
ท่ี อว ๐๖๕๕/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. หนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ท่ี ผผ 01/ว 42 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง
การติดตอราชการกับสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

2. หนังสือสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ดวนมาก ท่ี สสคท
417/2563 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความรวมมือเผยแพรและจําหนายดอกมะลิ ในโอกาส
วันแมแหงชาติ ประจําป 2563 

3. หนังสือสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดวนท่ีสุด ท่ี ปง 0004.4/ว 2885
ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 
พ.ศ.2559 (กลุม DPRK) 

สําหรับรายละเอียดสามารถดาวนโหลดไฟล ไดท่ี http://general.rmutsv.ac.th/ หัวขอขาว

ประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    มิถุนายน  ๒๕๖3 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน ๒๑๐๐ 

โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

๔๒๓

๒๒











๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๓
ร�าลึกถงึพระคุณแม่

วันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติ

	 ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ	 ปี	 ๒๕๖๓	 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ						
ขอเชญิชวนประชาชนชาวไทยและผูเ้ป็นลกูทกุคนร่วมเฉลมิพระเกยีรติ	
สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	
โดยใช้สญัลกัษณ์	“ดอกมะล”ิ	แทนความรกัและร่วมระลกึถงึพระคุณแม่
ตลอดจนผู้มพีระคณุ	ทัง้นีเ้งินรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ดอกมะลิ
จะน�าขึน้ทลูเกล้าฯ	ถวาย	สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	โดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั	
และสมทบกองทนุร่วมใจสงเคราะห์ชมุชน	สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ	เพือ่
น�าไปให้ความช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบความทกุข์ยากเดอืดร้อนและมอบ
เป็นทนุการศกึษาแก่เดก็และเยาวชนทีด้่อยโอกาสทางด้านการศกึษา
ทัว่ประเทศ		รวมทัง้การช่วยเหลอืประชาชนกลุม่เปราะบางของสงัคม							
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019 (COVID - 19)

	 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	
ก�าหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	
วันท่ี	 ๑๒	 สิงหาคม	 เป็นประจ�าทุกปี	 โดยจัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่							
๑๒	สิงหาคม	๒๕๑๙	ต่อเนือ่งจนถงึปัจจบัุนเป็นเวลา	๔๕	ปี	เพ่ือเทิดทนู
และเผยแพร่พระเกยีรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ	์ พระบรมราชนินีาถ	
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	ผูท้รงเป็นแม่ของแผ่นดนิทีป่ระชาชนชาวไทย
ถวายความจงรกัภกัดี	ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมต่ีอพสกนกิร	
โดยใช้	“ดอกมะลิ”	เป็นสัญลักษณ์ของงานวันแม่แห่งชาติ	เพราะเป็น
ดอกไม้ที่มีสีขาวอันบริสุทธิ์	มีกลิ่นหอมอบอวลไปไกลและออกดอกให้
ชื่นชมได้ตลอดทั้งปี	 เปรียบดังความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต ่อลูก									
เป็นความรักที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาที่ไม่เสื่อมคลาย	 เพื่อให้
ตระหนกัในคณุค่าของความรกัความผกูพนั	ระหว่างแม่	–	ลกูทีม่ต่ีอกนั	
รวมทั้งลูกจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มี
พระคุณ	 ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของสถาบันครอบครัวและเป็น
เอกลักษณ์ของคนไทยที่งดงามซึ่งต้องอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๘	 พรรษา	 ของ							
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	
ในวันพุธที่	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ	 มอบให	้					
กลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อย	 นักเรียน	 นักศึกษา	 คนพิการจากสถาน
สงเคราะห์ทัง้ในกรงุเทพฯ	และต่างจงัหวดั	รวมทัง้ส�านกัส่งเสริมอาชพี
และพัฒนาคนพิการ	 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ	
จัดท�าช่อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะล	ิ			
รูปแบบต่างๆ	 เป็นการสร้างงาน	 สร้างอาชีพ	
เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

ติดต่อสอบถามและสั่งจองได้ที่...ส�านักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒๕๗ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์  ๐ - ๒๓๕๔ - ๗๕๓๓ - ๓๗  ต่อ ๖๐๔ - ๖๐๗, 

 ๐ - ๒๓๕๔ - ๗๕๒๐

โทรสาร ๐ - ๒๓๕๔ - ๗๕๔๙ - ๕๐ 

Website : http://www.ncswt.or.th, Line ID : uwthailand

Email : unitedway@ncswt.or.th

	 นอกจากนี้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ	 ได้น�าพานพระพุทธรูปท่ีให้
เช่าบูชาผ่านพธีิพทุธาภเิษก	ณ	วดัสระเกศราชวรมหาวิหาร	เพือ่ความ
เป็นสิรมิงคลและความเจริญรุง่เรอืงแด่ผูร้บัทุกคน	

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

  ร�าลึกถึงพระคุณแม่



ช่อมะลิ “รวมใจรักแม่”
ราคา 20.-	บาท

2

กล่องหัวใจ...ใส่รัก
ราคา 160.-	บาท

5

กล่องมะลิ...สิริรัก 
ราคา 320.-	บาท

9

มาลัย...คล้องใจแม่
ราคา 300.-	บาท

8

กระเช้าน้อย...ร้อยรัก
ราคา 320.-	บาท

10

บัตรอวยพร...ส่งรักให้แม่ 
ราคา	50.-	บาท

4

       พานพระพุทธโสธร
ขนาดพาน	3	นิ้ว	ราคาพานละ 499.-	บาท 
11

ช่อมะลิ “รักแม่”
ราคา 10.-	บาท

1

3 ช่อมะลิ “ร้อยรวมรัก” 
ราคา 50.-	บาท

12
พานพระแก้วมรกต 
(ฤดูร้อน) 
ขนาดพาน	5	นิ้ว
ราคาพานละ 1,400.-	บาท

พานพุ่มพิลาศลักษมี 

2แบบที่

1แบบที่

พานพุ่มสิริจรัสมงคล

13 พานพุ่มดอกมะลิ

โมบายบุหงา...ฝากรักแม่
ราคา 300.-	บาท

7

ขนาดพาน	8	นิ้ว
ราคาพานละ	
2,000.-	บาท

ค่าจัดส่งพานละ 100.- บาท

ช่อมะลิ...หัวใจรัก  
ราคา 250.-	บาท

6

1 2



 

ใบส่ังซือ้ผลิตภณัฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาต ิประจาํปี 2563 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

 1. ช่ือ – สกลุ       ในนาม        

 2. สถานท่ีตดิตอ่  เลขท่ี      หมูท่ี่   ซอย    ถนน                    

       ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต            จงัหวดั                     รหสัไปรษณีย์  

    โทรศพัท์     โทรศพัท์เคล่ือนท่ี     โทรสาร     
 3. รายการผลิตภณัฑ์ที่ส่ังซือ้ 

ที่ รายการและราคา ส่ังซือ้ เป็นเงนิ 
  

1 
  

............................ช่อมะล ิ  “รักแม”่          ราคา        10.- บาท จํานวน........................ช่อ บาท 

2 ช่อมะล ิ  “รวมใจรักแม”่          ราคา        20.- บาท จํานวน........................ช่อ ............................บาท

3 ช่อมะล ิ  “ร้อยรวมรัก”          ราคา        50.- บาท จํานวน........................ช่อ ............................บาท

4 บตัรอวยพร.......สง่รักให้แม ่                    แผน่ละ     50.- บาท จํานวน........................แผน่ ............................บาท

5 กลอ่งหวัใจ......ใสรั่ก           ราคา    160.- บาท จํานวน........................ชิน้ ............................บาท

6 ช่อมะล.ิ.....หวัใจรัก           ราคา     250.- บาท จํานวน........................ชิน้ ............................บาท

7 โมบายบหุงา...... ฝากรักแม ่          ราคา     300.- บาท จํานวน........................ชิน้ ............................บาท

8 มาลยั......คล้องใจแม ่           ราคา     300.- บาท จํานวน........................ชิน้ ............................บาท 

9 กลอ่งมะล.ิ.....สริิรัก           ราคา     320.- บาท จํานวน........................ชิน้ ............................บาท

10 กระเช้าน้อย......ร้อยรัก           ราคา     320.- บาท จํานวน........................ชิน้ ............................บาท 

11 พานพระพทุธโสธร  ขนาดพาน 3 นิว้          ราคา   499.- บาท จํานวน......................พาน ............................บาท

12 พานพระแก้วมรกต ขนาดพาน 5 นิว้         ราคา 1,400.- บาท จํานวน......................พาน ............................บาท

13 พานพุม่ดอกมะล ิ ขนาดพาน  8  นิว้    ราคาพานละ  2,000.- บาท จํานวน......................พาน ............................บาท

  แบบท่ี 1  พานพุม่ สิริจรัสมงคล จํานวน......................พาน ............................บาท

  แบบท่ี 2  พานพุม่ พลิาศลักษมี จํานวน......................พาน ............................บาท 

 จํานวน......................พาน ............................พานทอง.............พาน       พานเงนิ...............พาน     
    

บาท 

ค่าจัดส่ง   พานพุ่ม ขนาดพาน 8 นิว้ ราคาพานละ 100.- บาท  จํานวน......................พาน ............................บาท 
  รวมทัง้สิน้                                             บาท 

4.  การชาํระเงนิ  สง่เงินมาพร้อมนีโ้ดย            เช็ค  ตัว๋แลกเงิน           ธนาณตั ิ                    เงินสด 

     การส่ังจ่าย  เช็ค / ตั๋วแลกเงนิ  โปรดระบใุนนาม “กองทุนดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาต ิสภาสังคมสงเคราะห์ฯ”  

และธนาณัต ิสัง่จ่าย “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ” ปลายทาง  ไปรษณีย์ดุสิต 10300  (ไม่รับธนาณัตอิอนไลน์)       

โอนเงนิ  เข้าบญัชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตน์ (รพ. รามาธิบด)ี      

บัญชีเลขที่ 4 0 2 - 8 - 5 3 4 4 8 - 5   ช่ือบัญชี “กองทุนดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาต ิ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ”      

  และสง่สําเนาใบโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 0 - 2354 - 7549 - 50  หรือ  Line ID : uwthailand 

 

                                                                         ลงนาม                   ผู้สัง่ซือ้            

                                              วนัท่ี           /                   /  2563 



 
2 

การจัดส่ง 
                กรุงเทพมหานคร 
                - จาํนวนส่ังซือ้ไม่ถงึ 10,000.- บาท  จดัสง่ให้ทางพสัดไุปรษณีย์ หรือ ขอความกรุณาไปรับท่ีสภาสงัคมสงเคราะห์ฯ 

           ตกึมหิดล  ถนนราชวถีิ  เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ  ตดิกบับ้านราชวิถี  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

ตรงข้าม ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตน์  (โรงพยาบาลรามาธิบดี )             

จาํนวนส่ังซือ้ 10,000.- บาท ขึน้ไปจัดรถส่ง  ยกเว้น เขตหนองจอก  ลาดกระบงั  ประเวศ   หนองแขม                    - 

           และพืน้ท่ีจงัหวดัในเขตปริมณฑล  สมทุรปราการ   นนทบรีุ    ปทมุธานี    จะจัดส่งให้ทาง พัสดุไปรษณีย์ 
                ต่างจังหวัด 
                - จะสง่ให้ทางพสัดไุปรษณีย์ 

        - จดัสง่โดยรถ  *(กรณีมีความจําเป็นโดยเร่งดว่น  สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ  อาจพจิารณาจดัสง่ให้ 

                      โดยทางรถทวัร์ หรือ รถไฟ) * โดยขอความกรุณาแจ้งช่ือบริษัทรถทวัร์ และ สถานีรถไฟปลายทาง   

บริษัท       โทรศพัท์                   

                      สถานีรถไฟปลายทาง     โทรศพัท์      
        บริการจัดส่งสินค้าให้ทาง EMS / Kerry Express / LINE MAN โดยผู้ส่ังซือ้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอง   
 

 หมายเหตุ    
   1. ตดิต่อส่ังจองล่วงหน้าทางโทรศัพท์ได้ที่ สาํนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 

ตกึมหดิล  ถนนราชวิถี   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ   10400               257  
  โทรศัพท์   0 - 2354 - 7520 , 0 - 2354 - 7533 - 37  ต่อ  417 , 604 - 607  และ 909   
  โทรสาร 0 - 2354 - 7549 - 50 หรือ Email: unitedway@ncswt.or.th   หรือ  Line ID : uwthailand 
   2. หากท่านส่งใบส่ังซือ้ทางโทรสาร ขอความกรุณาแจ้งให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทราบด้วย และ 

ไม่ต้องส่งใบส่ังซือ้ โดยทางไปรษณีย์อีก   
   3. ขอความกรุณาส่ังซือ้โดยเร็ว เน่ืองจากผลิตภณัฑ์บางรายการมีจาํนวนจาํกัด  และอาจมีผู้ส่ังซือ้ 
          รายการเดยีวกันเป็นจาํนวนมากผลิตภณัฑ์ที่ท่านต้องการส่ังซือ้อาจหมดก่อน 
       
  
 
 
 
 
    ส่ง คุณอร่ามศรี   เงนิวิจติร 
     สาํนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน 
     สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  
     257   ตกึมหดิล   ถนนราชวิถี   เขตราชเทวี    
     กรุงเทพมหานคร   10400                          ( ดอกมะลิ ) 
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