
 

 

ที่  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว 85 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 หัวขอเร่ือง การ
ติดตอราชการหรือการแจงขาวสารการติดตอสื่อสารกับหนวยงานราชการ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหนวยงาน จํานวน 12 เร่ือง ดังนี้ 

1. หนังสือกระทรวงคมนาคม ดวนที่สุด ที่ คค 0201/ว 2929 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563  

2. หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ดวนที่สุด ที่ ทส 0301/333 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563  

3. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0701.1/ว 4100 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563  

4. หนังสือการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ที่ รฟม 001/ว 762 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563  

5. หนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ตผ 0009/ว 95 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 

6. หนังสือสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา ดวนที่สุด ที่ พณ 1101/ว 778 ลงวันที่ 1 เมษายน 
2563 

7. หนังสือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวนที่สุด ที่ ทส 1001.1/ว 
5055 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 

8. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ ดศ 0403.5/ว 1336 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2563 

9. หนังสือสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ดวนที่สุด ที่ อว 5401/5638 ลงวันที่ 
15 เมษายน 2563 

10. หนังสือสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ที่ อว 6101/ว 201 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 

11. หนังสือสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ที่ อว 6001/ว 4709 ลงวันที่ 5 
เมษายน 2563 

12. หนังสือสํานักงานบริหารงานกรรมการและสารบรรณบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่ กบ 01-1-
21/02 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 

สํ าหรับรายละเอียดสามารถ Download file ได จาก http://general.rmutsv.ac.th หัวข อข าว

ประชาสัมพันธ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    เมษายน  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี     

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100  

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 
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เรียน  อธิการบดี
           สนง.ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ แจ้งเวียนการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ จำนวน 12  เรื่อง
           เพื่อโปรพิจารณามอบกองกลาง แจ้งเวียนหน่วยงานภายในทราบ




































