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วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ หากเห็นชอบ กองคลังจะได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานส่วนกลาง    
และส่วนภูมภิาคด าเนินการต่อไป 

                 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๓.๐๘/๑๑๓๙ {XXXXXXXXXXXXX}๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางธนภร ฉิมพัด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๑๑๓๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้รายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๒๙

ส่งจาก: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

ผู้ส่ง: นางธนภร ฉิมพัด

วันเวลาส่ง: ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔ ๑๓:๒๗

เรียน ผอ.กค.

เพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบ

กองคลังจะได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานส่วนกลาง
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วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔
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( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง
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         ตามหนังสือกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ที่ กษ 0803.08/447 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน โดยแจ้งให้หน่วยงานจัดทำรายงานสรุปในทุก 6 เดือน ส่งให้กองคลังทราบ นั้น
กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตามเอกสารแนบ) และส่งกลับมายัง กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
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