
ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว 137 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. หนังสือสภาวิศวกร ที่ บร.ว.1474/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื ่อง ขอ
ความอนุเคราะหประชาสัมพันธการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2563 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 188 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม
2563 เรื ่อง แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สําหรับโครงการเงินกูเ พื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ที่ นร 0305/ว 11851 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2563 เรื ่อง ขาว สคบ.ดานการคุมครองผู บริโภค จํานวน 3 เรื ่อง ไดแก 1) เรื ่อง
เตรียมพรอมใหดี. . .แตถาจะใหดีตองสังเกตฉลาก 2) เรื่องปรับเปลี่ยนใหมสัญญาการเชาซื้อรถยนตและ
รถจักรยานยนต และ 3) เรื่องปญหาการซื้อขายออนไลนมาเพื่อใหหนวยงานไดใชประโยชนและเผยแพร
ประชาสัมพันธดานการคุมครองผูบริโภคตอไป 

4 . หนังส ือสําน ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ที ่ นร  0901/ว  729 ลงว ัน ที ่ 28
พฤษภาคม 2563 เรื่อง การติดตอราชการกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สํ า ห รั บ ร า ยละ เ อี ย ดส าม า ร ถ  Download file ไ ด จ า ก  http://general.rmutsv.ac.th 
หัวขอขาวประชาสัมพันธ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    มิถุนายน  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100 

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 
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