ขาว และกิจกรรม ส.ต.ท. (กุมภาพันธ 2556)
โดย ผูจัดการ ส.ต.ท.
นายก ส.ต.ท. นําคณะกรรมการบริหาร ส.ต.ท.ลงนามถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
วันที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. ดร.ประกอบ จิรกิติ (นายก ส.ต.ท.) นําคณะกรรมการบริหาร ส.ต.ท. เปนผูแทนสมาชิก ส.ต.ท. ลงนามถวาย
พระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ป โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2556

จากซายไปขวา คุณสรรเสริญ นิลรัตน (เลขาธิการ ส.ต.ท.) ดร.พิชัย บูรณะสมบัติ (กรรมการ ส.ต.ท. ฝายวิชาการ) ดร.ประกอบ จิรกิติ (นายก ส.ต.ท.) คุณชุณห คชพัชรินทร
(อุปนายก ส.ต.ท.ฝายกิจกรรม) คุณขจรพล บูรณะสมบัติ (กรรมการ ส.ต.ท.ฝายปฏิคม) คุณสมชาย แสงเงิน (กรรมการ ส.ต.ท.ฝายประสานงาน)

การจัดกิจกรรม ส.ต.ท. ครั้งที่ 1/2556 กําหนดจัดกิจกรรม ส.ต.ท. ครั้งที่ 1/2556 ในวันอาทิตยที่ 24 กุมภาพันธ 2556 ระหวางเวลา 13.30 น.-18.00
น. ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารปฏิบัติการไปรษณียสามเสนใน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ส.ต.ท. กําหนดการประชุมพิจารณาออกใบรับรองแสตมปในวันเดียวกับที่มีการจัดกิจกรรมประมูล ดังนั้น
การพิจารณาออกใบรับรองแสตมป
สมาชิก และนักสะสมทานใด ที่มีความประสงคจะสงแสตมปเขาขอใบรับรอง โปรดนําแสตมปจริง พรอมถายสําเนาขาวดํา 2 ชุด สงใหกับ ส.ต.ท.
ระหวางวันพุธที่ 20 – วันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ 2556 อัตราคาบริการในการออกใบรับรองแสตมป อัตราดวงละหรือชิ้นละ 1,000 บาท (สําหรับ
สมาชิก ไดรับสวนลดปละ 2 ดวง ๆ ละ 50% ) ทั้งนี้ ไมยกยอดสะสมไปปตอไป

โครงการจัดประกวดแสตมป “งานแสดงตราไปรษณียากรระหวางไทย-ไชนีสไทเป พ.ศ. 2556”
ตามที่ ส.ต.ท. กําหนดจัดงานประกวดแสตมประดับชาติ “งานแสดงตราไปรษณียากรระหวางไทย – ไชนีสไทเป พ.ศ. 2556” (Thai – Chinese
Taipei 2013 Stamp Exhibition) ซึ่ง เปนงานประกวดแสตมประดับชาติ (National Exhibition) ที่รับรองโดยสหพันธตราไปรษณียากร
ภาคพื้นเอเชีย (F.I.A.P.) ระหวางวันที่ 21 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นั้น
นักสะสมที่สนใจสงสิ่งสะสมเขาประกวดเชิญรับใบสมัครเขาประกวดได ณ ที่ทําการ ส.ต.ท. ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือ print ใบสมัคร และ
ข อ บั ง คั บ ได จ ากเว บ ไซด ส.ต.ท. stampthai.org และส ง ใบสมั ค รประกวดโดยไม ต อ งเสี ย ค า สมั ค ร ให กั บ ผู แ ทนทั่ ว ไป (Commissioner
General) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 ตามที่อยูดังนี้
นายขจรพล บูรณะสมบัติ
สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 1553 อาคารปฏิบัติการไปรษณียสามเสนใน ชั้น 2
ถนนพหลโยธิน แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Email: kburanas@hotmail.com หรือ kajohnpol@gmail.com

ในการนี้คณะกรรมการจัดงานฯ ไดจัดบูธสําหรับผูที่สนใจจําหนายสินคาเกี่ยวกับการสะสมตราไปรณียากรไวประมาณ 10 บูธ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อัตราคาเชาบูธ บูธละ 1,000 บาท (ตอ 4 วัน) แตละบูธ จะจัดเปนโตะจําหนาย 1 โตะ ขนาด กวางประมาณ 60 ซม. x ยาว 180 ซม.
2. ผูจองบูธ สงใบจองบูธ พรอมชําระเงินได ณ ที่ทาํ การ ส.ต.ท.ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 (ชําระเงินกอนไดกอน) หลังจากนั้นคณะกรรมการ
จัดงาน จะนัดวันเวลา ในการจับฉลากหมายเลขบูธ หากผูจองบูธทานใดไมมาตามกําหนดเวลานัดหมาย ส.ต.ท. จะเปนผูดําเนินการจับฉลากให
3. งานฯ จัดตั้งแตวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2556 ระหวางเวลา 11.00 น. – 20.00 น. โดยเขาจัดพื้นที่ ไดวันที่ 20 มีนาคม 2556 ตั้งแตเวลา 10.00 น. –
18.00 น.
4. รับใบจองบูธได ณ ที่ทําการ ส.ต.ท. หรือ print ไดจากเวบไซด ส.ต.ท. stampthai.org

โอกาสพิเศษ คณะกรรมการจัดงาน ไดจัดทําแผนตราไปรษณียากรที่ระลึกพิเศษของงานฯ (แสตมปตรุษจีนป 2556) ออกจําหนายใหกับนักสะสม
ประเทศไทย และประเทศ Chinese Taipei รวมทั้งนักสะสมทั่วไป เปนชุด ๆ ละ 4 แผน (โลโกสี่สี) มีหมายเลขกํากับแผนตรงกัน โดยพิมพ
สัญลักษณ งานแสดงตราไปรษณียากรระหวางไทย – ไชนีสไทเป พ.ศ. 2556 ทุกแผน โดยมีรายละเอียดการจําหนายดังนี้
- ใหสิทธิสมาชิก ส.ต.ท. จองซื้อไดไมจํากัดจํานวน พรอมชําระเงินที่จองซื้อทั้งหมดภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556 ในราคาชุดละ 300 บาท (สามรอย
บาทถวน)
- จําหนายใหกับนักสะสมทั่วไปภายในงานระหวางวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2556 ในราคาชุดละ 400 บาท (สี่รอยบาทถวน)
- ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 (วันสุดทายของการจัดงาน Thailand 2013) จําหนายชุดละ 500 บาท (หารอยบาทถวน)

ตัวอยางแผนตราไปรษณียากรที่ระลึกพิเศษของงานแสดงตราไปรษณียากรระหวางไทย-ไชนีสไทเป พ.ศ. 2556

งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๕๖

LOGO

ขอเชิญชวนสมาชิก ส.ต.ท. นักสะสม และผูที่สนใจ เขารวมงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๕๖
ระหวางวันที่ ๒ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
และรวมงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๓๐ ป แสตมปไทย และกิจการไปรษณียไทย
ระหวางวันที่ ๙ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ พารากอนฮอลล ๑ – ๓ ชั้น ๕ ศูนยการคาสยามพารากอน

MASCOT

ความคืบหนาจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน Thailand 2013 ที่ประชุมมีมติอนุมัติไมเก็บคาธรรมเนียมจากการประกวดตรา
ไปรษณียากรประเภทเยาวชน (Youth) ดังนั้น นับเปนโอกาสอันดียิ่งสําหรับนักสะสมเยาวชนไทย ที่จะไดมีโอกาสแสดงสิ่งสะสมที่มีอยูไดอยาง
เต็มที่ โดยไมตองกังวลถึงคาใชจายในสวนนี้
ความรูทายคอลัมน
ขอเสนอขอมูลประเทศที่เขารวมงานรวมงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๕๖ (Thailand 2013) อีกหนึ่งประเทศ คือ

ประเทศออสเตรเลีย (Australia)
เมืองหลวง :
ภาษาราชการ :
การปกครอง :

แคนเบอรรา
ภาษาอังกฤษ
สหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใต
รัฐธรรมนูญ
ประมุข :
สมเด็จพระนางเจาเอลิซาเบธที่ 2
ผูสําเร็จราชการ: เคว็นทิน ไบรซ
นายกรัฐมนตรี : จูเลีย กิลลารด
สกุลเงิน :
ดอลลารออสเตรเลีย (AUD)
เครือรัฐออสเตรเลีย (อังกฤษ: Commonwealth of
Australia) เปนประเทศซึ่งประกอบดวยแผนดิน
หลักของทวีปออสเตรเลีย เกาะแทสเมเนีย และ
เกาะอื่นๆในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟก และ
มหาสมุทรใต ประเทศเพื่อนบานของออสเตรเลีย
ประกอบดวย อินโดนีเซีย ปาปวนิวกินี และติมอร
ตะวันออกทางเหนือ หมูเกาะโซโลมอน วานูอาตู

และนิวแคลิโดเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือ และ
นิวซีแลนดทางตะวันออกเฉียงใต ชื่อออสเตรเลีย
มาจากคําในภาษาละติน วา australis ซึ่งหมายถึง
ทิศใต โดยมีตํานานถึง "ดินแดนทางใตที่ไมรูจัก"
(terra australis incognita) ชาวยุโรปเริ่มสํารวจ
คนพบออสเตรเลียในพุทธศตวรรษที่ 22 และ
ตอมาจึงกลายเปนดินแดนอาณานิคมของบริเตน
โดยเริ่มตนเปนอาณานิคมนักโทษในนิวเซาท
เวลส และจึงมีการตั้งอาณานิคมขึ้นอีกหาแหง
อาณานิคมทั้งหกรวมตัวเปนสหพันธรัฐในปพ.ศ.
2444 ออสเตรเลียมีชนพื้นเมืองซึ่งอาศัยตั้งแตกอน
ชาวยุโรปเขามาเรียกวาชาวอะบอริจิน ออสเตรเลีย
แบงออกเปนหกรัฐ ไดแกรัฐนิวเซาทเวลส รัฐ
ควีนสแลนด รัฐเซาทออสเตรเลีย รัฐแทสเมเนีย
รัฐวิกตอเรีย และรัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย

นอกจากนี้ยังมีดินแดนหลักๆ บนแผนดินใหญสองแหง ไดแก นอรเทิรนเทรริทอรี และออสเตรเลียนแคพิทอลเทรริทอรี (เขตเมืองหลวง)
และดินแดนเล็กนอยอื่นๆ โดยสวนใหญแลว ดินแดนนั้นมีลักษณะเดียวกับรัฐ แตรัฐสภากลางสามารถคานกฎหมายใดก็ไดจากสภาของดินแดน
ในขณะที่ในระดับรัฐ กฎหมายสหพันธจะคานกับกฎหมายรัฐไดเพียงในบางดานตามมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญ อํานาจนิติบัญญัติอื่นๆนั้นเปนของ
รัฐสภาของแตละรัฐ แตละรัฐและดินแดนมีสภานิติบัญญัติของตัวเอง โดยในควีนสแลนดและดินแดนทั้งสองแหงเปนลักษณะสภาเดี่ยว ในขณะที่
ในรัฐที่เหลือเปนแบบสภาคู สมเด็จพระราชินีมีผูแทนพระองคในแตละรัฐ เรียกวา governor และในนอรเทิรนเทอรริทอรี administrator สวนใน
เขตเมืองหลวง ใชผูแทนพระองคของเครือรัฐ (governor-general)

