สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๑๗๓ หมูที่ ๔ ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐ หมายเลขทะเบียน ๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ๐-๙๙๓๐-๐๐๑๐๒-๓๒-๑ โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ เว็บไซต: www.get-u.org

ที่ สขท. ๐๑ / ๒๕๖๐
๙ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญรวมบริจาคเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขประชาชนผูประสบภัยน้ําทวมภาคใต
เรียน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น / ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น / ขาราชการสวนทองถิ่น ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย แบบแจงบริจาคเงิน

จํานวน ๑ ฉบับ

ตามที่เกิดน้ําทวมในหลายพื้นที่จังหวัดของภาคใต ตั้งแตปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เปนตนมา ทําให
ประชาชนหลายพันครอบครัว หลายหมื่นคนไดรับความเดือดรอนทั้งจากความเสียหายในทรัพยสิน บานเรือน ไร
นา สวน ปศุสัตว และอื่นๆ ดังที่ทราบจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ แลวนั้น
เพื่ อ เป น การให กํ าลั งใจและบรรเทาทุ ก ข แ ก พี่ น อ งประชาชนที่ ป ระสบภั ย น้ํ า ท ว มดั งกล าว สมาคม
ขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงขอเปนหนวยงานกลางในการรวมน้ําใจของคนทองถิ่นทั่วประเทศ
สงไปยังพี่นองประชาชนในพื้นที่ภาคใตในครั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนทาน พรอมดวย ผูบริห ารทองถิ่น
รองผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมตลอดจน
ครอบครัว และพี่นองประชาชนในพื้นที่ ไดรวมบริจาคเงิน สําหรับนําไปจัดซื้อสิ่งของเพื่อสงไปชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอนแกพี่นองประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดตางๆ ของภาคใต ตามโครงการ “น้ําใจคนทองถิ่นทั่วไทย
ซับน้ําตาคนใต” เมื่อทานไดรวบรวมเงินเสร็จสิ้นแลว กรุณาแจงการบริจาคเงินตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอม
นี้ พรอมสงไปยังสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย เลขที่ ๑๗๓ หมูที่ ๔ ตําบลหนองแฝก อําเภอ
สารภี จั ง หวั ด เชี ย งใหม ๕ ๐๑๔ ๐ หรื อ ทางโทรสาร หมายเลข ๐๕๓- ๓๒๑๗๓๓ หรื อ ทางอี เ มล
getu2553@gmail.com หรื อ ทางไลน ID Line: @getu2553 ภายในวั น ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นี้ หรื อ
สอบถามรายละเอียดไดโดยตรงที่ ป.พิพัฒน โทร. ๐๙๑-๐๖๙๑๒๕๕ หรือ ป.ตะวัน ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ ที่นี่ดวย
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
งานชวยเหลือประชาชน
โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔(เล็ก) ,๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ (ป.ตะวัน), ๐๘๔-๘๐๘๑๔๔๐(ใหม)

เฟสบุค www.facebook.com/getu2553

แบบแจงการบริจาคเงิน
โครงการ “น้ําใจคนทองถิ่นทั่วไทย ซับน้ําตาคนใต”
เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดภาคใต ป ๒๕๖๐
(นครศรีธรรมราช,สุราษฎรธานี,ชุมพร,ตรัง,พัทลุง ฯลฯ)
ขาพเจาชื่อ – สกุล.......................................................................................................................(เขียนตัวบรรจง)
ตําแหนง…………………………………………………………..ระดับ (ถามี)…………………
ที่อยู(บาน) เลขที่.......................หมูที่.............. ถนน..........................................ตําบล................................. .
อําเภอ................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.......................................................................
สถานที่ทํางาน ……………………………..……………....................................………… เลขที่……………หมูที่………………
ตําบล……………………..อําเภอ……………………….จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย……………
ขาพเจามีความประสงคบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ําทวมในพื้นที่ภาคใต ป ๒๕๖๐ ตาม
โครงการ “น้ําใจคนทองถิ่นทั่วไทย ซับน้ําตาคนใต” เปนเงินจํานวน..................................บาท ในนาม
( ) สวนตัว
( ) องคกร/หนวยงาน ระบุ ...................................................................................
.................................................................................................................................................................พรอมนีไ้ ดแนบ
( ) สําเนาใบโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขายอย บิ๊กซีหางดง เชียงใหม ชื่อบัญชี
“กองทุนเพือ่ การบริหารและพัฒนาสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” เลขที่บัญชี 787-0-16256-6
ลงวันที.่ ............................................................................................................. หรือ
( ) ธนาณัติเลขที่...............................................................ลงวันที่.................................................................
(สั่งจายในนาม “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” กรุณาสงจายที่ทําการไปรษณียสารภี
จังหวัดเชียงใหม)
ขาพเจา ขอใหจัดสงเอกสารการรับเงิน ไปที่ ( ) ที่อยู(บาน) ( ) ที่อยู (ที่ทํางาน) ( ) ไมตองการ

(ลงชื่อ)……………………………………….….ผูบริจาคเงิน
(............................................)
วันที่..........เดือน................................พ.ศ..............
หมายเหตุ.-กรุณาสงเอกสารนี้ พรอมสําเนาโอนเงิน หรือธนาณัติแจงมาที่ นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เลขที่ ๑๗๓ หมูที่ ๔ ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๑๔๐ วงเล็บมุมซองวา (เงินบริจาคชวยน้ําทวม) ภายใน
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นี้ และสมาคมฯจะนํารายชื่อแจงในเว็บไซตกลุมเพื่อนขาราชการสวนทองถิ่น (www.thailocalgov.com)
และเว็บไซตสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย (www.get-u.org) และเฟสบุคสมาคมฯตอไป
-กรณีการโอนเงิน ทานสามารถสงสําเนาใบโอนพรอมเอกสารนี้ แจงมาทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือแฟกซมา
ที่หมายเลข 053-321733 หรือทางไลนที่ไอดี @getu2553 หรือโทรแจงป.พิพัฒน โดยตรงที่ 091-0691255 ไดเชนเดียวกัน
-การใหความชวยเหลือ ครั้งนี้ สมาคมฯจะมอบหมายใหกรรมการสมาคมฯซึ่งอยูในพื้นที่ภาคใต นําเงินบริจาคที่ไดรับ
ไปจัดซื้อสิ่งของที่จําเปน นําไปมอบใหกับพี่ นองประชาชนในพื้นที่จัง หวัดภาคใต ในนามของ “น้ําใจคนทองถิ่นทั่วประเทศ”
โดยเร็วตอไป

