
ท่ี อว ๐๖๕๕/ 

ถึง  กองคลัง 

 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ท่ี อว 0221.1/ว62 ลงวันท่ี 24 มีนาคม ๒๕๖๓ หนังสือจาก

กรมบัญชีกลาง จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค(กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563 เรื่อง 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค(กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ซอม
ความเขาใจการบริหารสัญญากรณีท่ีไดรับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

สําหรับรายละเอียดสามารถดาวนโหลดไฟล ไดท่ี http://general.rmutsv.ac.th/ หัวขอขาว

ประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    มีนาคม  ๒๕๖3 

 

 

 

 

 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน ๒๑๐๐ 

โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 
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กก 439/30 มี.ค. 2563/08.45 น.

เรียนผอ.กองกลาง
  ด้วยสนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แจ้งเวียนหนังสือ 5เรื่อง
เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรมอบกองกลางแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบและ
ถือปฏิบัติ

    30 มี.ค.2563
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