
 

 

ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว 87 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 จํานวน 5 เร่ือง ดังนี้ 

1. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จํานวน 2 เร่ือง  

    -  หนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 0505/10251 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เร่ือง มาตรการเตรียมความ
พรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการและใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) 

    -  หนังสือ ดวนที่สุด ที่ นค 0505/ว 146 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉินโรคติดตออันตราย ตามกฎหมายวาดวยโรคตดิตอ กรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

2. หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ที่ วธ 0214/ว 1568 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เร่ือง แนวทางการ
ปฏิบัติเก่ียวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต 

3. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ทส 1400/227 ลงวันที่ 8 เมษายน 
2563 เร่ือง ขอความอนุเคราะหใหการสนบัสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑและงานจางบริการอบไม ไสไม อัดน้ํายาไมขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม 

4. หนังสือสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 1010/ว 1134 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
เ ร่ือง การแขง ขันสําหรับ Gig Economy Challenge : Driving Financial health for Gig Workers ซึ่ งสหพันธ รัฐ
มาเลเซียในฐานะเจาภาพการประชุมเอเปคประจําป 2563 รวมกับกองทุนพัฒนาแหงสหประชาชาติ เพื่อหาแนวทางการ
ดําเนินการที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพทางการเงินของแรงงานที่อยูในระบบเศรษฐกิจที่ผูทํางานจะรับงานเปนรายคร้ัง
ตามความตองการแบบชั่วคราวหรือ Gig Economy  

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

ประชาสัมพันธ  

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    เมษายน  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี     

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100  

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 
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เรียน  อธิการบดี
            สนง.ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ แจ้งเวียนหนังสือจำนวน 5 เรื่อง
            เพื่อโปรดพิจารณามอบกองกลางแจ้งเวียนหน่วยงานภายในทราบ






















































































































































































