
รายการข้อมูลข่าวสารที่ส่งให้กับหน่วยงานภายนอก 

เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562 

   1. ข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
       ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 

 

 
ส่วนงาน 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ 

บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไปฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/โทรสาร/     

e-mail/ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

1. หนังสือรายงานประจ าปี 2561 ส านักงานยาสูบแม่โจ ้ - ผู้อ านวยการส านักหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- ผู้อ านวยการส านักหอสมดุกลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดการะบัง 
- ผู้อ านวยการส านักหอสมดุ  
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
- หัวหน้าส านักวิทยบริการ  
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ผู้อ านวยการส านักหอสมดุกลาง  
- มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
- ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
- ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
- ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบูรณ ์
- ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
- ผู้อ านวยการหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 
- ผู้อ านวยการสถาบันวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องค์การมหาชน) 
- ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
- ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยโลหะและ
วัสดุ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 



   1. ข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
       ที่จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 

 

 
ส่วนงาน 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ 

บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไปฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/โทรสาร/     

e-mail/ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

1.รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายลงทุน เดือน กันยายน 
2562 (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ 2562  
 
2.รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายลงทุน เดือน กันยายน 
2562 (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ 2562  
3.รายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน 
เดือน กันยายน  2562  ปีงบประมาณ 
2562 
 
4.ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ ของการยาสูบแห่งประเทศ
ไทย ไตรมาสที่ 4 (เบื้องต้น) ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
 
5.ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการ
ติดตามและเร่งรดัการเบิกจ่ายงบลงทุน 
เดือน กันยายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 (เบื้องต้น) 
 
6.รายงานผลการจดัหาเงินกู้ระยะสั้นของ
การยาสบูแห่งประเทศไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 
7.รายงานผลการจดัหาเงินกู้ระยะสั้นของ
การยาสบูแห่งประเทศไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 
8.รายงานผลการจดัหาเงินกู้ระยะสั้นของ
การยาสบูแห่งประเทศไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงบประมาณ 

- กระทรวงการคลัง (สคร.) 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 
 
 
 
 
- กระทรวงการคลัง (สคร.) 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 
 
 
- กระทรวงการคลัง (สคร.) 
 
 
 
- กระทรวงการคลัง (สคร.) 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
- ส านักงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หนังสือ 

 

 

 

 



 

   2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 
       จัดจ้าง 
       ที่จัดส่งใหห้น่วยงานภายนอก  

 
ส่วนงาน 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานใด 
(ระบุช่ือหน่วยงาน เช่น ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ 
บริษัท/เอกชน/บุคคลทั่วไปฯลฯ) 

ช่องทางการส่ง 
(หนังสือ/โทรศัพท์/

โทรสาร/     e-mail/
ติดต่อรับเอง ฯลฯ) 

1. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัตงิานขับรถ
ยกไฟฟ้า (Fork Lift) ล าเลียงหบีบหุรี่
ส าเรจ็รูปบนแป้นรองรับ (Pallet) และอื่นๆ 
ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยา 
ปีงบประมาณ 2563 (วิธี e-bidding) 
 
2. จ้างท ากล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ าตาล
บรรจุบุหรี่พิมพ์ตราต่างๆ จ านวน 
1,000,000 กล่อง (วิธีคัดเลือก ม.56(1)(ค)) 
 
3. จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน และ
ตรวจสอบการท างานของเครื่องแก๊สโครมา
โตกราฟ (GC) 4 รายการ,  
เครื่อง LC-MS-MS 1 รายการ และจ้าง
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันพร้อมสอบเทียบ 
(OQ/PV) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GC)  
1 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ค)) 
 
4. เช่าที่พักอาศัยส าหรับพนักงานการยาสบู
แห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา  
(วิธีเฉพาะเจาะจง การเช่าอสังหารมิทรัพย์ 
ข้อ 93) 
 
5. ซื้อ Ribbon LPA Black ขนาด 55 mm 
x 830 m (วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)) 
 
6. ซื้อผ้าตาข่ายกันแมลง จ านวน 100 ผืน  
และท่อทรายส ารจ็รูป จ านวน 500 ใบ ของ
กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ 
สาขาโรจนะ ปีงบประมาณ 2563 (วิธี
เฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองจัดหาในประเทศ 

- หจก.วาย.เจ.คลีน แอนด์ เนอรส์ 
 
 
 
 
 
- บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจภุัณฑ์ 
 
 
 
 -บจก.เวิลดส์ยามกรุ๊ป 
 
 
 
 
 
 
 
- บจก.ศรีมหัทธโน 
 
 
 
 
- บจก.ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชิน
เนอร์รี ่
 
- บจก.พี ที เอ็ม เมเนจเม้นท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไปรษณีย์ / e-mail /  
ติดต่อรับเอง 

 

 

 



หน่วยงานที่แจ้งวา่ไม่มีการส่งขอ้มูลข่าวสารให้กับหน่วยงานภายนอก เดือน ตุลาคม 2562 

- ส านักกฎหมาย 

- ส านักงานยาสบูนครพนม 

- ผู้ช านาญการปรุง 

- ส านักงานยาสบูสโุขทัย 


