
 

 

ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว 106 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หัวขอเร่ือง “การ
ติดตอราชการหรือการแจงขาวสารการติดตอสื่อสารกับหนวยงานราชการ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ของหนวยงาน จํานวน 8 เร่ือง ดังนี้ 

1. หนังสือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดวนที่สุด ที่ ทส 0901.202/8383 ลงวันที่ 17 
เมษายน 2563 

2. หนังสือกรมกิจการผูสูงอายุ ที่ พม 0401/ว 6052 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

3. หนังสือกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ที่ รง 0401/ว 03267 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 

4. หนังสือการทาเรือแหงประเทศไทย ที่ กทท 1201/1142 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 

5. หนังสือสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ สศด 0702/ว 1103 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 

6. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ สกพ 5502/ว 4633 ลงวันที่ 16 
เมษายน 2563 

7. หนังสือสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ที่ กษ 2301/ว 995 ลงวันที่ 22 
เมษายน 2563 

8. หนังสือสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดวนที่สุด ที่ อก 0701/ว 5398 ลงวันที่ 22 
เมษายน 2563  

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

ประชาสัมพันธ  

 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    พฤษภาคม  2563 

 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี     

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100  

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

๓๐๙

๑๖.๐๐
๒๑      พฤษภาคม    ๒๕๖๓

เรียน คณบดี
- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรมอบงานฝ่าย
สื่อสารองค์กรดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์คณะฯ และส่งเอกสารดังกล่าวผ่าน 
e-mail@rmutsv.ac.th ของบุคลากรทุกท่านต่อไป

๒๑ พ.ค. ๖๓

๑๙

๑๐๓๕
๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓
๑๔.๑๒

๕๖

แทนผอ.กองกลาง
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๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓


































