
ที่  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงสําเนาหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม ที่ อว 0221.1/ว 265 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 มาเพ่ือประชาสัมพันธ
หนังสือในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานของทาน จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

1. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 454 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
เร่ือง การกําหนดวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ 

2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ที่ นร 0305/ว 22701 ลงวันที่ 14 ตุลาคม
2563 เร่ือง ขาว สคบ.ดานการคุมครองผูบริโภค จํานวน 4 เร่ือง ไดแก ความปลอดภัยของผักและผลไมในเทศกาลกินเจ 
เร่ืองฉลากสินคา ทําไมถึงสําคัญตอผูบริโภค? เร่ืองระวัง! แชรลูกโซที่มาในรูปแบบการลงทุนจัดคอรสสัมมนา และเร่ืองระวัง
ซื้อรถยนตมือสอง ใหแกหนวยงานไดใชประโยชนไดใชประโยชนและเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธดานการคุมครองผูบริโภค
ตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

   พฤศจิกายน  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100 

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

๗๙๗

๓

1929
3 พ.ย.2563
14.10

เรียน  คณบดี
         -เพื่่อโปรดทราบ
         -เห็นสมควรมอบทุกฝาย/ทุกสาขา
ทราบและประชาสัมพันธ์
                       อภิชญา
                    3 พ.ย.2563

๖๙๔
๔ พ.ย.๒๕๖๓
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กก 1641/28 ต.ค.2563/11.26 น.


















