  
                 และ นม 250 มล. (1×12 ก.) 50 โหล  รำคำ 23,750.- บำท 
 
 



วิธีการด าเนินโครงการ (ต่อ) 

ผู้ร่วมสมทบทุน “โครงกำรสำยบุญ นมไทย-เดนมำร์ค” มูลค่ำ 3,000.-บำท ขึ้นไป  
จะได้รับเสื้อยืด T Shirt สีขำว สกรีนลำย จ ำนวน 1 ตัว (ขนำด Free Size) 



วิธีการด าเนินโครงการ(ต่อ) 

ผู้ร่วมสมทบทุน “โครงกำรสำยบุญ นมไทย-เดนมำร์ค”  

มูลค่ำ 10,000.-บำท ขึ้นไป จะได้รับเสื้อโปโลสีขำวปักลำย จ ำนวน 1 ตัว 



            บัญชีเงินฝำก 
  โครงกำรสำยบุญนมไทย-เดนมำร์ค  

โดยผู้มีจิตศรัทธำสำมำรถส่งใบสั่งซื้อช ำระเงิน  
ผ่ำนบัญชี ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำมวกเหล็ก  

ประเภทออมทรัพย์“เงินฝำกโครงกำรสำยบุญนมไทย-เดนมำร์ค” 

เลขบัญชี 662-3-19072-4  
แจ้งชื่อ-นำมสกุล 

ส่งหลักฐำนกำรโอนเงินได้ที่  
E-Mail : cgcsr@dpo.go.th 



สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ 
 

แผนกกิจกำรสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กองบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน ฝ่ำยอ ำนวยกำร  
โทร. 086-6760306 (นำงณัฐภรณ์ ตันนิกร) 

        081-6515658 (น.ส.สมฤทัย ขุนนคร) 
 


