
 

 

ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ท่ี อว 0221.1/ว 86 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2563 หัวขอ
เรื่อง การติดตอราชการหรือการแจงขาวสารการติดตอสื่อสารกับหนวยงานราชการ ในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหนวยงาน จาํนวน 8 เรื่อง ดังนี้ 

1. หนังสือกระทรวงการตางประเทศ ท่ี กต 0301/ว 8251 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2563  

2. หนังสือกรมสรรพากร ท่ี กค 0701/ว 2226 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2563  

3. หนังสือสถาบันนิติวิทยาศาสตร ท่ี ยธ 1001/ว 1589 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2563  

4. หนังสือสํานักงานสถิติแหงชาติ ท่ี ดศ 0501/ว 867 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2563  

5. หนังสือศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) ดวนท่ีสุด ท่ี อว 
5800/01/775 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2563 

6. หนังสือสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ดวนท่ีสุด ท่ี อว 5600/ว 
0456 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2563 

7. หนังสือสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ท่ี อว 0502/ว 1671 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 

8. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ี อก 0201(1)/ว 2019 ลงวันท่ี 9 
เมษายน 2563 

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

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    เมษายน  2563 

 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี     

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100  

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

๒๗๘

๓๐

๑๖.๐๐

เรียน คณบดี
- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรมอบงาน
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ดำเนินการประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์คณะและดำเนินการส่งเอกสาร
ดังกล่าวผ่าน e-mail@rmutsv.ac.th 
ของบุคลากรทุกท่านต่อไป 

๑ พ.ค. ๖๓

๘๔๐
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๕.๔๗

๔๑
๐๑       พฤษภาคม    ๒๕๖๓
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เรียน  อธิการบดี
            สนง.ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ แจ้งเวียนการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการ จำนวน 8 เรื่อง
            เพื่อโปรดพิจารณามอบกองกลาง แจ้งเวียนหน่วยงานภายในทราบ


























