
     บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กองกลาง  โทร. 2100, 2103 .

ท่ี  อว 0655.16/                                       วันท่ี        พฤษภาคม   2563 .

เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนการสั่งซ้ือผลิตภัณฑนม ยู.เอส.ที. ไทย-เดนมารค เพ่ือสงเสริมสุขภาพประชาชน .

   ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .

เรียน  รองอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง/หัวหนาหนวย 

ตามหนังสือท่ี สข 0017.2/ว 3013 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 ศาลากลางจังหวัดสงขลา 
ขอรับการสนับสนุนการสั่งซ้ือผลิตภัณฑนม ยู.เอส.ที.ไทย-เดนมารค เพ่ือสงเสริมสุขภาพประชาชนในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเปนการชวยเหลือเกษตรกรผู
เลี้ยงโคนมใหสามารถจําหนายผลผลิตไดในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น 

ในการนี้  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอความรวมมือมายังหนวยงานของทาน
ประชาสัมพันธและรวมรับการสนับสนุนการสั่งซ้ือผลิตภัณฑนม ยู.เอส.ที ไทย-เดนมารค ขนาด 200 มิลลิลิตร 
ทุกรสชาติ ในราคาพิเศษหีบละ 297.- บาท (เฉลี่ยราคากลองละ 8.25 บาท) โดยสามารถสั่งซ้ือผานกองกลาง 
ไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 แตหากรวบรวมแลวจํานวนไมถึงข้ันต่ํา 100 หีบข้ึนไป ขอ
โมฆะในการสั่งซ้ือครั้งนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  (นายสุจินดา  แซฮ้ัน) 

     เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

  รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองกลาง 
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เรียน คณบดี
- เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรมอบงาน
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ดำเนินการประชาสัมพันธ์
ผ่านเพจคณะ เว็บไซต์คณะ และดำเนินการส่ง
เอกสารดังกล่าวผ่านทาง e-mail@rmutsv.ac.th
ของบุคลากรทุกท่านต่อไป 



 

ใบสั่งซื้อ 

ชื่อ-สกุล : ..................................................................................................... 

เบอรโทรศัพทมือถือ : .................................................................................. 

หนวยงาน : .................................................................................................. 

ลําดับ จํานวน (หีบ) รสชาติ ราคาตอหนวย
(297.- บ.) 

รวมจํานวนเงิน 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

        

สงใบสั่งซ้ือกลับมายัง  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

โทรสาร. 0 7431 7123 

E-mail : general.rmutsv@gmail.com 

ภายในวันท่ี  22  พฤษภาคม  2563 

mailto:general.rmutsv@gmail.com
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