ด่ที่ วนร นที
่สุด
๑๑๐๖/(คกง.) ว ๐๔๙

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง

ขอเชิ ญ ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้
พระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิ นเพื่ อแก้ ปั ญหา เยี ยวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
อ้างถึง
หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ว ๐๔๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีหนังสือขอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเพื่อเป็น อนุกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ นั้น
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินการ
ภายใต้พระราชกาหนดฯ ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ขอได้โปรด
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม มายังสานักงานฯ ทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ หรือ ๐ ๒๒๘๐
๖๓๘๔ ภายในวัน พุธ ที่ ๑๐ มิถุน ายน ๒๕๖๓ โดยสานัก งานฯ ได้ม อบหมายให้ นางสาวฮาลีหม๊ะต์
สาและอารง เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๗ email: Haleemah@nesdc.go.th เป็นผู้ประสานงาน
ในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให้ ผู้ แ ทนในอนุ ก รรมการดั ง กล่ า วเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย
จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๔, ๖๒๓๗
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๕๘, ๐๒ ๒๘๐ ๖๓๘๔
http://nscr.nesdc.go.th/
docforsubcommittee-it/

ด่ที่ วนร นที
่สุด
๑๑๐๖/(คกง.) ว ๐๔๙

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง

ขอเชิ ญ ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้
พระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิ นเพื่ อแก้ ปั ญหา เยี ยวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
อ้างถึง
หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ว ๐๔๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีหนังสือขอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเพื่อเป็น อนุกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ นั้น
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินการ
ภายใต้พระราชกาหนดฯ ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ขอได้โปรด
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม มายังสานักงานฯ ทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ หรือ ๐ ๒๒๘๐
๖๓๘๔ ภายในวัน พุธ ที่ ๑๐ มิถุน ายน ๒๕๖๓ โดยสานัก งานฯ ได้ม อบหมายให้ นางสาวฮาลีหม๊ะต์
สาและอารง เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๗ email: Haleemah@nesdc.go.th เป็นผู้ประสานงาน
ในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให้ ผู้ แ ทนในอนุ ก รรมการดั ง กล่ า วเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย
จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๔, ๖๒๓๗
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๕๘, ๐๒ ๒๘๐ ๖๓๘๔
http://nscr.nesdc.go.th/
docforsubcommittee-it/

ด่ที่ วนร นที
่สุด
๑๑๐๖/(คกง.) ว ๐๔๙

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง

ขอเชิ ญ ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้
พระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิ นเพื่ อแก้ ปั ญหา เยี ยวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
อ้างถึง
หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ว ๐๔๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีหนังสือขอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเพื่อเป็น อนุกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ นั้น
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินการ
ภายใต้พระราชกาหนดฯ ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ขอได้โปรด
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม มายังสานักงานฯ ทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ หรือ ๐ ๒๒๘๐
๖๓๘๔ ภายในวัน พุธ ที่ ๑๐ มิถุน ายน ๒๕๖๓ โดยสานัก งานฯ ได้ม อบหมายให้ นางสาวฮาลีหม๊ะต์
สาและอารง เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๗ email: Haleemah@nesdc.go.th เป็นผู้ประสานงาน
ในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให้ ผู้ แ ทนในอนุ ก รรมการดั ง กล่ า วเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย
จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๔, ๖๒๓๗
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๕๘, ๐๒ ๒๘๐ ๖๓๘๔
http://nscr.nesdc.go.th/
docforsubcommittee-it/

ด่ที่ วนร นที
่สุด
๑๑๐๖/(คกง.) ว ๐๔๙

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง

ขอเชิ ญ ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้
พระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิ นเพื่ อแก้ ปั ญหา เยี ยวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
อ้างถึง
หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ว ๐๔๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีหนังสือขอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเพื่อเป็น อนุกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ นั้น
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินการ
ภายใต้พระราชกาหนดฯ ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ขอได้โปรด
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม มายังสานักงานฯ ทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ หรือ ๐ ๒๒๘๐
๖๓๘๔ ภายในวัน พุธ ที่ ๑๐ มิถุน ายน ๒๕๖๓ โดยสานัก งานฯ ได้ม อบหมายให้ นางสาวฮาลีหม๊ะต์
สาและอารง เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๗ email: Haleemah@nesdc.go.th เป็นผู้ประสานงาน
ในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให้ ผู้ แ ทนในอนุ ก รรมการดั ง กล่ า วเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย
จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๔, ๖๒๓๗
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๕๘, ๐๒ ๒๘๐ ๖๓๘๔
http://nscr.nesdc.go.th/
docforsubcommittee-it/

ด่ที่ วนร นที
่สุด
๑๑๐๖/(คกง.) ว ๐๔๙

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง

ขอเชิ ญ ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้
พระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิ นเพื่ อแก้ ปั ญหา เยี ยวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง
อ้างถึง
หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ว ๐๔๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีหนังสือขอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเพื่อเป็น อนุกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ นั้น
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินการ
ภายใต้พระราชกาหนดฯ ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ขอได้โปรด
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม มายังสานักงานฯ ทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ หรือ ๐ ๒๒๘๐
๖๓๘๔ ภายในวัน พุธ ที่ ๑๐ มิถุน ายน ๒๕๖๓ โดยสานัก งานฯ ได้ม อบหมายให้ นางสาวฮาลีหม๊ะต์
สาและอารง เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๗ email: Haleemah@nesdc.go.th เป็นผู้ประสานงาน
ในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให้ ผู้ แ ทนในอนุ ก รรมการดั ง กล่ า วเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย
จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๔, ๖๒๓๗
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๕๘, ๐๒ ๒๘๐ ๖๓๘๔
http://nscr.nesdc.go.th/
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