
ที่  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงสําเนาหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว 202 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 มาเพ่ือประชาสัมพันธ
หนังสือในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานของทาน จํานวน 3 เร่ือง ดังนี้ 

1. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.ดวนมาก ที่ ศธ 5203.1/07746 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม
2563 เร่ือง ขอความอนุเคราะหเผยแพร ประชาสัมพันธ และปดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

2. หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0037/ว 0029 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เร่ือง ขอความ
อนุเคราะหเผยแพรสื่อประชาสัมพันธในโครงการจุดกระแสสังคมที่ไมทนตอการทุจริตในชองทางตาง ๆ ของหนวยงาน 

3. หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0711/ว 4874 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เร่ือง ประชาสัมพันธ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สําหรับปภาษี 2562 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

   สิงหาคม  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100 

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

๕๘๔

๑๗

1287
18/8/2563
10.44

776
20 ส.ค. 63
16.00 น.

อนุกูล นันทพุธ
เรียน คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
          1.เพื่อโปรดทราบ
          2.เห็นควรมอบ หน.บริหารและวางแผน มอบ
งานบุคลากร(นส.ฤทัยรัตน์)ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ภายในทราบ

อนุกูล นันทพุธ
18 สิงหาคม 63

20 ส.ค. 63
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