
รายการข้อมูลข่าวสารที่ส่งให้กับหน่วยงานภายนอก 

เดือนกุมภาพันธุ์  พ.ศ. 2562 

   1. ข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
       ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 

 

 
ส่วนงาน 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ 

บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไปฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/โทรสาร/     

e-mail/ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

1.รายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน  
  เดือน มกราคม 2562 ประจ าปี 2562 
2. รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายลงทุน เดือน มกราคม 
2562 ปีงบประมาณ 2562 
3.รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายลงทุน เดือน มกราคม 
2562 ปีงบประมาณ 2562 
4.ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการ
ติดตามและเร่งรดัการเบิกจ่ายงบลงทุน 
เดือน มกราคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
5.ปรับปรุงวงเงินด าเนินการงบลงทุนของ
การยาสบูแห่งประเทศไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
6.ขอให้พิจารณาความเหมาะสมอัตรา
ค่าใช้จ่ายโครงการใหค้วามช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ท่ีได้รบัผลกระทบ
จากการลดปรมิาณการรับซื้อใบยาสูบ 
เฉพาะฤดูกาลผลิต 2561/2562 
7.ขออนุมัติปรับปรุงงบลงทุนของการยาสบู
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 (เพิ่มเติม) 
8.ขออนุมัติปรับปรุงงบลงทุนของการยาสบู
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 (เพิ่มเติม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงบประมาณ 

- กระทรวงการคลัง (สคร.) 
 
- กระทรวงการคลัง (สคร.) 
 
 
- ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 
- กระทรวงการคลัง (สคร.) 
 
 
 
- ผู้อ านวยการส่วนงานงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ 
 
- กรมบัญชีกลาง 
 
 
 
 
- กระทรวงการคลัง (สคร.) 
 
- ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 
       จัดจ้าง 
       ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก  

 
ส่วนงาน 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุช่ือหน่วยงาน เช่น ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ 
บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไปฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/

โทรสาร/     e-mail/
ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

1. ซื้อวัสดุอุปกรณ์จ านวน 50 รายการ 
ส าหรับไปติดตั้งท่อส่งลมท าความสะอาด
เพิ่มเติมด้าน Primary จ านวน 8 จุด 
ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสบู 4 ซึ่งอยู่ที่การ
ยาสูบแห่งประเทศไทย 
พระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
2. ซื้อรองเท้าเซฟตี้ จ านวน 185 คู่ 
ส าหรับพนักงานฝ่ายวิศวกรรมและ
พัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
3. จ้างเหมาบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟา้
ระบบ 22 kV400/230V. จ านวน 22 ลูก 
ซึ่งติดตั้งใช้งานที่การยาสูบแห่งประเทศ
ไทย พระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิศวกรรมฯ 

- ลงประกาศทาง  
  Website   
  ของกรมบัญชีกลาง 
- ลงประกาศทางWebsite  
  ของการยาสูบแห่ง    
  ประเทศไทย 
-.บจก.ยูไนเต็ดเพาเวอร์ 
อีควิปเม้นท์  
 
 
- ลงประกาศทาง  
  Website   
  ของกรมบัญชีกลาง 
- ลงประกาศทางWebsite  
  ของการยาสูบแห่ง    
  ประเทศไทย 
- บจก.เจแทคโก้  
(ประเทศไทย) 
 
 
- ลงประกาศทาง  
  Website   
  ของกรมบัญชีกลาง 
- ลงประกาศทางWebsite  
  ของการยาสูบแห่ง    
  ประเทศไทย 
- บจก.อีเทอนีตี้ เทคโนโลย ี
เอ็นจิเนียริ่ง  
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail 



 

   2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 
       จัดจ้าง 
       ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก  

 
ส่วนงาน 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุช่ือหน่วยงาน เช่น ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ 
บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไปฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/

โทรสาร/     e-mail/
ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

4. ซื้ออุปกรณ์จ านวน 90 รายการ 
ส าหรับน าไปปรับปรุงระบบลมอัดของ
เครื่อง GD. No.18, 19 และ GD.7.1 
Maker/Packer No.21  
ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสบู 4 เพื่อไป
ติดตั้งใช้งานที่การยาสบูแห่งประเทศไทย 
พระนครศรีอยุธยา 

 
 
 

วิศวกรรมฯ 

- ลงประกาศทาง  
  Website   
  ของกรมบัญชีกลาง 
- ลงประกาศทางWebsite  
  ของการยาสูบแห่ง    
  ประเทศไทย 
- บจก.ยูไนเตด็เพาเวอร ์
อีควิปเม้นท์ 

 
 
 

E-mail 

1. จ้างจัดท าหนงัสือรายงานประจ าปี 
2561 (วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ข)) 
 
 
 
2. จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง 
ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเครื่องมวน
บุหร่ีและกลุ่มเครื่องบรรจุซอง Protos-
90 / Alfa Ram No.16,17 และ 20 (วิธี
คัดเลือก ม.56(1)(ข)) 
 

3. ซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอด
เลือดด า จ านวน 14 เครื่อง (วิธี e-
bidding) 
 
 
 

4. ซื้อกาว HOT MELT ติดตะเข็บมวน
ก้นกรอง (วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ค)) 
 
5. จ้างขนส่งแสตมป์ยาสบูด้วยรถยนต์
นิรภัยหุ้มเกราะ พร้อมประกันภัยความ
เสียหาย ปีงบประมาณ 2562  
(วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ค)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายจัดหาฯ 

- บจก.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลสิซิ่ง 
- บจก.ซันต้าการพิมพ ์
- บจก.จูปิตัส 
- บจก.ดีครับ 
 
- หจก.จัมโบ้ เจ็ท เซอร์วิส 
 
 
 
 
 
 
 

- บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
- จก.แก่นนคร เวิลดเ์ทค (ประเทศ
ไทย) 
- บจก.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูช่ัน 
- บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
 

- บจก.เทพวงศ์ อินเตอร์เทรด 
- บจก.เฮงเคล็ 
 
 

บจก.รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ 
แคช โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) 
บจก.รักษาความปลอดภัย และบรหิาร
ธุรการสยาม 
บจก.รักษาความปลอดภัย และบรหิาร
ธุรการสยาม 

 



   2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 
       จัดจ้าง 
       ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก  

 
ส่วนงาน 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุช่ือหน่วยงาน เช่น ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ 
บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไปฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/

โทรสาร/     e-mail/
ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

6. ซื้อกาว Hot Melt ใช้ติดซองและติด
แสตมป์ จ านวน 5,000 กิโลกรัม (วิธี
เฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ค)) 
 
7. ซื้อกาวติดเส้นใยกับกระดาษมวนก้น
กรอง จ านวน 6,000 กิโลกรัม (วิธี
คัดเลือก ม.56(1)(ข))  
 
 
8. จ้างขนส่งบุหร่ีส าเร็จรูปจากการยาสบู
แห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ส่ง
มอบที่ การยาสบูแห่งประเทศไทย 
คลองเตย (วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ข))  

ฝ่ายจัดหาฯ - บจก.ซีลิค คอร์พ 
 
 
 
- บจก.เฮงเคล็ (ประเทศไทย) 
- บจก.เทพวงศ์อินเตอร์เทรด 
- บจก.เฮงเคล็ (ประเทศไทย 
- บจก.เฮงเคล็ (ประเทศไทย 
 
 

- บจก.ซีทีไอ ดีสตริบิวช่ัน 
- บจก.เอส 2 พี เซอร์วิส แอนด์ ทราน
สปอร์ต 
- บจก.เอส เอ็น เอส การขนส่ง 
- บจก.ไทย ไทย โลจิสติกส ์
- หจก.พี แอนด์ พีพี โลจิสติกส์ 
(2018) 
- บจก.ซี ทีไอ ดีสตริบิวช่ัน 
- บจก.เอส 2 พี เซอร์วิส แอนด์ ทราน
สปอร์ต 
- บจก.ซี ทีไอ ดีสตริบิวช่ัน 

 

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2562  ซื้อ
เตียงเฟาว์เลอร์ จ านวน 38 เตียง  
 
 
2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2562  ซื้อ
ยากลุ่มที่ 1 จ านวน 32 รายการ และ
กลุ่มที่ 2 จ านวน 36 รายการ 

 
 
 

ฝ่ายการแพทย ์

 
 
 
 
- ทั่วไป 

 
- ลงประกาศทาง web 
site ของกรมบัญชีกลาง 
- ลงประกาศทาง web 

site ของ ยสท. 
- ติดประกาศท่ีฝ่าย

การแพทย์ 

หน่วยงานที่แจ้งวา่ไม่มีการส่งขอ้มูลข่าวสารให้กับหน่วยงานภายนอก เดือน กุมภาพันธ์ 2562 

- สถานีทดลองยาสูบแม่โจ ้

- ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 

- ผู้ช านาญการปรุง 

- ส านักงานยาสบูนครพนม 


