
เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ไม่มีข้อมูลข่าวสารทีจ่ัดส่งฯ ในเดือนนี้

มีข้อมูลข่าวสารทีจ่ัดส่งฯ ในเดือนนี้ ได้แก.่..

ชื่อ/รายการขอ้มลูขา่วสาร เลขทีเ่อกสาร/ ส่งขอ้มลูให้หน่วยงานใด ชอ่งทางการส่ง

ทีจ่ัดส่งให้หน่วยงานภายนอก วันที่ (ระบุชือ่หน่วยงาน เชน่ หน่วยราชการ/รัฐวสิาหกิจ/

บริษัท/เอกชน/บุคคลทัว่ไป ฯลฯ)

(หนังสอื/โทรศัพท์/โทรสาร/

e-mail/ตดิตอ่รับเอง ฯลฯ

1. แบบแจ้งผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ้ือ

ก้นกรองเมนทอลส าเร็จรูปส าหรับ

บุหร่ี 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรอง

เจาะรู ขนาด 108 x 21.95 มม. ทีม่ี

ค่าความดันแตกต่าง 200+-20 มม.

มาตรน้ า หุม้ด้วยกระดาษ Plug 

Wrap ความพรุน 6,000 CU จ านวน

 20,028,800 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

ยสท.110003/2203

ลว. 1 ก.ค. 2563
บริษัท เอสเซนทรา จ ากัด มารับด้วยตัวเอง

2. แบบแจ้งผลการจัดซ้ือจัดจ้างซ้ือ

กระดาษพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วน

ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง

570 มม. จ านวน 1,800 ม้วน โดย

วิธีคัดเลือก

ยสท.110003/2234

ยสท.110003/2235

ลว. 9 ก.ค. 2563

บริษัท มูดันเจียง เฮิงเฟิง เปเปอร์ 

จ ากัด

บริษัท บูกิต มูเรีย จายา พีท.ี จ ากัด

มารับด้วยตัวเอง

รายงานการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานภายนอก

หน่วยงาน ฝ่ายจดัหาและรักษาพัสดุ กองจดัหาต่างประเทศและออกของ

 

เอกสารแนบ 1  



ชื่อ/รายการขอ้มลูขา่วสาร เลขทีเ่อกสาร/ ส่งขอ้มลูให้หน่วยงานใด ชอ่งทางการส่ง

ทีจ่ัดส่งให้หน่วยงานภายนอก วันที่ (ระบุชือ่หน่วยงาน เชน่ หน่วยราชการ/รัฐวสิาหกิจ/

บริษัท/เอกชน/บุคคลทัว่ไป ฯลฯ)

(หนังสอื/โทรศัพท์/โทรสาร/

e-mail/ตดิตอ่รับเอง ฯลฯ

 

3. จดหมายขอเชิญเสนอราคา 

Triacetin จ านวน 115,200 

กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ฝจพ.110003/584

ฝจพ.110003/585

ฝจพ.110003/586

ฝจพ.110003/587 

ฝจพ.110003/588 

ฝจพ.110003/589

ฝจพ.110003/590 

ลว. 31 ก.ค. 2563

บริษัท อีสท์แมน เคมิคอล อินเตอร์

เนชั่นแนล จ ากัด 

บริษัท เทพวงศ์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 

บริษัท นิวตร้าเวิล์ด จ ากัด

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เวอร์เทคซ์เคมิคอล จ ากัด 

บริษัท สุขสวัสด์ิ คอนเวิร์ทต้ิง 

เซ็นเตอร์ จ ากัด 

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รณชัยเทรดด้ิง

มารับด้วยตนเอง

4. แบบแจ้งผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ้ือ 

BOPP FILM ห่อบุหร่ีสิบซองชนิด

ม้วน ขนาดหน้ากว้าง 330 มม. 

ความหนา 30 ไมครอน จ านวน 

5,184 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

ยสท.110003/2469

ยสท.110003/2470

ลว. 24 ก.ค. 2563 

PT. Indopoly Swakarsa Industry

 Tbk. 

บริษัท เทพวงศ์ อินเตอร์เทรด จ ากัด

e-mail

5. แบบแจ้งผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ้ือ

Self Adhesive Tear Strip ขนาด 

1.6 มิลลิเมตร x 16,000 เมตร 

จ านวน 3,840 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

ยสท.110003/2342

ยสท.110003/2343

ลว. 15 ก.ค. 2563 

บริษัท พ.ี ประชุม จ ากัด 

บริษัท นิวตร้าเวิล์ด จ ากัด

มารับด้วยตนเอง

6. จดหมายเชิญเสนอราคา Balsam

 Tolu (Liquid) จ านวน 1,000 

กิโลกรัม

ฝจพ.110003/528

ฝจพ.110003/529

ลว. 13 ก.ค. 2563

บริษัท เทพวงศ์ อินเตอร์เทรด จ ากัด

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย 

จ ากัด (มหาชน)

e-mail



ชื่อ/รายการขอ้มลูขา่วสาร เลขทีเ่อกสาร/ ส่งขอ้มลูให้หน่วยงานใด ชอ่งทางการส่ง

ทีจ่ัดส่งให้หน่วยงานภายนอก วันที่ (ระบุชือ่หน่วยงาน เชน่ หน่วยราชการ/รัฐวสิาหกิจ/

บริษัท/เอกชน/บุคคลทัว่ไป ฯลฯ)

(หนังสอื/โทรศัพท์/โทรสาร/

e-mail/ตดิตอ่รับเอง ฯลฯ

 

ลงชื่อ .....................................................

          (นายคณิต  ต่อสกุล)

 หัวหน้ากองจัดหาต่างประเทศและออกของ



เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 






