
 

รายงานการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานภายนอก 

กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ 

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 ไม่มีข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งฯ ในเดือนนี้   

 มีข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งฯ ในเดือนนี้ ได้แก่... 

ชื่อ/รายการข้อมูลข่าวสาร  
ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 

เลขที่เอกสาร  
/วันที่ 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุชื่อหน่วยงาน เชน่ หนว่ยราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/เอกชน/บุคคลทัว่ไป ฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail/ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

1. จ้างเหมาบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสารบรรณและตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ (INFOMA)  
(วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ค)) 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/705 
ลว. 1 ส.ค. 62 

บจก.เอ็กซ์เซล ลิงค์ จดหมาย, e-mail 

2. จ้างเหมาบุคคลภายนอกท าหน้าที่ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย  
(วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ก)) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1207 
ลว. 5 ส.ค. 62 

บจก.โปรไวเดอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น e-mail 

 ฝจพ.110002/1208 
ลว. 5 ส.ค. 62 

หจก.บ.ีท.ีเอส. อินเตอร์เซอร์วิส e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/760 
ลว. 19 ส.ค. 62 

บจก.โปรไวเดอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น e-mail 

3. จ้างเหมาบ ารุงรักษากลุ่ม Oracle รวมชุดอุปกรณ์ และโปรแกรมส ารองข้อมูล และ SAN Storage  
(วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ข)) 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/722 
ลว. 6 ส.ค. 62 

บจก.เอ็ม ซี อาร์ คอนซัลติ้ง จดหมาย, e-mail 

4. โครงการจัดหา ตดิตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ (F-02/2) (วิธี e-bidding) 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/724 
ลว. 6 ส.ค. 62 

กิจการร่วมค้า ทีเอส  ติดต่อรับเอง 

5. เช่าระบบสื่อสารไร้สาย (WIFI) (วิธี e-bidding) 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/730 
ลว. 8 ส.ค. 62 

บจก.เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชัน่ จดหมาย, e-mail 

เอกสารแนบ 1  
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ชื่อ/รายการข้อมูลข่าวสาร  
ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 

เลขที่เอกสาร  
/วันที่ 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุชื่อหน่วยงาน เชน่ หนว่ยราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/เอกชน/บุคคลทัว่ไป ฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail/ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

6. จ้างเหมาท าความสะอาดภายในอาคารที่ท าการของโรงพยาบาล, ท าความสะอาดโรงพักขยะ และดูแลไม้ประดับในอาคาร  
ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 (วิธี e-bidding) 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/747 
ลว. 15 ส.ค. 62 

บจก.เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วิส จดหมาย, e-mail 

7. เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา  
(วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ข)) 

 - หนังสือเชิญเสนอราคา ฝจพ.110002/1211 
ลว. 6 ส.ค. 62 

บมจ.ทีโอท ี e-mail 

 ฝจพ.110002/1212 
ลว. 6 ส.ค. 62 

บจก.ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น e-mail 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1418 
ลว. 27 ส.ค. 62 

บมจ.ทีโอท ี e-mail 

 ฝจพ.110002/1419 
ลว. 27 ส.ค. 62 

บจก.ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น e-mail 

8. จ้างเหมาแรงงานประจ าหนว่ยพัสดุ กองการสถานที ่ฝ่ายบริการกลาง การยาสูบแห่งประเทศไทย (วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1217 
ลว. 6 ส.ค. 62 

บจก.โปรไวเดอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น e-mail 

 ฝจพ.110002/1218 
ลว. 6 ส.ค. 62 

บจก.เจเอสพี คลีนนิ่ง e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/765 
ลว. 21 ส.ค. 62 

บจก.โปรไวเดอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น e-mail 

9. จ้างเหมาพนักงานปฎิบัตงิานหน่วยบริการยานพาหนะ จ านวน 4 คน ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรต ิ 
84 พรรษา (วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1220 
ลว. 6 ส.ค. 62 

บมจ.สยามราชธาน ี e-mail 

 ฝจพ.110002/1221 
ลว. 6 ส.ค. 62 

บจก.รักษาความปลอดภัย จิณณพัด e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/766 
ลว. 21 ส.ค. 62 

บมจ.สยามราชธาน ี e-mail 
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ชื่อ/รายการข้อมูลข่าวสาร  
ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 

เลขที่เอกสาร  
/วันที่ 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุชื่อหน่วยงาน เชน่ หนว่ยราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/เอกชน/บุคคลทัว่ไป ฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail/ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

10. จ้างท าเทปกาวปดิกล่องบรรจุหีบบุหรี่ ขนาด 72 มม. X 330 ม. จ านวน 4,800 ม้วน (วิธีคัดเลือก ม.56 (1) (ข)) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1254 
ลว. 8 ส.ค. 62 

หจก.อินเตอร์เนชั่นแนล เทป แอนด์ เลเบิล e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/738 
ลว. 13 ส.ค. 62 

หจก.อินเตอร์เนชั่นแนล เทป แอนด์ เลเบิล จดหมาย, e-mail 

11. จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ตดิตั้ง ปรบัแตง่และทดสอบระบบประสทิธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเครื่องบรรจุซอง 
Alfa Ram No.4, 9 และ 23 (วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ค)) 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/742 
ลว. 13 ส.ค. 62 

บจก. ชัลเล่อร์ อินแตอร์เทรด  ติดต่อรับเอง 

12. ซื้ออายุการใช้งานลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe Creative Cloud For Team จ านวน 8 License  
(วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)) 

 - หนังสือเชิญเสนอราคา ฝจพ.110002/1258 
ลว. 9 ส.ค. 62 

บจก.ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง e-mail 

 - หนังสือแจ้งยกเลิก ฝจพ.110000/775 
ลว. 23 ส.ค. 62 

บจก.ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง e-mail 

13. จ้างเหมาบุคคลภายนอกท าความสะอาดอาคาร ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย (วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1263 
ลว. 13 ส.ค. 62 

บจก.เอสแอนด์เอ็ม คริสตัล คลีน e-mail 

 ฝจพ.110002/1264 
ลว. 13 ส.ค. 62 

บจก.เค.เอส.ซ.ีคลีนนิ่งเซอร์วิส e-mail 

 ฝจพ.110002/1265 
ลว. 13 ส.ค. 62 

บจก.เจเอสพี คลีนนิ่ง e-mail 

 ฝจพ.110002/1266 
ลว. 13 ส.ค. 62 

บจก.ออลเลส ดีเวลล็อปเม้นท ์ e-mail 

 ฝจพ.110002/1267 
ลว. 13 ส.ค. 62 

บจก.รักษาความปลอดภัย จิณณพัด e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/786 
ลว. 23 ส.ค. 62 

บจก.เอสแอนด์เอ็ม คริสตัล คลีน e-mail 
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ชื่อ/รายการข้อมูลข่าวสาร  
ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 

เลขที่เอกสาร  
/วันที่ 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุชื่อหน่วยงาน เชน่ หนว่ยราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/เอกชน/บุคคลทัว่ไป ฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail/ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

14. จ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ ณ รพ.สวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ  
84 พรรษา 5 รายการ (วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1313 
ลว. 20 ส.ค. 62 

หจก.วาย.เจ.คลีน แอนด์ เนอร์ส e-mail 

 ฝจพ.110002/1314 
ลว. 20 ส.ค. 62 

บจก.ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส e-mail 

 ฝจพ.110002/1315 
ลว. 20 ส.ค. 62 

บจก.รักษาความปลอดภัย จิณณพัด e-mail 

15. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่างๆ ณ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 จ านวน 2 กลุ่มงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
(วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1329 
ลว. 20 ส.ค. 62 

บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ 
เซอร์วิส 

e-mail 

 ฝจพ.110002/1331 
ลว. 20 ส.ค. 62 

บจก.เอส ที เอ็ม เอส e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/814 
ลว. 30 ส.ค. 62 

บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ 
เซอร์วิส 

จดหมาย, e-mail 

16. จ้างขนส่งบุหรี่ส าเร็จรปูไปยังช่องทางการจ าหน่ายของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 2563  
(วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1332 
ลว. 20 ส.ค. 62 

บจก.เอส 2 พี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/813 
ลว. 30 ส.ค. 62 

บจก.เอส 2 พี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จดหมาย, e-mail 

17. เช่าที่พักอาศัยส าหรับพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา  
(วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56 (2) การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 93) 

 - หนังสือเชิญเสนอราคา ฝจพ.110002/1340 
ลว. 21 ส.ค. 62 

บจก.เอิร์น ออลล์ เซอร์วิส e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/798 
ลว. 28 ส.ค. 62 

บจก.เอิร์น ออลล์ เซอร์วิส e-mail 

18. เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง WAN บริการอินเทอร์เน็ตภายในและภายนอกประเทศ และให้ส านักงานยาสูบส่วนภูมิภาค
สามารถติดต่อส่วนกลางได้ (วิธีคัดเลือก ม.56 (1) (ข)) 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/801 
ลว. 29 ส.ค. 62 

บมจ.ทีโอท ี จดหมาย, e-mail 
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ชื่อ/รายการข้อมูลข่าวสาร  
ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 

เลขที่เอกสาร  
/วันที่ 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุชื่อหน่วยงาน เชน่ หนว่ยราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/เอกชน/บุคคลทัว่ไป ฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail/ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

19. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ล าเลียงหีบบุหรี่ส าเร็จรปูบนแป้นรองรับ (Pallet)  
ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท. คลองเตย ปีงบประมาณ 2563 (วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1354 
ลว. 22 ส.ค. 62 

บมจ.สยามราชธานี e-mail 

 ฝจพ.110002/1355 
ลว. 22 ส.ค. 62 

หจก.วาย.เจ.คลีน แอนด์ เนอร์ส e-mail 

 ฝจพ.110002/1356 
ลว. 22 ส.ค. 62 

บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ 
เซอร์วิส 

e-mail 

 ฝจพ.110002/1357 
ลว. 22 ส.ค. 62 

บจก.ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส e-mail 

 ฝจพ.110002/1358 
ลว. 22 ส.ค. 62 

บจก.โอเอสเจอเนอเรชั่น e-mail 

20. จ้างเหมาบ าบัดหรือท าลายน้ าเสียจากการล้างเครื่องจักร และจากระบบบ าบดัมลพิษอากาศพร้อมอุปกรณ์ด าเนินการ ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา (วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1362 
ลว. 22 ส.ค. 62 

บจก.เอส ซี ไอ อีโค ่เซอร์วิสเซส  e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/787 
ลว. 23 ส.ค. 62 

บจก.เอส ซี ไอ อีโค ่เซอร์วิสเซส  e-mail 

21. จ้างเหมาขนส่งซากฝุ่นผงยา และซากเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย  
(วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1388 
ลว. 26 ส.ค. 62 

บจก.บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ e-mail 

 ฝจพ.110002/1389 
ลว. 26 ส.ค. 62 

บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน e-mail 

 ฝจพ.110002/1390 
ลว. 26 ส.ค. 62 

บจก.ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น e-mail 

 ฝจพ.110002/1391 
ลว. 26 ส.ค. 62 

บมจ.บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

e-mail 



-6- 

ชื่อ/รายการข้อมูลข่าวสาร  
ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 

เลขที่เอกสาร  
/วันที่ 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุชื่อหน่วยงาน เชน่ หนว่ยราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/เอกชน/บุคคลทัว่ไป ฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail/ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

22. จ้างเหมาขนส่งซากฝุ่นผงยา และซากเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย 
พระนครศรีอยุธยา (วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1396 
ลว. 26 ส.ค. 62 

บจก.บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ e-mail 

 ฝจพ.110002/1394 
ลว. 26 ส.ค. 62 

บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน e-mail 

 ฝจพ.110002/1395 
ลว. 26 ส.ค. 62 

บจก.ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น e-mail 

 ฝจพ.110002/1397 
ลว. 26 ส.ค. 62 

บมจ.บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

e-mail 

23. จ้างบ าบัดหรือท าลายน้ าเสียจากการล้างเครื่องจักร และจากระบบบ าบดัมลพิษอากาศ พร้อมอุปกรณ์ด าเนินการ ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การยาสูบแห่งประเทศไทย (วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1398 
ลว. 26 ส.ค. 62 

บจก.ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น e-mail 

 ฝจพ.110002/1400 
ลว. 26 ส.ค. 62 

บจก.เบตเตอร์ มี e-mail 

 ฝจพ.110002/1401 
ลว. 26 ส.ค. 62 

บมจ.บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

e-mail 

24. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนเก็บขยะมูลฝอย, ซากอุตสาหกรรม และวัสดุภายในบริเวณการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย (วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1408 
ลว. 27 ส.ค. 62 

หจก.หมื่นแก้ว e-mail 

25. จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้าย และคัดแยกวัสดุที่เหลือจากการผลิต, ขยะอุตสาหกรรม และขยะครัวเรือน ภายในบริเวณ
การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา (วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1409 
ลว. 27 ส.ค. 62 

บจก.โอเอสเจนเนอเรชั่น e-mail 

 ฝจพ.110002/1410 
ลว. 27 ส.ค. 62 

หจก.หมื่นแก้ว e-mail 



-7- 

ชื่อ/รายการข้อมูลข่าวสาร  
ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 

เลขที่เอกสาร  
/วันที่ 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุชื่อหน่วยงาน เชน่ หนว่ยราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/เอกชน/บุคคลทัว่ไป ฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail/ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

26. จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริหารจัดการดูแลอาคารที่พักพนักงานยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา  
(วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1413 
ลว. 27 ส.ค. 62 

บจก.เอส ที เอ็ม เอส e-mail 

 ฝจพ.110002/1414 
ลว. 27 ส.ค. 62 

บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ 
เซอร์วิส 

e-mail 

 ฝจพ.110002/1416 
ลว. 27 ส.ค. 62 

บจก.โอเอสเจนเนอเรชั่น e-mail 

 ฝจพ.110002/1417 
ลว. 27 ส.ค. 62 

หจก.บี.ที.เอส.อินเตอร์ เซอร์วิส e-mail 

 ฝจพ.110002/1420 
ลว. 27 ส.ค. 62 

นายอ านาจ  สุขภิรมย ์ e-mail 

27. จ้างเหมาขนส่งบุหรี่ส าเร็จรูปในช่วงโอนย้ายฐานการผลติ ระหว่าง ยสท.คลองเตย และ ยสท.อยุธยา ปีงบประมาณ 2563 
(วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ข)) 

 - หนังสือเชิญเสนอราคา ฝจพ.110002/1430 
ลว. 28 ส.ค. 62 

บจก.ซีทีไอ ดีสตริบิวชั่น e-mail 

 ฝจพ.110002/1431 
ลว. 28 ส.ค. 62 

บจก.เอส 2 พี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต e-mail 

 ฝจพ.110002/1432 
ลว. 28 ส.ค. 62 

บจก.ไทย ไทย โลจิสติกส ์ e-mail 

 ฝจพ.110002/1433 
ลว. 28 ส.ค. 62 

หจก.พี แอนด์ พีพี โลจิสติกส์ (2018) e-mail 

28. จ้างเหมาขนส่งใบยา ปงีบประมาณ 2563-2564 (วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1441 
ลว. 29 ส.ค. 62 

บจก.พงศ์ศักดิ์ ทรานสปอร์ต แอนด์ ซีฟู๊ด e-mail 

 ฝจพ.110002/1442 
ลว. 29 ส.ค. 62 

บจก.เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ e-mail 



-8- 

ชื่อ/รายการข้อมูลข่าวสาร  
ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 

เลขที่เอกสาร  
/วันที่ 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุชื่อหน่วยงาน เชน่ หนว่ยราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/เอกชน/บุคคลทัว่ไป ฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail/ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

29. ซื้อขายลิขสิทธิ์พร้อมบ ารุงรักษาระบบ Google Applications (G Suite) (วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ข)) 

 - หนังสือเชิญเสนอราคา ฝจพ.110002/1446 
ลว. 29 ส.ค. 62 

บจก.โกโพเมโล e-mail 

 ฝจพ.110002/1447 
ลว. 29 ส.ค. 62 

บจก.แทนเจอรีน e-mail 

 

 ลงชื่อ .............................................................. 
 (นางพัชร ี โลเจริญกุล) 
 หัวหน้ากองจัดหาในประเทศ 
 
หมายเหตุ :  
 1.  หัวเรื่อง โปรดระบุชื่อหน่วยงานผู้ด าเนนิการส่งข้อมูลข่าวสารฯ (หน่วยงานภายในของการยาสูบแห่งประเทศไทย) 
 2.  สามารถ Download แบบฟอร์มรวบรวมรายการข้อมูลข่าวสารฯ ไดท้ี่ระบบ Intranet ของการยาสบูแห่งประเทศไทย 

และขอให้ส่งรายการข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมแล้ว มาที่ cac_ttm@thaitobacco.or.th  (Mailกลาง  
กองสื่อสารองค์กร) ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยไม่ต้องส่งเอกสารแนบหรือส าเนาเอกสารประกอบ 

 3.  กรณีมีบุคคล/หน่วยงานภายนอก ร้องขอข้อมูลข่าวสารตามรายการที่หน่วยงานแจ้งฯ ศูนยข์้อมูลข่าวสารฯ  
จะประสานงาน เพื่อขอให้หน่วยงานจดัส่งเอกสารตามรายการที่ระบุไว้ ต่อไป 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพนัธ ์
กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร 

โทร. 0-2229-1000 ต่อ 2250, 2251 

 


