โครงการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย
(กิจกรรมการจัดสร้างดวงตราไปรษณียากรรูปแบบพิเศษที่ระลึก ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย)

ชื่อกิจกรรม : การจัดสร้างดวงตราไปรษณียากรรูปแบบพิเศษที่ระลึก 100 ปีสหกรณ์ไทย
หลักการและเหตุผล :
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๙ ได้มีการจดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรกขึ้นในประเทศไทย ชื่อว่า
“สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จากัดสินใช้” ณ ท้องที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
เพื่อจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพกสิ
กรรมในขณะนั้น โดยพระ
ราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ) นายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกได้ทรงพิจารณา
เลือกแบบอย่างของสหกรณ์แบบไรฟไฟเซน ของประเทศเยอรมันเป็นตัวอย่างในการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น ซึง่ นับเป็ นการ
เริม่ ต้นแห่งการสหกรณ์ในประเทศไทยอย่า งสมบูรณ์ จนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลารวม ๑๐๐ ปี ที่การสหกรณ์ได้
เจริญเติบโตก้าวหน้าและมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยการยึดหลัก
พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การรวมกลุ่มคนเพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถอยู่ ด้วยกันอย่างมี
ความสุข สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ขึ้น โดยอาศัยกระบวนการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งสหกรณ์ไทย ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ .ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการ
ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ” สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติทุกชุมนุมและขบวนกา รสหกรณ์ทุกประเภท จึงได้จัดกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งการจัดทา ดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์ ) ที่ระลึก ๑๐๐ ปี นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเนื่องใน
โอกาสดังกล่าว
วัตถุประสงค์
:
๑. เพื่อจัดสร้างดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์ ) รูปแบบพิเศษ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย
เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
๒. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการสหกรณ์ไทยให้แพร่หลายไปยังสังคมและสาธารณชน ให้
รู้จักสหกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อจัดสร้างดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์ ) มอบเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย
เผยแพร่ และจาหน่ายมอบรายได้ในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย
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ขั้นตอนวิธีการจัดทา :
๑. ขออนุญาตจัดทาดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์) ที่ระลึกกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
๒. บริษัท ไปรษณีย์ไทยนาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
๓. เมื่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด อนุญาตและตอบรับในการจัดสร้างดวงตราไปรษณียากรแล้วจึงจะจัดทา
รูปแบบดวงตราไปรษณียากร
๔. เงื่อนไข หน่วยงานภายนอกที่ประสงค์จัดทาดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์) ที่ระลึก
๔.๑ มีค่าออกแบบการจัดทา ๑๐,๗๐๐.-บาท (หากประสงค์จะให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
ออกแบบให้)
๔.๒ การจัดสร้างไปรษณียากรสาหรับหน่วยงานที่ร้องขอให้จัดสร้างตราไปรษณียากร กาหนดให้ผู้รอง
ขอจะต้องรับตราไปรษณียากรที่ขอให้จัดสร้างตามราคาหน้าดวง จานวน ๒๐๐,๐๐๐ ดวงๆ ละ ๓.-บาท เป็นเงินจานวน
๖๐๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) ในขั้นต้น
๔.๓ หน่วยงานที่ร้องขอต้องรับผิดชอบดาเนินการในเรื่องลิขสิทธิ์ของภาพหรือข้อมูลที่ต้องใช้ในการ
จัดสร้างตราไปรษณียากรและเอกสารเผยแพร่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
๑. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สื่อความหมาย ที่มาของการสหกรณ์ไทยให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง
กว้างขวางและแพร่หลาย
๒. การแสดงออกถึงกตัญญุตาทิคุณและราลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่น
พิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ที่ได้วางรากฐานของการสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย
ระยะเวลาดาเนินการ :
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี ๒๕๕๙ ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ยุทธศาสตร์ ๓.๕ (๔) การเฉลิม
ฉลองเนื่องโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย จานวนเงิน ๗๐๕,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)
รูปแบบความหมายของตราไปรษณียากรฯ :

ออกแบบโดย : นายกมลศักดิ์ นันตา
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พื้นหลัง
ส่วนบน สีเขียวประกอบลายไทย มีแสงเปล่งประกาย
 สีเขียว หมายถึง ความสงบ เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา
 แสงเปล่งประกาย หมายถึง ความรุ่งเรื่องของการสหกรณ์ในประเทศไทย
 สีเขียวเป็นสีประจาพระองค์พระบิดาสหกรณ์ ใช้สีเขียวเป็นการยกย่องพระคุณของพระบิดา
เส้นโค้งสีทอง มีลักษณะม้วนเป็เกลียวและโค้งขึ้นเหมือนเส้นกราฟ
 สีทอง หมายถึง ความร่ารวย , พระเจ้า , ชัยชนะ, ปลอดภัย , ความสุข , เฉียบแหลม, น่าเกรงขามปรารถนา ,
อานาจ, ความมุ่งมั่น
 ลักษณะม้วนเกลียวและโค้งขึ้นเหมือนเส้นกราฟ หมายถึง ความมั่งคั่งและความรุ่งเรือง ยืนหยัดมาด้วยความ
ร่วมไม้ร่วมมือกันของคนในขบวนการสหกรณ์ จากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งการสหกรณ์ได้ก้าวหน้ามาจากอดีตจนถึงปัจจุบันและจะ
พัฒนาต่อไปถึงอนาคต
ส่วนล่าง
 สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสงบเรียบง่าย


ใช้สีขาวเป็นพื้นหลัง แสดงถึงการที่สมาชิกได้ตั้งใจก่อตั้ง และดาเนินกิจการสหกรณ์ด้วยความโปร่งใส

และด้วยใจบริสุทธิ์
ความหมายโดยรวม
“หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดของการสหกรณ์ในประเทศไทย
ตั้งอยู่บนรากฐานของความเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ
หรืออีกนัยยะหนึ่งคืออยู่บนรากฐานของความพอเพียง
เติบโตมาด้วยความมั่นคง เรียบง่าย และเปี่ยมไปด้วยความเข้มแข็ง ”
แผนการดาเนินงาน :
กิจกรรม

มิย.

กค.

พ.ศ. ๒๕๕๘
สค. กย.
ตค.

พย.

ธค.

พ.ศ.๒๕๕๙
มค.
กพ.
มีค.

๑. ติดต่อประสานงานการจัดสร้างฯ
๒. ประชาสัมพันธ์/รับสั่งจอง
๓. สรุปยอดจองและจัดเตรียมรับ-ส่งฯ
๔. รับ ส่ง มอบ และจาหน่าย 
๕. ส่งไปรษณีย์ที่สั่งจอง

หมายเหตุ.-

กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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การจาหน่ายและสั่งจอง :
ที่

รายการ

1.

แสตมป์สะสมที่ระลึก 100 ปี

ราคา/ชุด

การรับดวงตราไปรษณียากร

100.-

1. รับวันที่ 26 ก.พ. 2559 (วันแรกของจาหน่าย) ณ โต๊ะแสตมป์ที่ระลึกงาน

สหกรณ์ไทยแบบชุดพร้อมปก

วันสหกรณ์แห่งชาติ 2559
2. ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (หลังวันที่ 26 ก.พ. 2559)
3. มารับด้วยตนเองที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ

2.

20.-

3.

ค่าจัดส่ง

10.-

วิธีการสั่งจอง : กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้างต้นพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีสันนิบาตสหกรณ์ฯ และส่งแบบฟอร์ม
พร้อมหลักฐาน
การโอนเงิน (สลิปการโอน, ใบ Pay in ฯลฯ) มาได้ที่


email : cltthailand@gmail.com, clt@clt.or.th



Inbox หน้า Page สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย : https://www.facebook.com/ThaiCoop



Fax. : 0-2669-5857, 0-2669-3264

วิธีการชาระเงิน : กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย


เลขที่บัญชี 012-1-62642-3 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน
(กรุณากรอกชื่อผู้นาฝาก/สหกรณ์/องค์กร ให้ชัดเจนเพื่อจะออกหลักฐานใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง)

วัน เวลา สถานที่สั่งจอง :
 สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่

1 ธันวาคม 2558-31 มกราคม 2559 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
 ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารองค์กร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
อาคารสานักงาน ชั้น 3 ถ.พิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0–2669–3254 ถึง 63 ต่อ 1050, 1007
 email : cltthailand@gmail.com, clt@clt.or.th


Inbox หน้า Page สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย : https://www.facebook.com/ThaiCoop
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