
ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว 113 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จํานวน 3 เร่ือง ดังนี ้

1. หนังสือกระทรวงการคลัง จํานวน 2 เร่ือง

- หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 74 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เร่ือง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินทุนสํารองจาย มาแจงเพื่อทราบ 

    - หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 75 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เร่ือง หลักเกณฑการเบิก
จายเงินจากคลังตามโครงการเงินกูเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2. หนังสือสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ สศด 0701.1/ว 1186 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563
เร่ือง แจงประกาศยกเลิกการจัดงานและปรับแผนการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2020” เนื่องจากเกิดการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สําหรับรายละเอียดสามารถ Download file ไดจาก http://general.rmutsv.ac.th หัวขอขาว

ประชาสัมพันธ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    พฤษภาคม  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100 
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เรียน คณบดี
- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรมอบงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
ดำเนินการส่งหนังสือดังกล่าวผ่าน e-mail@rmutsv.ac.th 
ของบุคลากรทุกท่าน และดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บคณะฯ
และกลุ่ม Family ทราบต่อไป
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