
รายการข้อมูลข่าวสารที่ส่งให้กับหน่วยงานภายนอก 

เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 

   1. ข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
       ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 

 

 
ส่วนงาน 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ 

บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไปฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/โทรสาร/     

e-mail/ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

1.ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ ของการยาสูบแห่งประเทศ
ไทย ณ ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

2. รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายลงทุน เดือน มีนาคม 
2562 ปีงบประมาณ 2562 

3.รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายลงทุน เดือน มีนาคม 
2562 ปีงบประมาณ 2562 

4.รายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน  
  เดือน มีนาคม 2562 ประจ าปี 2562 
5.ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการ
ติดตามและเร่งรดัการเบิกจ่ายงบลงทุน 
เดือน มีนาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

ส านักงบประมาณ - ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
- กระทรวงการคลัง (สคร.) 
- ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
- กระทรวงการคลัง (สคร.) 
- กระทรวงการคลัง (สคร.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 
       จัดจ้าง 
       ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก  

 
ส่วนงาน 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุช่ือหน่วยงาน เช่น ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ 
บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไปฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/

โทรสาร/     e-mail/
ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

1. ซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
จ านวน 3 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง 
ม.56(2)(ข))  
 
2. จ้างท าภาชนะและอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกส าหรับโรงอาหาร การ
ยาสูบแห่งประเทศไทย อยุธยา  
(วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข))  
 
3. จ้างขนส่งพัสดุห่อมวน, ยาเส้นสาร
ปรุง, บุหรี่ส าเร็จรูป และพัสดุอืน่ๆ (วิธี
เฉพาะเจาะจง ม.56(2)(จ)) 
 
4. จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง 
ประกอบ ติดตั้ง จัดสร้าง ปรับแต่ง 
เชื่อมต่อระบบควบคุม และทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเคร่ืองจักร
ผลิตยาเส้นสายการผลิตใบยา
เวอร์จิเนียและโอเรียนทอล  ฯลฯ  (วิธี
คัดเลือก ม.56(1)(ค)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหนา้ ชนิด
ม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาด 1,080 x 
8,300 ม. จ านวน 200 ม้วน  
(วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ค)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายจัดหาฯ 

- บจก.พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล 
(ประเทศไทย) 
 
 
- บจก.ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง 
 
 
 
 
- บจก.ศิริมงคลโลจิสติกส ์
 
 
 

 
- บจก.อัพเดท ดีเวลลอปเม้นท ์
- บจก.สยามโทแบคโค่แมชชนีส ์
- บจก.ชัลเล่อร์ อินเตอร์เทรด 
- บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น 
- บจก.ไพโอเนียร์ โอเชี่ยน เฟรท 
- บจก.ธวัช เทคโนโลยี ซสิเต็มส ์

- บจก.ศิริ เทรลเลอร์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง 
- บจก.พีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
คอนซัลแตนท์ 1988 
- บจก.วี.แพค แอนด์ มูฟ (กรุงเทพ) 
บมจ.ยูเรกา ดีไซน ์
 

 
- บจก.วิสม่า เอเชีย 
- บจก.สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง  
เซ็นเตอร์ 
- บจก.อี.พี.ซี.คอร์ปอเรชั่น 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Mail 

 

 

 



   2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 
       จัดจ้าง 
       ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก  

 
ส่วนงาน 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุช่ือหน่วยงาน เช่น ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ 
บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไปฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/

โทรสาร/     e-mail/
ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

6. จ้างปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานผลิต
ยาสูบ 6 (F-02/1) (วิธี e-bidding)  
 
7. จ้างขนส่งบุหรี่ส าเรจ็รูปไปยังช่อง
ทางการจ าหน่ายของ ยสท. (วธิี
คัดเลือก ม.56(1)(ข)) 
 
8. ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและเชื่อมปิด
หลอดเลือดด้วยไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 
(วิธี e-bidding) 
 
9. จ้างขนส่งยาเส้นมวนเองไปยังช่อง
ทางการจ าหน่ายของ ยสท. (วธิี
เฉพาะเจาะจง ม.56(2)(จ)) 
 
10. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ
ส่วนกลาง จ านวน 3 คน (วิธี
เฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)) 
 
11. จ้างท าไฟแช็ก สกรีนสัญลกัษณ์
ตามตัวอย่างที่ก าหนด ประจ าปี
พุทธศักราช 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง 
ม.56(2)(ข))  
 
12. จ้างตัดเย็บชดุเครื่องแบบพนักงาน
การยาสูบแห่งประเทศไทย (วิธีคัดเลือก 
ม.56(1)(ข)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายจัดหาฯ 

- บจก.กิจการร่วมค้า โปรพรูฟ  
โรจนะ 
 
 
- บจก.เอส.เอ็น.เอส.การขนส่ง 
 
 
 
- บจก.ว.ีพี.เมด 
 
 

 
- บจก.เอส.เอ็น.เอส.การขนส่ง 
 
 
 
- บจก.สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส 
 
 
 
- บจก.ที คอสโม อินเตอร์เนชั่นแนล 
 
 

 
 
- บมจ.ประชาอาภรณ ์
- บมจ.ธนูลักษณ ์
- บจก.โอเอซิสการ์เม้นท์ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Mail 

 

หน่วยงานที่แจ้งวา่ไม่มีการส่งขอ้มูลข่าวสารให้กับหน่วยงานภายนอก เดือน เมษายน 2562 

- สถานีทดลองยาสูบแม่โจ ้

- ส านักกฎหมาย 

- ฝ่ายยุทธศาสตร ์

- ผู้ช านาญการปรุง 

- ส านักงานยาสบูนครพนม 


