ใบแสดงความจ�ำนงบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
( ใบเสร็จรับเงินน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ )

วันที่ ................... เดือน ............................................................ พ.ศ. ................................
1. ชื่อ-สกุล ………………….............…………………………….................................................................
เกิดวันที่ ……………… เดือน ……………………………………………… พ.ศ. ………………………………
2. สถานที่ติดต่อ เลขที่ …………………………...….........……… หมู่ที่ ………………………………
ซอย …………………………………………………………… ถนน ……………………………………………………
ต�ำบล/แขวง ………………………………………… อ�ำเภอ/เขต …………………………………………
จังหวัด ……………………………........……...……… รหัสไปรษณีย์ ……………………………………
โทรศัพท์ ………………………………….......……… โทรสาร…………………………....……....…………
บริจาคเงินจ�ำนวน …………………………………………………………………………………… บาท
เพื่อสมทบกองทุน …………………………………………………………………………………….............
หรือ กรณีบริจาคสมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือ
		 การศึกษาเด็กยากจนฯ
		 บริจาคเงินทุนการศึกษา จ�ำนวน …………………………………………………… บาท
		 บริจาคเป็นทุนต่อเนื่องจนผู้รับทุนจบการศึกษา
		 โดยให้จัดหาเด็กในความอุปการะ
_ ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000.- บาท
			 จ�ำนวน ………………..... ทุน เป็นเงิน ……………………………………………… บาท
_ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,500.-บาท
			 จ�ำนวน ………………..... ทุน เป็นเงิน ……………………………………………… บาท
_ มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000.-บาท
			 จ�ำนวน ………………..... ทุน เป็นเงิน ……………………………………………… บาท
_ ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 5,000.-บาท
			 จ�ำนวน ………………..... ทุน เป็นเงิน ……………………………………………… บาท
_ ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 6,500.-บาท
			 จ�ำนวน ………………..... ทุน เป็นเงิน ……………………………………………… บาท
รวมบริจาคจ�ำนวน ............……… ทุน เป็นเงิน ……………............…………………… บาท
3 การส่งเงินบริจาค (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
3.1 เช็คธนาคาร ……….......……………….... เลขที่ ………........................………………....
3.2 ธนาณัติ ปณ. ……….......…………….... เลขที่ ……….......…….................…………....

การสั่งจ่ายเงินโปรดระบุในนาม “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ”
และ ธนาณัติปลายทาง ไปรษณีย์ ดุสิต 10300
3.3 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารวันที่......................................
ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 1490197132
ชื่อบัญชี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 0262750271
ชื่อบัญชี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ธนาคาร ทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาส�ำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 0017174160
ชื่อบัญชี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ธนาคาร กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาส�ำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 0001295853
ชื่อบัญชี กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
ธนาคาร กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาส�ำนักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 0992685557
ชื่อบัญชี กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
กรณีการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งส�ำเนาใบโอนเงิน
ไปที่ ส�ำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0 2354 7533 - 37 ต่อ 604 - 607
โทรสาร
0 2354 7549, 0 2354 7550
หรือ Line id : CWF Thailand
4 ขอให้ออกใบเสร็จในนาม …………………………………………...………....…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………........………………

ลงชื่อ ......................................................................
(....................................................................)
วันที่ ........ เดือน .................. พ.ศ. ..............
( ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาประชาสัมพันธ์ต่อ )

กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางสังคม
ด้วยการเสียสละและแบ่งปัน เพื่อให้การสงเคราะห์ชุมชน
ช่วยคนมีปัญหา ช่วยพัฒนาสังคม
สร้างชุมชนที่เอื้ออาทรและช่วยเหลือกัน
ประชาชนที่ประสบภาวะยากล�ำบากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบร่มเย็น
ดังค�ำขวัญที่ว่า “เมตตาเป็นทุน เกื้อหนุนชุมชน”

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
แผนที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ล�ำดับที่ 89

257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2354 7533 - 37 ต่อ 604 - 607
โทรสาร 0 2354 7549, 0 2354 7550
Website : http://www.ncswt.or.th
E - mail : info@ncswt.or.th
Line id : community.fund

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน
สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
เพื่อน�ำเงินไปให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน คนพิการ ผู้สูงอายุ
รวมทั้งมอบเป็นทุนการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนและขาดแคลนทั่วประเทศ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
น�ำเงินบริจาคไปให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ ดังนี้

การมอบทุนการศึกษาด�ำเนินการมอบทุนโดย 3 วิธี คือ (1) ผ่านองค์กร
สมาชิกของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ (2) ผ่านสถานศึกษา (3) มอบแก่เด็ก
และเยาวชนโดยตรง
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบเงินทุนการศึกษาจากทุนพระราชทาน
ช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ให้แก่เด็กและเยาวชนทัว่ ประเทศเป็นประจ�ำ
ทุกปีเป็นจ�ำนวนกว่า 800 ทุน

1. ทุนพระราชทานส่งเสริมอาชีพ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)

3. ทุนน�้ำพระทัยพระราชทานอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน
ที่ยากไร้และผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานเงินจ�ำนวนหนึ่งให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
เพือ่ เป็นทุนริเริม่ ในการตัง้ “ทุนพระราชทานส่งเสริมอาชีพ” ส�ำหรับช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อจะได้มีสัมมาชีพเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระแก่สงั คม รวมทัง้ ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพและทุนประกอบอาชีพให้แก่บุคคลและองค์การต่างๆ

2. ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
ได้พระราชทานเงินจ�ำนวนหนึ่งให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นทุนริเริ่ม
ในการตั้ง “ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน” เพื่อมอบ
เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนและขาดแคลนทั่วประเทศ
ให้มโี อกาสได้รบั การศึกษาตามสมควรแก่อตั ภาพและความสามารถของตน
ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จ�ำนวน
เงินทุนการศึกษาต่อปี มีดังนี้
ระดับประถมศึกษา
ทุนละ 2,000.- บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุนละ 2,500.- บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000.- บาท
ระดับอาชีวศึกษา
ทุนละ 5,000.- บาท		
ระดับอุดมศึกษา
ทุนละ 6,500.- บาท
หรืออาจบริจาคต่อเนื่องทุกปีจนผู้รับทุนจบการศึกษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
ได้พระราชทานเงิน จ�ำนวน 2,000,000.- บาท ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้
น�ำเงินรายได้จากการจ�ำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวายเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2541 คืนให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ
มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งเป็นกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงานและ
ผูป้ ระสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทัง้ ครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยขอให้
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นแกนกลางในการจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน เพราะอาหาร
กลางวันถือเป็นมือ้ ส�ำคัญทีค่ นเราต้องใช้พลังงานมาก หากทุกคนมีความอิม่
ไม่ต้องหิวโหย ก็จะมีก�ำลังใจต่อสู้ชีวิต เป็นการช่วยลดปัญหาสังคมและ
ปัญหาอาชญากรรมได้อีกทางหนึ่ง
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้นอ้ มเกล้าฯ รับพระราชเสาวนียม์ าด�ำเนินการ
โดยจัดตั้งเป็น “โครงการน�้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่
ผู้ตกงานและผู้ตกทุกข์ได้ยาก” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมา
โดยด�ำเนินการ ดังนี้
การเลีย้ งอาหารกลางวัน การให้บริการตรวจสุขภาพและมอบยารักษาโรค
บริการตัดผม การให้บริการแนะน�ำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ปัญหากฎหมาย
ปัญหาเกี่ยวกับความพิการ การส่งเสริมอาชีพ การให้ความช่วยเหลือด้าน
เงินทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา ค่าใช้จา่ ยเฉพาะหน้าและเงินสงเคราะห์
ครอบครัว เมื่อเสร็จสิ้นการให้ความช่วยเหลือแล้ว สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
จะติดตามผลการให้ความช่วยเหลือด้วย

4. ทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาให้จัดตั้ง
“ทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
เพือ่ ให้ความช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท ทัง้ ในด้านการแพทย์ การศึกษา
การอาชีพและการสังคม เพือ่ ให้คนพิการสามารถพึง่ ตนเองได้และมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี

7. ทุนพระราชทานสงเคราะห์ผตู้ ดิ ยาเสพติดและผูป้ ว่ ยโรคเอดส์
ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานพระอนุญาต
ให้จดั ตัง้ “ทุนพระราชทานสงเคราะห์ผตู้ ดิ ยาเสพติดและผูป้ ว่ ยโรคเอดส์
ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” เพื่อน�ำทุนไปใช้ในการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยโรคเอดส์ รวมทั้งการ
รณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคเอดส์

5. ทุนพระราชทานพัฒนาชุมชน
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะด�ำรงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระอนุญาต
ให้จัดตั้ง “ทุนพระราชทานพัฒนาชุมชน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร” เพื่อน�ำทุนไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนแออัด โดยให้มีการพัฒนาทั้งในด้านกายภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านจิตใจ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสภาพ
ความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ เยาวชนทีอ่ ยูใ่ นชุมชนได้รบั การศึกษา
การอบรมดูแล เพื่อจะได้เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศ

6. ทุนพระราชทานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ขณะด�ำรงพระอิสริยยศ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระอนุญาตให้จดั ตัง้ “ทุนพระราชทาน
สงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
เพื่อน�ำทุนไปใช้ในการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ยากจนและขาดแคลน
และประสบปัญหา รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม

8. ทุนสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน
ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น		
สุทธนารีนาถ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ประทานพระอนุญาตให้จัดตั้ง “ทุนสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความ
ทุ ก ข์ ย ากเดื อ ดร้ อ น ในพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี
กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ” เพือ่ น�ำทุนไปใช้ในการสงเคราะห์และช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในด้านต่างๆ อาทิเช่น คนยากจน
ไร้ทพี่ งึ่ ผูม้ ปี ญั หาทางครอบครัวและสุขภาพ ทัง้ สุขภาพกายและสุขภาพจิต
โดยปัญหาทีม่ ผี ขู้ อรับความช่วยเหลือเป็นจ�ำนวนมาก ได้แก่ เรือ่ ง
ทุนประกอบอาชีพ ค่าครองชีพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา สุขภาพอนามัย
หนี้สิน และความสัมพันธ์ในครอบครัว

