กระเชาใหญ (20 x 28 ซม.)

ราคา 450.- บาท

แจกันแกว (20 x 30 ซม.)

ราคา 1,260.- บาท

พานพุมใหญ (22 x 47 ซม.)

ราคา 2,500.- บาท

พานพุมเล็ก (20 x 32 ซม.)

ราคา 1,500.- บาท

ขอเชิญสั่งซื้อ “´Í¡á¡ŒÇ¡ÑÅÂÒ” ไดที่

สํานักสงเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะหฯ
ถนนเทอดดําริ เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300
โทรศัพทและโทรสาร 0 - 2241 - 2841
0 - 2241 - 5125
หรือ
บริจาคสมทบ “¡Í§·Ø¹´Í¡á¡ŒÇ¡ÑÅÂÒ” ไดที่
ชื่อบัญชี
กองทุนดอกแกวกัลยา สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ
บัญชีสะสมทรัพย เลขที่ 149 - 0 - 98346 - 5
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

แม็กเน็ตแกวกัลยา

ราคา 75.- บาท

ชอยาวแกวกัลยา
ราคา 120.- บาท

(ใบเสร็จรับเงินการบริจาคสามารถนําไปใชลดหยอนภาษีได)

ดอกไมพระราชทานพระอนุญาตใหใชเปน
สัญลักษณของคนพิการ

สมุดโนตแกวกัลยา (9 x 15 ซม.)

ราคา 50.- บาท

ลิขสิทธิ์ : สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ผลิตภัณฑดอกแกวกัลยา
สมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานชื่อดอกไมประดิษฐ ซึ่งประดิษฐโดยคนพิการ
ของสํ า นั ก ส ง เสริ ม อาชี พ และพั ฒ นาคนพิ ก าร สภาสั ง คม
สงเคราะหฯ วา “´Í¡á¡ŒÇ¡ÑÅÂÒ” และพระราชทานพระอนุญาต
ใหใชเปนดอกไมสัญลักษณของคนพิการทั่วประเทศ เพื่อเปน
สิริมงคลแกคนพิการ องคกรของคนพิการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2547 ตามที่คณะกรรมการสงเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ
สภาสังคมสงเคราะหฯ ไดมีหนังสือขอพระราชทานพระอนุญาต
และทรงมี พ ระดํ า รั ส ให ฝ ก อบรมคนพิ ก ารให ป ระดิ ษ ฐ
“´Í¡á¡ŒÇ¡ÑÅÂÒ” ดวยตนเอง เพื่อเปนอาชีพ รายไดจากการ
จําหนายดอกแกวกัลยานําไปดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
คนพิการในองคกร คนพิการทั่วประเทศ
“´Í¡á¡ŒÇ¡ÑÅÂÒ” จินตนาการมาจากดอกไม 2 ชนิด
ตระกูลดอกแกว คือ ดอกแกวเจาจอม และ ดอกแกว
ดอกแกวเจาจอม เปนดอกไมสีมวงคราม สวยสงา
ดอกแกว เปนดอกไมสีขาวมีกลิ่นหอม

ดอกเดี่ยว

ดอกเดี่ยวมีดอกไมแซม

ตะกราเล็ก (10 x 12 ซม.)

กระเชาจิ๋ว (10 x 14 ซม.)

ราคา 20.- บาท

ราคา 200.- บาท

สภาสังคมสงเคราะห ฯ สํานึกในพระกรุณาธิคุณ
เปนลนพน จึงไดจัดตั้ง “กองทุนดอกแกวกัลยา สภาสังคม
สงเคราะหแหงประเทศไทยฯ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
- สนองพระดํารัสและพระกรุณาธิคณ
ุ โดยการจัดฝกอบรม
ใหคนพิการในการประดิษฐดอกแกวกัลยา และสนับสนุนให
คนพิการประดิษฐดอกแกวกัลยา เพื่อใหมีรายไดเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว
- จัดจําหนายดอกแกวกัลยา เพือ่ นําเงินรายไดสมทบกองทุน
ดอกแกวกัลยาฯ สําหรับเปนทุนสนับสนุนการจัดฝกอบรมคนพิการ
- เพื่อเปนทุนชวยเหลือ สงเสริมและพัฒนาคนพิการ
ในดานตางๆ เชน ดานอาชีพ การศึกษา การปองกันความพิการ
และการฟนฟูสมรรถภาพ เปนตน
- จัดทําผลิตภัณฑจากดอกแกวกัลยา เชน การจัดกระเชา
ตะกรา แจกัน ปากกา ผาตัดเสื้อ สมุดโนต เปนตน ตลอดจน
จัดกิจกรรมเพื่อรณรงคหาทุนในรูปแบบตาง ๆ และเพื่อ
ประชาสัมพันธดอกแกวกัลยาใหแพรหลายไปทั่วประเทศ

กระถางจิ๋ว (10 x 12 ซม.)

ราคา 50.- บาท

ราคา 120.- บาท

ปากกาแกวกัลยา

ราคา 200.- บาท

ราคา 30.- บาท

ถุงแกวกัลยา
(พิมเสน+ยาหมอง.)

ยาหมองแกวกัลยา

ราคา 75.- บาท

ราคา 45.- บาท

ใบสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. ชื่อ – สกุล
ในนาม
2. สถานที่ติดต่อ เลขที่
หมู่ท่ี
ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
3. รายการผลิตภัณฑ์ทสี่ ่งั ซือ้
ที่

ถนน
รหัสไปรษณีย ์
โทรสาร

สั่งซือ้

รายการและราคา

เป็ นเงิน

1.

ดอกเดี่ยว

ราคา

20.- บาท

จานวน

ดอก

บาท

2.

ดอกเดี่ยวมีดอกไม้แซม

ราคา

50.- บาท

จานวน

ดอก

บาท

3.

ปากกาแก้วกัลยา

ราคา

30.- บาท

จานวน

ด้าม

บาท

4.

ยาหม่องแก้วกัลยา

ราคา

45.- บาท

จานวน

ชุด

บาท

5.

ถุงแก้วกัลยา (พิมเสน +ยาหม่อง) ราคา

75.- บาท

จานวน

ชุด

บาท

6.

แม็กเน็ตแก้วกัลยา

ราคา

75.- บาท

จานวน

ชิน้

บาท

7.

ช่อยาวแก้วกัลยา

ราคา 120.- บาท

จานวน

ช่อ

บาท

8.

กระเช้าจิ๋ว (10X14 ซม.)

ราคา 120.- บาท

จานวน

กระเช้า

บาท

9.
10.

ตะกร้าเล็ก (10X12 ซม.)
กระถางจิ๋ว (10X12 ซม.)

ราคา 200.- บาท
ราคา 200.- บาท

จานวน
จานวน

ตะกร้า
กระถาง

บาท
บาท

11.

กระเช้าใหญ่ (20X28 ซม.)

ราคา 450.- บาท

จานวน

กระเช้า

บาท

12.

แจกันแก้ว (20X30 ซม.)

ราคา 1,260.- บาท

จานวน

แจกัน

บาท

13.

พานพุ่มเล็ก (20X32 ซม.)

ราคา 1,500.- บาท

จานวน

พาน

บาท

14.

พานพุ่มใหญ่ (22X47 ซม.)

ราคา 2,500.- บาท

จานวน

พาน

บาท

15.

สมุดโน้ต

ราคา

จานวน

เล่ม

บาท

(9X15 ซม.)

50.- บาท

รวมทัง้ สิน้

บาท

โปรดพลิกด้านหลัง

4. การชาระเงินโดย
 เงินสดในวันที่ได้รบั ของ ( เฉพาะ-กรุงเทพ)
 เช็ค/ตั๋วแลกเงิน ธนาคาร
สาขา
เลขที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
 ธนาณัติส่งั จ่าย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ ปลายทาง ไปรษณียด์ สุ ิต 10300
เลขที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
 โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพฯ จากัด มหาชน สาขาอุรุพงษ์ ชื่อบัญชี “ กองทุนดอกแก้วกัลยา
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ” เลขทีบ่ ัญชี 149 - 0 - 98346 - 5
5. การรับของ
 จะไปรับที่สานักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ
ภายในวันที่
เดือน
พ.ศ.
 ขอให้จดั ส่งที่
ภายในวันที่
เดือน
พ.ศ.
ลงนาม

หมายเหตุ

ผูส้ ่งั ซือ้

(

)

วันที่

.

กรุณาส่งใบสั่งซือ้ และใบโอนเงิน ไปที่ คุณกัญญารัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สานักส่งเสริมอาชีพ
และพั ฒ นาคนพิ ก าร อาคาร สว. เลขที่ 100/41-42 ถนนเทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศรี
เข ต ดุ สิ ต ก รุ งเท พ ฯ 10300 ห รื อ ส่ งท างโท ร ส าร ห ม าย เล ข 0 - 2241 - 2841 แ ล ะ
0 - 2241 - 5125

