
 

รายงานการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานภายนอก 

กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ 

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

 - หนังสือเชิญเสนอราคา ฝจพ.110002/1472 
ลว. 2 ก.ย. 62 

บจก.ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/867 
ลว. 12 ก.ย. 62 

บจก.ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง e-mail 

2. ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่างๆ ณ กองขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2 กลุ่ม  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1474 
ลว. 3 ก.ย. 62 

บจก.โอเอสเจนเนอเรชั่น e-mail 

 ฝจพ.110002/1475 
ลว. 3 ก.ย. 62 

บจก.ไทยเหรียญฟอคลิฟท ์ e-mail 

 ฝจพ.110002/1476 
ลว. 3 ก.ย. 62 

บจก.ซีแพร คอร์ปอร์เรชั่น e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/877 
ลว. 13 ก.ย. 62 

บจก.โอเอสเจนเนอเรชั่น (กลุ่มที่ 1) e-mail/ไปรษณีย์ 

 ฝจพ.110000/878 
ลว. 13 ก.ย. 62 

บจก.ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ (กลุม่ที่ 2) e-mail/ไปรษณีย์ 

3. ซื้อผ้าใบคลุมสินค้าในคลังพัสดุ B04 จ านวน 8 ผืน ของกองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ สาขาโรจนะ  
(วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)) 

 - หนังสือเชิญเสนอราคา ฝจพ.110002/1478 
ลว. 3 ก.ย. 62 

บจก.ส.สยามผ้าใบ e-mail 

เอกสารแนบ 1  

 



-2- 

ชื่อ/รายการข้อมูลข่าวสาร  
ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 

เลขที่เอกสาร  
/วันที่ 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุชื่อหน่วยงาน เชน่ หนว่ยราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/เอกชน/บุคคลทัว่ไป ฯลฯ) 

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

4. จ้างเหมาขนส่งกล่องกระดาษลูกฟูก ชนิด TELE C-48 กระสอบบรรจุก้าน เชือกป่านเย็บกระสอบ เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 
เวชภัณฑ์ และพัสดุอื่นๆ (วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)) 

 - หนังสือเชิญเสนอราคา ฝจพ.110002/1487 
ลว. 4 ก.ย. 62 

บจก.พงศักดิ์ ทรานสปอร์ต แอนด์ ซีฟู้ด e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/854 
ลว. 10 ก.ย. 62 

บจก.พงศักดิ์ ทรานสปอร์ต แอนด์ ซีฟู้ด e-mail 

5. จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้า ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย (วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)) 

 - หนังสือเชิญเสนอราคา ฝจพ.110002/1500
ลว. 4 ก.ย. 62 

บจก.ธนภัท คลนี e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/862 
ลว. 11 ก.ย. 62 

บจก.ธนภัท คลนี e-mail 

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

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/829 
ลว. 4 ก.ย. 62 

บมจ.สยามราชธานี ไปรษณีย์ 

7. เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จ านวน 11 เครื่อง (วิธี e-bidding) 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/884 
ลว. 4 ก.ย. 62 

บจก.พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ไปรษณีย์ 

8. จ้างเหมาขนส่งบหุรี่ส าเร็จรปูในช่วงโอนย้ายฐานการผลิต ระหว่าง ยสท.คลองเตย และ ยสท.อยุธยา ปีงบประมาณ 2563  
(วิธีคัดเลือก ม.56 (1) (ข)) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1512 
ลว. 5 ก.ย. 62 

บจก.เอส 2 พี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต e-mail 

 ฝจพ.110002/1513 
ลว. 5 ก.ย. 62 

บจก.ซีทีไอ ดีสตริบิวชั่น e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/888 
ลว. 17 ก.ย. 62 

บจก.เอส 2 พี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต e-mail/ไปรษณีย์ 
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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) 

9. จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายกล่องใบยา สารปรุง และวัตถุดิบอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ ณ กองคลังสินค้า สาขาโรจนะ  
ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ (วิธี e-bidding) 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/832 
ลว. 5 ก.ย. 62 

บจก.ไทยเหรียญฟอคลิฟท ์ e-mail 

10. จ้างขนส่งแสตมป์ยาสูบด้วยรถยนต์นิรภัยหุ้มเกราะ พร้อมประกันภัยความเสียหาย (วิธี e-bidding) 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/846 
ลว. 6 ก.ย.62 

บจก.รักษาความปลอดภัย การ์ซฟอร์ซ แคช 
โซลูชัน่ (ประเทศไทย) 

e-mail 

11. ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ ของฝ่ายโรงงานผลติยาสูบ 3 การยาสูบแห่งประเทศไทย 
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1528 
ลว. 9 ก.ย. 62 

บจก.เอส ที เอ็ม เอส e-mail 

 ฝจพ.110002/1529 
ลว. 9 ก.ย. 62 

บจก.โอเอสเจนเนอเรชั่น e-mail 

 ฝจพ.110002/1530 
ลว. 9 ก.ย. 62 

บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ 
เซอร์วิส 

e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/899 
ลว. 19 ก.ย. 62 

บจก.เอส ที เอ็ม เอส e-mail/ไปรษณีย์ 

12. ซื้อกาว Hot Melt ใช้ติดซองและติดแสตมป์ จ านวน 5,000 กิโลกรัม (วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ข)) 

 - หนังสือเชิญเสนอราคา ฝจพ.110002/1545 
ลว. 10 ก.ย. 62 

บมจ.ซีลิค คอร์พ 
 

e-mail 

 ฝจพ.110002/1546 
ลว. 10 ก.ย. 62 

บจก.เทพวงศ์ อินเตอร์เทรด 
 

e-mail 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1648 
ลว. 27 ก.ย. 62 

บมจ.ซีลิค คอร์พ 
 

e-mail 

13. ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ ของฝ่ายโรงงานผลติยาสูบ 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย 
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วิธี e-bidding) 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/858 
ลว. 10 ก.ย. 62 

บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ 
เซอร์วิส 

e-mail/ไปรษณีย์ 
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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. ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งใบยา ปีงบประมาณ 2563-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วิธี e-bidding) 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/859 
ลว. 10 ก.ย. 62 

บจก.พงศ์ศักดิ์ ทรานสปอร์ต แอนด์ ซีฟู๊ด e-mail/ไปรษณีย์ 

15. เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา  
(วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ก)) 

 - หนังสือเชิญเสนอราคา ฝจพ.110002/1561 
ลว. 13 ก.ย. 62 

บมจ.ทีโอท ี e-mail 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/905 
ลว. 20 ก.ย. 62 

บมจ.ทีโอท ี ไปรษณีย์ 

16. จ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกติิ เฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา จ านวน 4 รายการ (วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ก)) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1576 
ลว. 13 ก.ย. 62 

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

 ฝจพ.110002/1577 
ลว. 13 ก.ย. 62 

บจก.เจเอสพี คลีนนิ่ง e-mail 

17. ซื้อขายลิขสิทธิ์พร้อมบ ารุงรักษาระบบ Google Applications (G Suite) (วิธีวิธีคัดเลือก ม.56(1)(ข)) 

 - หนังสือติดต่อท าสญัญา ฝจพ.110000/886 
ลว. 17 ก.ย. 62 

บจก.แทนเจอรีน ไปรษณีย์ 

18. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ล าเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ (Pallet) และอื่นๆ  
ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยา ปีงบประมาร 2563 (วิธี e-bidding) 

 - แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจา้ง ฝจพ.110002/1598 
ลว. 19 ก.ย. 62 

หจก.วาย.เจ.คลีน แอนด์ เนอร์ส 
 

e-mail 

 ฝจพ.110002/1599 
ลว. 19 ก.ย. 62 

หจก.หมื่นแก้ว e-mail 

 ฝจพ.110002/1600 
ลว. 19 ก.ย. 62 

บมจ.สยามราชธานี e-mail 

19. ซื้อกระดาษช าระชนดิม้วน (ใหญ)่ จ านวน 1,324 ม้วน (วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)) 

 - หนังสือเชิญเสนอราคา ฝจพ.110002/1603 
ลว. 19 ก.ย. 62 

ร้าน ที.เอส.โกลบอล ซัพพลายส ์ 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) 

20. จ้างขนส่งใบยาสบู พัสดุหอ่มวน สารปรุง และพัสดุอื่นๆ ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 200 เที่ยว 
(วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)) 

 - หนังสือเชิญเสนอราคา ฝจพ.110002/1646 
ลว. 26 ก.ย. 62 

บจก.เอส 2 พี เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต e-mail 

 
 
 (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/ประชาสัมพนัธ์ 
กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร 

โทร. 0-2229-1000 ต่อ 2250, 2251 

 


