
รายการข้อมูลข่าวสารที่ส่งให้กับหน่วยงานภายนอก 

เดือนกรกฎาคม  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
ข้อเสนอแนะของ 
    การยาสูบแห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 
ประจ าป ี
    งบประมาณ 2562 
2.ขอหารือเรื่องวิธีการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพ
คล่อง ประจ าป ี
  งบประมาณ 2562 ของการยาสบูแห่ง
ประเทศไทย 
3. รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายลงทุน เดือน มิถุนายน 
2562 ปีงบประมาณ 2562 
4.รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายลงทุน เดือน มิถุนายน 
2562 ปีงบประมาณ 2562 
5. รายงานการปรับปรุงเป้าหมายการ
ด าเนินงานรายเดือน  
   ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม 
6. รายงานการปรับปรุงเป้าหมายการ
ด าเนินงานรายเดือน  
   ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม 
7.รายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน  
  เดือน มิถุนายน 2562 ประจ าปี 2562 
8.ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการ
ติดตามและเร่งรดัการเบิกจ่ายงบลงทุน 
เดือน มิถุนายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
9.ขอน าส่งบันทึกการประชุมหารือเรื่อง
วิธีการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย 
10.การจัดหาเงินกู้ระยะสั้นของการยาสูบ
แห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงบประมาณ 

- ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 
 
 
- ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
(สบน.) 
 
 
- กระทรวงการคลัง (สคร.) 
 
 
- ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 
- กระทรวงการคลัง (สคร.) 
 
 
- ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 
- กระทรวงการคลัง (สคร.) 
 
- กระทรวงการคลัง (สคร.) 
 
 
 
- ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
(สบน.) 
 
 
- กระทรวงการคลัง (สคร.) 

 

 

 



   2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 
       จัดจ้าง 
       ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก  

 
ส่วนงาน 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุช่ือหน่วยงาน เช่น ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ 
บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไปฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/

โทรสาร/     e-mail/
ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

1. จ้างท าของที่ระลึกเครื่องหมายสมนาคณุ
ส าหรับพนักงานเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 
2562 (วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ข)) 
 
 
2. จ้างเหมาแรงงานปฏิบตัิงานท่ีฝา่ยการ
พิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย 
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 2 รายการ 
(จ านวน 6 คน) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(วิธี e-bidding) 
 
 
3. จ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ (วิธี e-bidding) 
 
4. จ้างขนส่งใบยาสูบ พัสดุห่อมวน สารปรุง 
และพัสดุห่อมวน จ านวน 550 เที่ยว (วิธี
คัดเลือก ม.56(1)(ค)) 
 
5. ซื้อ High Fructose Syrup (วิธี
เฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ค)) 
 
6. จ้างท ากล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ าตาล
บรรจุก้นกรองบุหรี่ ขนาด 7.8 มม (วิธี
คัดเลือก ม.56(1)(ค)) 
 
7. ซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) (วิธี e-bidding) 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายจัดหาฯ - หจก.ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี ่
- บจก.ชายน์นิ่ง โกลด ์
 
 
 
- หจก.บี.ที.เอส.อินเตอร์ เซอร์วสิ 
 
 
 
 
 
 
- บจก.คอมพิวเตอร์ยเูนี่ยน 
 
 
- บจก.เอส2พี เซอร์วิสต์ แอนด์ ทราน
สปอร์ต 
- บจก.ศิริมงคลโลจสิติกส ์
 
- บจก.ประเสริฐชัย 
 
 
- บจก.เจ.เค.บรรจภุัณฑ์ กรุ๊ป 
 
 
 
- บจก.ไบนารี เทค 
- บจก.ริบบอน (ไทยแลนด์) 
- บจก.พอเพียง อินเตอร์ กรุ๊ป 
- บจก.สยามอาร์มสตรองค ์
- บจก.โค๊ดลาเบล 
- บจก.ไบนารี เทค 
- บจก.ริบบอน (ไทยแลนด์) 
- บจก.บรรเจดิ โปรดักส ์
- บจก.พอเพียง อินเตอร์ กรุ๊ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail 
 
 
 
 

 

 



   2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 
       จัดจ้าง 
       ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก  

 
ส่วนงาน 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุช่ือหน่วยงาน เช่น ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ 
บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไปฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/

โทรสาร/     e-mail/
ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

8. จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ 
ติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบประสทิธิภาพ
เครื่องจักร กลุม่เครื่องมวนบุหรี่และ 
กลุ่มเครื่องบรรจซุอง Alfa Ram No.4,9 
และ 23 (วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ข)) 
 
9. จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ 
ติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบประสทิธิภาพ
เครื่องจักร กลุม่เครื่องมวนบุหรี่และ 
กลุ่มเครื่องบรรจซุอง Protos-90/Alfa 
Ram No.1,2 และ 3 (วิธีคัดเลือก ม.56(1)(
ข))  
 
 
10. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ
ส่วนกลาง จ านวน 10 คน (วิธี e-bidding) 
 
11. ซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) (วิธี
เฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)) 
 
12. จ้างเหมาบ ารุงรักษาโปรแกรม
ระบบงานสารบรรณและตู้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ (INFOMA)  
(วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ค)) 
 
13. จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบบรหิารพัสดุ
คงคลัง Warehouse Management 
System (WMS)(วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2) 
(ค)) 
 
 
 

ฝ่ายจัดหาฯ - บจก.คอนโทรลเมติกส ์
- บจก.กิจการร่วมคา้ ฟอร์ท กรุ๊ป 
- บจก.ฟูลซิสเต็ม เอ็นจเินียริ่ง 
 
 
 
- บจก.คอนโทรลเมติกส ์
- บจก. กิจการร่วมค้า ฟอร์ท กรุ๊ป 
- บจก.ฟูลซิสเต็ม เอ็นจเินียริ่ง 
- บจก.อินแฟคท์เซเว่น 
- หจก.จัมโบ้เจ็ท เซอร์วิส 
 
 
 
- บจก.สยามราชธาน ี
 
 
- บจก.ไบนารี เทค 
 
 
- บจก.เอ็กซ์เซล ลิงค์ 
 
 
 
 
- บจก.โปรซอฟท ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail 

 

 

 

 



   2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 
       จัดจ้าง 
       ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก  

 
ส่วนงาน 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุช่ือหน่วยงาน เช่น ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ 
บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไปฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/

โทรสาร/     e-mail/
ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

14. จ้างเหมาบุคคลภายนอกท าหน้าท่ีช่วย
นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวจิัยและพัฒนา การ
ยาสูบแห่งประเทศไทย  
(วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ก)) 
 
 
 
 
15. จ้างท าซองบรรจภุัณฑ์ยาเส้นตรา e-
แต๋น จ านวน 528,000 ซอง, ตรา e-แต๋น 
สูตร 2 จ านวน 792,000 ซอง และตรา 
LINE จ านวน 528,000 ซอง (วิธีคัดเลือก ม.
56(1)(ค))  
 
 
 
 
16. จ้างขนส่งบุหรี่ส าเร็จรูปจากการยาสบู
แห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ส่ง
มอบท่ีการยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย 
กรุงเทพฯ (วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ข)) 
 
 
 
 
 
17. จ้างตัดเย็บชุดปฏิบตัิงานพนักงานการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย (วิธีคัดเลือก ม.
56(1)(ข)) 
 
 
18. เช่าระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 
(Video Conference) (วิธีคัดเลือก ม.
56(1)(ข)) 

ฝ่ายจัดหาฯ - บจก.แพทตินั่ม เพส แมนเนจเมน้ท์ 
- บจก.บั๊ค เตส เพสท์ แมเนจเม้นท์  
- บจก.ไอ-ซัพพอร์ท จ ากัด 
- บจก.โปรไวเดอร์ เอ็นจเินียริ่ง คอน
สตรคัช่ัน 
- หจก.บี.ที.เอส. อินเตอร์เซอร์วสิ 
 
 
- บจก.ฉั่นสุขวงค์ 
- มะเฟืองแพ็ค 
- บจก.วิสม่า เอเชีย 
- บจก. ป1 ร่วมค้า (ประเทศไทย) 
- บจก.ฉั่นสุขวงค์ 
- บจก.ป1 ร่วมค้า (ประเทศไทย) 
- บจก.วิสม่า เอเชีย 
 
 
- 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.ประชาอาภรณ์ (มหาชน) 
- บจก.พีซีอาร์จ ี
- บจก.ธนูลักษณ์ (มหาชน) 
 
 
- บจก.นิปปอน ไซซิทส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail 

 

 

 



 

   2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 
       จัดจ้าง 
       ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก  

 
ส่วนงาน 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุช่ือหน่วยงาน เช่น ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ 
บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไปฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/

โทรสาร/     e-mail/
ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

19. จ้างเหมารถยนตโ์ดยสารปรับอากาศ 
รับ-ส่ง พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย 
เส้นทางตามหัวเมืองในกรุงเทพฯ ไปยัง การ
ยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 3 สาย (วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ค)) 
 
 
20. จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบบรหิาร
จัดการและควบคมุการท างาน
ห้องปฏิบัติการ Laboratory Information 
Management System (LIMS) (วิธี
เฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ค)) 
 
 
21. เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง WAN 
บริการอินเทอรเ์น็ตภายในและภายนอก
ประเทศ และให้ส านักงานยาสูบสว่น
ภูมิภาคสามารถตดิต่อส่วนกลางได้ (วิธี
คัดเลือก ม.56(1)(ข)) 
 
22. ซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก ชนิด TELE C-
48 (วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ก)) 
 
23. จ้างเหมาบุคคลภายนอกท าความ
สะอาดอาคารบรเิวณต่างๆ ภายในอาคาร 
ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย 
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 
2563 (วิธี e-bidding) 
 
24. จ้างเหมารถยนตโ์ดยสารปรับอากาศ
บริการ รับ-ส่ง พนักงานการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 2563  
(วิธี e-bidding) 
 

ฝ่ายจัดหาฯ - บจก.ภูหลวงทรานสปอร์ต 
- บจก.อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร ์
(ประเทศไทย) 
- บจก.เฟิสท์ ทรานสปอร์ต 
- หจก.ณรงค์สุวรรณโชติทัวร ์
 
 
- บจก.ไอที อินเทรนด ์
 
 
 
 
 
 
- บมจ.ทีโอที 
- บจก.เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล 
อินเตอร์เนต 
- บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
 
 
- บจก.เทพวงศ์ อินเตอร์เทรด 
 
 
- บจก.รักษาความปลอดภัย เอม็ 
พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วสิ 
 
 
 
 
- บจก.อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร ์
(ประเทศไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

E-mail 
 
 
 
 

 

 



 

   2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 
       จัดจ้าง 
       ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก  

 
ส่วนงาน 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุช่ือหน่วยงาน เช่น ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ 
บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไปฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/

โทรสาร/     e-mail/
ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

1. ซื้อยาเพื่อรักษาผู้ป่วย จานวน 1 รายการ 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
1.2 จัดทาใบสั่งซื้อ/จ้าง 
 
 
 
2. จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ
ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ยี่ห้อ 
PURITAN – BENNETT รุ่น 840 S/N 
3512101138 จานวน 1 งาน 
2.1 หนังสือเชิญเสนอราคา 
2.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
2.3 จัดทาใบสั่งซื้อ/จ้าง 
 
 
3. ซื้อเครื่องตรวจและตดิตามคลื่นหัวใจ 
จานวน 2 เครื่อง 
3.1 หนังสือเชิญเสนอราคา 
3.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
3.3 หนังสือแจ้งทาสัญญา 
3.4 จัดทาสัญญา 
 
 
 
4. ซื้อเก้าอี้แถว 4 ท่ีนั่ง พนักพิงทาด้วย
เหล็กพ่นสี จานวน 38 แถว 
4.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
4.2 จัดทาใบสั่งซื้อ/จ้าง 

ฝ่ายการแพทย ์ - บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
- ทั่วไป 
- บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 
 
- บริษัท โซวิค จากัด 
- ทั่วไป 
- บริษัท โซวิค จากัด 
 
 
 
 
 
 
- บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด 
(มหาชน) 
- ทั่วไป 
- บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด 
(มหาชน) 
- บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด 
(มหาชน) 
 
 
- บริษัท ไทยโปรกรุป๊ จากัด 
- ทั่วไป 
- บริษัท ไทยโปรกรุป๊ จากัด 

 
 
 
 
 
 

 
 

- ลงประกาศทาง web 
site ของกรมบัญชีกลาง 
- ลงประกาศทาง web 
site ของ ยสท. 
- ติดประกาศท่ีฝ.
การแพทย์ 
- e-mail 
- มารับด้วยตนเอง 

 

หน่วยงานที่แจ้งวา่ไม่มีการส่งขอ้มูลข่าวสารให้กับหน่วยงานภายนอก เดือน กรกฎาคม 2562 

- สถานีทดลองยาสูบแม่โจ ้

- ยุทธศาสตร์องค์กร 

- ส านักงานยาสบูนครพนม 

- ผู้ช านาญการปรุง 


