
รายงานการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานภายนอก 
หน่วยงาน   หน่วยจัดซ้ือ กองธุรการ ฝ่ายการแพทย์ 

เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 ไม่มีข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งฯ ในเดือนนี้   
 มีข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งฯ ในเดือนนี้ ได้แก่... 

 

ชื่อ/รายการข้อมูลขา่วสาร 

ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 
เลขที่เอกสาร /วันที ่

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 

(ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น หน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ 

บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไป ฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/โทรสาร/   

e-mail/ติดต่อรับเอง 
ฯลฯ) 

1. ซ้ือเครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ  

จ านวน 2 เครื่อง 

1.1 หนังสือเชิญเสนอราคา 

1.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

1.3 หนังสือแจ้งท าสัญญา 

1.4 จัดท าสัญญา 

 

 

หนังสือเชิญเสนอราคา 

ที่ ฝกพ.090001.1/166 

ลว. 30 ก.ค.62 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอ

ราคา ลว. 19 ส.ค.62 

 

 

 

หนังสือแจ้งท าสัญญา 

ที่ ฝกพ.090001/761 

ลว. 19 ส.ค.62 

 

สัญญา เลขที่ 
216/2562 
 ลว. 29 ส.ค. 62 

- บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

- ทั่วไป 

 

 

 

 

- บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

- บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

 

- e-mail 
 
 

 
- ลงประกาศทาง web site 

ของกรมบัญชีกลาง 
- ลงประกาศทาง web site 

ของ ยสท. 
- ติดประกาศที่ฝ.การแพทย ์

 
- e-mail 

 
 
 

 

- มารับด้วยตนเอง 
 

2. ซ้ือเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง พนักพิงท าด้วยเหล็ก

พ่นสี   จ านวน 38 แถว 

2.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

2.2 จัดท าใบสั่งซ้ือ/จ้าง 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอ

ราคา ลว. 31 ก.ค. 62 

 

 

 

 

ใบสั่งซ้ือ/จ้าง  เลขที่  

6200487  

ลว. 1 ส.ค.62 

 

- บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จ ากัด 

- ทั่วไป 

 

 

 

 

- บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จ ากัด 

 

 

- ลงประกาศทาง web site 
ของกรมบัญชีกลาง 

- ลงประกาศทาง web site 
ของ ยสท. 

- ติดประกาศที่ฝ.การแพทย ์
 
 

- รับด้วยตนเอง 
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ชื่อ/รายการข้อมูลขา่วสาร 

ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 
เลขที่เอกสาร /วันที ่

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 

(ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น หน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ 

บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไป ฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/

โทรสาร/   e-mail/ติดต่อ
รับเอง ฯลฯ) 

3. ซ้ือยาเพื่อรักษาผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ 

ด้วยวธิีเฉพาะเจาะจง  

3.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

3.2 จัดท าใบสั่งซ้ือ/จ้าง 

 

ประกาศผู้ชนะ  
ลว.  14 ส.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
ใบสั่งซ้ือ/จ้าง เลขที่    
ภ0959/62   
ลว.  14 ส.ค. 62 
 

- บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 

- ทั่วไป 

 

 

 

 

 

- บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

- ลงประกาศทาง web site 
ของกรมบัญชีกลาง 

- ลงประกาศทาง web site 
ของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย 

- ติดประกาศที่ฝ่าย
การแพทย ์
 

- มารับด้วยตนเอง 
 

4. จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องท าน้ าเย็น 

ยี่ห้อ Carrier No.1 และ No.2 บริเวณ

ห้องควบคุมระบบ ชั้น 1 ที่อาคาร

โรงพยาบาลสวนเบญจกิต ิเฉลิมพระเกยีรติ 

84 พรรษา จ านวน 1 งาน 

4.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

4.2 จัดท าใบสั่งซ้ือ/จ้าง 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอ

ราคา ลว.  27 ส.ค. 62 

 

 

 

 

ใบสั่งซ้ือ/จ้าง เลขที่ 

6200520  

ลว. 28 ส.ค. 62 

 

- บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

- ทั่วไป 

 

 

 

 

- บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

 

- ลงประกาศทาง web site 
ของกรมบัญชีกลาง 

- ลงประกาศทาง web site 
ของ ยสท. 

- ติดประกาศที่ฝ.การแพทย ์
 
 

- รับด้วยตนเอง 
 
 
 

5. ประกาศเผยแพรแ่ผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 2563   งานจา้งเหมา

พนักงานปฏบิัติงานในเวลาราชการและ

นอกเวลาราชการ จ านวน 4 รายการ 

 

ประกาศแผน 

ลว. 30 ส..ค. 62 

 

- ทั่วไป - ลงประกาศทาง web site 
ของกรมบัญชีกลาง 

- ลงประกาศทาง web site 
ของ ยสท. 

- ติดประกาศที่ฝ.การแพทย ์
 

        ลงชื่อ ............................................... 
                 (นางพรทิพย ์ ภิรมยาภรณ์) 
          พนักงานธุรการ 5 
หมายเหต ุ:  
 1.  หัวเร่ือง โปรดระบุชือ่หนว่ยงานผู้ด าเนินการส่งข้อมูลข่าวสารฯ (หน่วยงานภายในของการยาสูบแห่งประเทศไทย) 
 2.  สามารถ Download แบบฟอร์มรวบรวมรายการข้อมูลขา่วสารฯ ได้ที่ระบบ Intranet ของการยาสูบแห่งประเทศไทย และขอให้ส่งรายการข้อมูล

ข่าวสารที่รวบรวมแลว้ มาที ่cac_ttm@thaitobacco.or.th  (Mailกลาง กองสื่อสารองค์กร) ทุกวันที ่10 ของทุกเดือน 
 3.  กรณีมีบุคคล/หน่วยงานภายนอก ร้องขอข้อมูลข่าวสารตามรายการที่หน่วยงานแจ้งฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ จะประสานงาน  เพื่อขอให้หน่วยงาน

จัดส่งเอกสารตามรายการที่ระบุไว้ ต่อไป 
 4.  การรายงานการส่งข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง  จะสิ้นสุดถึงเดือนที่มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และส่งท าสัญญาแล้ว 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ ์
กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร 

โทร. 0-2229-1000 ต่อ 2250, 2251 

mailto:cac_ttm@thaitobacco.or.th

