




 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน                          
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 

รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

ตามที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ลงวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕61 ไว้ดังน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2558 

(2) ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

ข้อ 4 ในระเบียบน้ี  
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของ

เจ้าหน้าที่ และผลประโยชน์ของทางราชการ  
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว

ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล 

ซ่ึงด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่า เจ้าหน้าที่ซ่ึงตนบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล  
ข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบน้ี 
ข้อ 6 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี  

โดยเคร่งครัด 
ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโ อกาสในการปฏิบั ติหน้าที่รับ หรือเรียกรับ หรือยอมรับ 

ผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
ข้อ 9 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของก านัลหรือจ่ายผลประโยชน์

ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงการบรรจุ แต่งตั้ง เล่ือนระดับ ต าแหน่ง หรือ ความดี
ความชอบพิเศษ  

ข้อ 10 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งงานใด ๆ ในส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือส านักงานสถิติจังหวัด 

ข้อ ๑1 ห้ามเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
ข้อ ๑2 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาท าการของราชการ ปฏิบัติงานอ่ืนที่มิใช่งานราชการ  
ข้อ ๑3 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง 

หรือครอบครัว หรือคนรู้จัก 
ข้อ ๑4 ห้ามเจ้าหน้าที่กระท าการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดของผู้ใต้บังคับบัญชา   
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ข้อ ๑5 ห้ามเจ้าหน้าที่หัก หรือ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา ในการจัดหา
ของขวัญตามประเพณีนิยม หรือวาระต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา  

ข้อ ๑6 ให้มีคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแหง่ชาต ิ
ผู้ตรวจราชการกรม และเลขานุการกรม เป็นกรรมการ โดยมีผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ 

ข้อ ๑7 ให้ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเส่ียง
เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี   

ข้อ ๑8 ให้คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีอ านาจหน้าที่ติดตามสอดส่องการใช้บังคับ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบี ยบน้ี  
ทุกๆ ๖ เดือน  

ข้อ ๑9 ให้บุคคลดังต่อไปน้ี มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบ ดังน้ี 

(๑) ผู้อ านวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
สถิติจังหวัด  มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานว่าเจ้าหน้าที่ 
ผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเร่ืองน้ัน ๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเก่ียวข้องกับผู้มี ส่วนได้เสีย หรือมี
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ต้องด าเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับช้ันต่อไป 

ในกรณีที่ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
ส านักงานสถิติจังหวัด ประสงค์จะเสนอช่ือรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม 
ผู้อ านวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการ/คณะท างาน ให้ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานสถิติ
จังหวัด จัดส่งแบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองและด าเนินการตาม (๓) ต่อไป          

(๒) ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซ้ือ
จัดจ้างว่าไม่มีความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเร่ืองที่ต้องด าเนินการ โดยยื่น
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อเลขานุการกรม โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันรับรองตนเองในเบื้องต้น ก่อนยื่น
ต่อผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ 

ในกรณีของผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ ให้เลขานุการกรมเป็นผู้ตรวจสอบและ
รับรองต่อผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ รับรองตนเองในเบื้องต้น
ก่อนยื่นต่อเลขานุการกรม 

(๓) ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ในภารกิจที่
เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย และ ด้านการพัสดุ มีหน้าที่เสนอแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบและรับรองบุคคลตาม (๑) และ (๒) ต่อผู้มีอ านาจส่ังแต่งตั้งพิจารณาประกอบการส่ังแต่งตั้งด้วย 

ข้อ 20 เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑9 แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 
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ข้อ ๒1 ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือ
โดยธรรมจรรยาจากผู้หน่ึงผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติก าหนด ให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี และให้
จัดส่งแบบรายงานไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการควบคุม
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

ข้อ ๒2 ให้ผู้พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี แจ้งเบาะแสได้ที่  www.nso.go.th /
ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ โดยระบุช่ือนามสกุล และสังกัดของบุคคลที่ฝ่าฝืนระเบียบ วัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์ที่
กระท า รวมทั้งระบุพยานบุคคลถ้ามี โดยจะระบุช่ือผู้แจ้งหรือไม่ก็ได้  

ข้อ ๒3 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้น้ันตามควรแก่กรณี  

ข้อ ๒4 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระท า
ดังกล่าวด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปด าเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชาน้ันด้วย 

ข้อ ๒5 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท าน้ันอาจมีเหตุเก่ียวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอ่ืนให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไปตามล าดับเพ่ือรายงานผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในเร่ืองน้ัน 
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

จากระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑7 ก าหนดให้ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผล
การปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียว กับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี และข้อ 20 
ได้ก าหนดให้เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑9 แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
จัด ส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่ม คุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่ อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือควบคุม และป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง 
เดือนมีนาคม 2562 ตามที่กลุ่มบริหารพัสดุและส านักงานสถิต ิจังหวัดรายงานมา โดยจ าแนกเป็น เร่ือง 
การจัดซ้ือจัดจ้าง (แบบ ผ.ท. ๒ และ แบบ ผ.ท. ๓) การบริหารทรัพยากรบุคคล (แบบ ผ.ท. ๔ และ แบบ ผ.ท. ๕) ดังมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 
 

http://www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
http://www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง 
แบบ ผ.ท. 2 ศูนย/์กอง แต่งตั้ง/มอบหมาย

บนัทกึขออนุมัติ ใหป้ฏบิตัิหน้าที่

ลงวนัที.่..........

1 จ้างเปล่ียนถา่ยน ้ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน ้ามันเคร่ือง เปล่ียน 2 ต.ค. 61 ส้านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

ไส้กรองอากาศ ตรวจเชค็สายพานไทมิ่ง ตรวจเชค็ระบบส่งกา้ลัง กลุ่มชว่ยอา้นวยการ 2.นายรวมยศ  คล่องบญัชี พนักงานขบัรถยนต์

ตรวจเชค็ชว่งล่าง แตร ไฟแสงสวา่ง และสลับยาง ของรถยนต์ 3.นายน้าโชค  ชุ่มพึง่ พนักงานขบัรถยนต์

ทะเบยีน ฮพ-9094 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-

12060200-12939-0702-0017/55

2 จัดซื อแบตเตอร่ีรถยนต์ ส้าหรับใชง้านกบัรถยนต์ยี่หอ้ โตโยต้า 2 ต.ค. 61 ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

หมายเลขทะเบยีน ฮว-1193 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภณัฑ์ กลุ่มชว่ยอา้นวยการ

1105-01-12060200-17733-0702-0002/59 ดังนี 

 - แบตเตอร่ีชนิด Lead Acid ขนาด 12V 85Ah ยี่หอ้

 GS/GT195

3 จ้างพมิพร์ายงานการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร ไตรมาส 2 ต.ค. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวสิณี  พลูทรัพย์ นักวชิาการสถติิช้านาญการ

ที่ 2 เมษายน - มิถนุายน พ.ศ.2561 จ้านวน 450 เล่ม 2.นางสาวภารดี  แซ่เฮง นักวชิาการสถติิช้านาญการ

3.นางสาวพรรชน์ชญมน  แจ้งถิ่นปา่ นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

4 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองส้ารองไฟ จ้านวน 2 เคร่ือง 3 ต.ค. 61 ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพร  ประสานสันติ นักวชิาการพสัดุช้านาญการ

1.เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข กลุ่มบริหารพสัดุ

ครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-10003-0942-0016/54

2.เคร่ืองส้ารองไฟ (UPS) ยี่หอ้ SOCOMEC รุ่น EGYS-L520

หมายเลขครุภณัฑ์ NSO-0949-0009/43

5 จ้างพมิพร์ายงานตัวชี วดั ITU โครงการส้ารวจ ICT ครัวเรือน 2561 3 ต.ค. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวบวัเรียน  แสงคร้าม นักวชิาการสถติิช้านาญการ

(ไตรมาส 1) จ้านวน 200 เล่ม 2.นางสาวสุภญิญา  ค้ามั่น นักวชิาการสถติิช้านาญการ

3.นางสาววรรณนิศา  รอดโอ นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

6 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 4 ต.ค. 61 กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายพลากร  ดวงเกตุ นักวชิาการสถติิช้านาญการ

จ้านวน 2 เคร่ืออง ดังนี กลุ่มบูรณาการข้อมลูสถิติ 2.นางวรีวรรณ  สาระชู เจ้าพนักงานสถติิช้านาญงาน

 - หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-9997-0942- 3.นายอภเิดช  แกน่นาค เจ้าพนักงานสถติิช้านาญงาน

0010/54

 - หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-9997-0942-

0011/54

7 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ รวม 5 ต.ค. 61 กองสถติิสาธารณมติ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวอมรศรี  ประทมุ นักวชิาการสถติิช้านาญการ

จ้านวน 2 เคร่ือง ดังนี 2.นางสาวนารีรัตน์  ณ  นุวงศ์ นักวชิาการสถติิช้านาญการ

1.จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG 3.นางสาวงามทพิย ์ ค้ากลัด เจ้าพนักงานสถติช้านาญงาน

รุ่น CLP-770ND  หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-07-12061000-

10061-0943-0001/54 

2.จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ ACER

รุ่น Veriton M490G หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-07-12061000-

9773-0938-0004/54 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ รายชื่อ ต าแหน่ง

ส่วนกลาง
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แบบ ผ.ท. 2 ศูนย/์กอง แต่งตั้ง/มอบหมาย

บนัทกึขออนุมัติ ใหป้ฏบิตัิหน้าที่

ลงวนัที.่..........

8 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer จ้านวน 2 เคร่ือง ดังนี 5 ต.ค. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายชยัพร  กวยานนท์ นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

1.จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG 2.นายนิติชล  ตันสกลุ นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

รุ่น CLP-680ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000- 3.นางนิภาพร  เอกพฒัน์ พนักงานบริหารทั่วไป

14809-0943-0005/57 

2.จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG

รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-

13516-0942-0009/56 

9 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG 5 ต.ค. 61 กองสถติิพยากรณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางธญัสินี  ทมิศรี นักวชิาการสถติิช้านาญการ

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000- กลุ่มงานวเิคราะหแ์ละ

10157-0942-0080/54 พยากรณ์สถติิเชงิสังคม

10 จ้างพมิพร์ายงานการส้ารวจความสุขคนท้างาน (ในองค์กร) 8 ต.ค. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวสิณี  พลูทรัพย์ นักวชิาการสถติิช้านาญการ

พ.ศ.2561 (ฉบบั Pocket Book) จ้านวน 500 เล่ม 2.นางสาวภารดี  แซ่เฮง นักวชิาการสถติิช้านาญการ

3.นางสาวพรรชน์ชญมน  แจ้งถิ่นปา่ นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

11 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพมิพส้์าเนา ยี่หอ้ RICOH 10 ต.ค. 61 ส้านักงานเลขานุการกรม กลุ่มสารบรรณผู้ตรวจรับพสัดุ นายธรีเดช  ธรรมโกศล นายชา่งพมิพช์้านาญงาน

รุ่น DD4450 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-

14649-0916-0001/57

12 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer จ้านวน 2 เคร่ือง ดังนี 

 - เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข 10 ต.ค. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศักด์ิสิทธิ ์ โรคน้อย นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช้านาญการ

ครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-9992-0942-0005/54 และการส่ือสาร

กลุ่มวจิัยและพฒันา

 - เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข 12 ต.ค. 61 กองสถติิพยากรณ์ 2.นางสาวบบุผา  สิงหส์ามารถ  นักวชิาการสถติิช้านาญการ

ครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-9287-0942-0002/53 กลุ่มคลังขอ้มูลสถติิ 3.นายด้ารงศักด์ิ  ศรีไพบลูย์ เจ้าพนักงานธรุการปฏบิติังาน

13 จ้างติดตั ง Gin Phone กบัหมายเลขโทรศัพท ์หมายเลข 11 ต.ค. 61 ส้านักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวภษูณิศา  วงัชยั เจ้าพนักงานธรุการปฏบิติังาน

02-141-7289 ณ กลุ่มนิติการ ส้านักงานเลขานุการกรม 2.นางสาวองัค์ณิสา  บญุกล่ิน พนักงานบริหารทั่วไป

14 จ้างพมิพซ์องบรรจุแบบสอบถามขยายขา้ง โครงการส้ารวจภาวะ 11 ต.ค. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนภสัสร  หอมวงศ์ นักวชิาการสถติิช้านาญการพเิศษ

เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 จ้านวน 6,000 ชดุ กลุ่มสถติิรายได้รายจ่าย 2.นายบดินทร์  อึง่ทอง นักวชิาการสถติิช้านาญการ

3.นายภทัร  อา้นวยวบิลูยผ์ล นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

15 จ้างยา้ยโทรศัพทพ์ร้อม Port Lan จ้านวน 3 จุด 16 ต.ค. 61 กองบริหารจัดเกบ็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพนัน์ชยา  วฒันศรีกนัย์ เจ้าพนักงานสถติิปฏบิติังาน

กบัเลขหมาย 02-141-7479, 02-141-7480, 02-143- ขอ้มูลสถติิ

8129 กองบริหารจัดเกบ็ขอ้มูลสถติิ กลุ่มจัดเก็บข้อมลูพื นที่ 3

ล าดับที่ ชื่อโครงการ รายชื่อ ต าแหน่ง

ส่วนกลาง



-6- 
 

 
 

แบบ ผ.ท. 2 ศูนย/์กอง แต่งตั้ง/มอบหมาย

บนัทกึขออนุมัติ ใหป้ฏบิตัิหน้าที่

ลงวนัที.่..........

16 จ้างซ่อมไมโครโฟน ยี่หอ้ TOA รุ่น WM5320 จ้านวน 4 ชดุ ดังนี 17 ต.ค. 61 กองนโยบายและวชิาการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวดวงสมร  วฒันศฤงคาร นักทรัพยากรบคุคลช้านาญการ

1.หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060300-9456-1049- สถติิ

0001/53 กลุ่มพฒันาทรัพยากร

2.หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060300-9457-1049- บคุคล

0002/53

3.หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060300-9458-1049-

0003/53

4.หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060300-9459-1049-

0004/53

17 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ รวมจ้านวน 17 ต.ค. 61 กองนโยบายและวชิาการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวดวงสมร  วฒันศฤงคาร นักทรัพยากรบคุคลช้านาญการ

 2 เคร่ือง ดังนี สถติิ 2.วา่ที่ร้อยตรีหญิงสุนีย ์ รามัญจิตต์ นักทรัพยากรบคุคลช้านาญการ

 - เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น CLP-770ND หมายเลข กลุ่มพฒันาทรัพยากร 3.นางสาวญมณ  ประเสริฐพุม่ พนักงานบริหารทั่วไป

ครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-12831-0943-0001/55 บคุคล

 - เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ LENOVO รุ่น Think Centre

M700 Tower หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-

18612-0938-0276/59

18 จ้างตรวจเชค็ความเร็ว รถยนต์วิง่เกนิ 100 กม. ขึ นไป เคร่ืองยนต์ 18 ต.ค. 61 ส้านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

มีเสียงดังและสะทา้น,เชค็ระบบคลัชท ์เนื่องจากคลัชทแ์ขง็,ตรวจเชค็ กลุ่มชว่ยอา้นวยการ 2.นายฐิติวฒัน์  รัตนา พนักงานขบัรถยนต์

ระยะ, เชค็รีโมทกญุแจเปดิ-ปดิ ไม่ท้างาน ของรถยนต์ ยี่หอ้โตโยต้า 3.นายน้าโชค  ชุ่มพึง่ พนักงานขบัรถยนต์

หมายเลขทะเบยีน ฮภ-6419 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภณัฑ์

1105-01-12060200-13458-0702-0007/56

19 จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขโครงการปรับปรุงศูนยข์อ้มูล 24 ต.ค. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1. นายจักรพงษ ์ค้าพนัธ์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช้านาญการ
พเิศษคอมพวิเตอร์ (ศูนยร์าชการกรุงเทพมหานคร) ประจ้าปงีบประมาณ และการส่ือสาร 2. นางศศิธร  มากธนัญา นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช้านาญการ

พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 2 เดือน (1 พ.ย. 61 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 61) 3. นายกฤษณะ อฒัจักร นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช้านาญการ

4. นายณัฏฐ์ เงาศรี นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช้านาญการ

5. นายสุนทร เวโรจน์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช้านาญการ

20 จ้างซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่หอ้ ฟจูิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre 24 ต.ค. 61 กองสถติิพยากรณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจิระนันท ์ พนัธรักษ์ เจ้าพนักงานธรุการช้านาญงาน

IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12060100-14624-

0906-0001/57 

21 จ้างเปล่ียนถา่ยน ้ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน ้ามันเคร่ือง 25 ต.ค. 61 ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

เปล่ียนไส้กรองอากาศ ของรถยนต์ส่วนกลาง ยี่หอ้ นิสสัน กลุ่มชว่ยอา้นวยการ

หมายเลขทะเบยีน ฮท-6723 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-9493-0702

-0.075471698

22 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ ACER 25 ต.ค. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิติชล  ตันสกลุ นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

รุ่น M490G หมายเลขครุภรัฑ์ 1105-03-12061000-9866- กลุ่มสถติิการเกษตร

0938-0097/54

ล าดับที่ ชื่อโครงการ รายชื่อ ต าแหน่ง

ส่วนกลาง
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23 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และ เคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟ (UPS)

รวมจ้านวน 3 เคร่ือง ดังนี 

 - เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข 30 ต.ค. 61 กองบริหารจัดการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศุภลักษณ์  หมอรักษา นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

ครุภณัฑ์ 1105-04-12061000-10023-0942-0036/54 ระบบสถติิ

 - เคร่ือง Printer ยี่หอ้ HP Laserjet P3005 หมายเลขครุภณัฑ์ 19 ต.ค. 61 กองบริหารจัดเกบ็ขอ้มูล 2.นางจินตนา  ปั้นอา้นวยทรัพย์ เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส

1105-06-12061000-6284-0942-0033/51 สถติิ

 - เคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟ (UPS) ยี่หอ้ APC รุ่น BR500CI 21 พ.ย. 61 3.นางสาวทวิารัตน์  เขื่อนแกว้ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

 RS 500VA หมายเลขครุภณัฑ์ สบส-0949-010-04/54 ปฏบิติัการ

24 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 31 ต.ค. 61

รวมจ้านวน 2 เคร่ือง ดังนี 

 - เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพร  แกว้โชติชว่งกลู นักวชิาการสถติิช้านาญการ

ครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-10029-0942-0042/54 กลุ่มบริการและเผยแพร่

ขอ้มูลสถติิ

 - เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ Dell รุ่น Optiplex 980 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.นางสาวพนัทวิา  ศรีอทุยั นักวชิาการคอมพวิเตอร์ปฏบิติัการ

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-10492-0938- และการส่ือสาร 3.นายศุพล  ตั งศุภจรูญนุกลู นักวชิาการคอมพวิเตอร์ปฏบิติัการ

0228/54 กลุ่มพฒันาระบบงาน

จัดเกบ็ขอ้มูล

25 เชา่ชดุโปรแกรมการน้าเสนอขอ้มูลสถติิเพือ่เสนอผู้บริหาร 7 พ.ย. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสิริรัตน์  จั่นงิ ว นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช้านาญการ
พเิศษ(คณะรัฐมนตรี) และการส่ือสาร 2.นายศักด์ิสิทธิ ์ โรคน้อย นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช้านาญการ

3.นายฉฐัวสัส์  ปษุปาคม นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช้านาญการ

26 จ้างพมิพร์ายงานสรุปผลที่ส้าคัญ การมีอปุกรณ์รับชมรายการ 8 พ.ย. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุภญิญา  ค้ามั่น นักวชิาการสถติิช้านาญการ

โทรทศัน์ในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) จ้านวน 300 เล่ม กลุ่มสถติิเทคโนโลยี 2.นางสาววรรณนิศา  รอดโอ นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

สารสนเทศและการ 3.นางสาวพรชนก  บญุจีน พนักงานบริหารทั่วไป

ส่ือสาร

27 จ้างพมิพร์ายงานการส้ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ 9 พ.ย. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวบวัเรียน  แสงคร้าม นักวชิาการสถติิช้านาญการ

การส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) จ้านวน 350 เล่ม กลุ่มสถติิธรุกจิการค้า 2.นางสาวสุภญิญา  ค้ามั่น นักวชิาการสถติิช้านาญการ

และบริการ 3.นางสาววรรณนิศา  รอดโอ นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

28 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer จ้านวน 3 เคร่ือง ดังนี 

 - เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข 13 พ.ย. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสัมฤทธิ ์ อนิทศร เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-10008-0942-0021/54 และการส่ือสาร อาวโุส

กลุ่มบริการและสนับสนุน

ระบบคอมพวิเตอร์

 - เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข 3 ธ.ค. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.นางสาวกาญจนา  กา้ลังหาญ นักวชิาการสถติิช้านาญการ

ครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-9999-0942-0012/54 และการส่ือสาร

กลุ่มเตรียมขอ้มูล

 - เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข 14 พ.ย. 61 กองสถติิสังคม 3.นางสาวภารดี  แซ่เฮง นักวชิาการสถติิช้านาญการ

ครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-10038-0942-0051/54 กลุ่มสถติิแรงงาน

ล าดับที่ ชื่อโครงการ รายชื่อ ต าแหน่ง

ส่วนกลาง
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29 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น CLP-620ND 14 พ.ย. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายกฤษณะ  อฒัจักร นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช้านาญการ

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-10142-0943- และการส่ือสาร 2.นางยพุนิ  แสงทอง เจ้าพนักงานสถติิช้านาญงาน

0005/54 กลุ่มพฒันาระบบเคร่ือง 3.นางสาวณัชชาวยี ์ เจริญวรนุวฒัน์ เจ้าพนักงานธรุการช้านาญงาน

คอมพวิเตอร์ฯ

30 จ้างเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่หอ้ HP รุ่น Officejet Pro 16 พ.ย. 61 กองสถติิสังคม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภารดี  แซ่เฮง นักวชิาการสถติิช้านาญการ

8600 Plus หมายเลขครุภณัฑ์ สสก-0944-006-03/57 กลุ่มสถติิแรงงาน 

31 ซื อยางรถยนต์ จ้านวน 4 เส้น ส้าหรับใชง้านกบัรถยนต์ ยี่หอ้ นิสสัน 16 พ.ย. 61 ส้านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

(รถตู้นั่ง 4 ตอน) ทะเบยีน ฮจ-2201 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105- กลุ่มชว่ยอา้นวยการ 2.นายไพฑูรย ์ ม่วงศรีสันต์ พนักงานขบัรถยนต์

01-12060200-5732-0702-0001/50 3.นายน้าโชค  ชุ่มพึง่ พนักงานขบัรถยนต์

32 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่หอ้ โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน 20 พ.ย. 61 ส้านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

ศจ-6005 หมายเลขครุภรัฑ์ 1105-01-12060200-0177- กลุ่มชว่ยอา้นวยการ 2.นายสิรศักด์ิ  ชกูล่ิน พนักงานขบัรถยนต์

0702-0002/48 3.นายน้าโชค  ชุ่มพึง่ พนักงานขบัรถยนต์

33 จ้างเปดิ Port Lan จ้านวน 1 จุด ณ กลุ่มบริการและเผยแพร่ 20 พ.ย. 61 กองสถติิพยากรณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุครีม  กนัไชย นักวชิาการสถติิช้านาญการ

ขอ้มูลสถติิ กองสถติิพยากรณ์ กลุ่มบริการและเผยแพร่

ขอ้มูลสถติิ

34 จ้างซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่หอ้ ฟจูิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre 20 พ.ย. 61 กองสถติิสังคม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภทัร  อา้นวยพบิลูยผ์ล นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12060100-14627- กลุ่มสถติิรายได้รายจ่าย

0906-0004/57

35 จ้างซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่หอ้ Canon รุ่น IR3245 หมายเลข 21 พ.ย. 61 กองสถติิสังคม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภทัร  อา้นวยพบิลูยผ์ล นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

ครุภณัฑ์ 1105-03-12060100-9292-0906-0005/53 กลุ่มสถติิรายได้รายจ่าย

36 จ้างพมิพร์ายงานการส้ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ 22 พ.ย. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวบวัเรียน  แสงคร้าม นักวชิาการสถติิช้านาญการ

การส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (ไตรมาส 1 ) จ้านวน 350 เล่ม กลุ่มสถติิธรุกจิการค้า 2.นางสาวสุภญิญา  ค้ามั่น นักวชิาการสถติิช้านาญการ

และบริการ 3.นางสาววรรณนิศา  รอดโอ นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

37 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่หอ้ NISSAN (ตู้นั่ง 4 ตอน) หมายเลข 4 ธ.ค. 61 ส้านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

ทะเบยีน ฮท-6723 กทม. หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01- กลุ่มชว่ยอา้นวยการ 2.นายวทิยา  เขมะชติ พนักงานขบัรถยนต์

12060200-9493-0702-0004/53 3.นายน้าโชค  ชุ่มพึง่ พนักงานขบัรถยนต์

38 จ้างพมิพแ์บบสอบถามโครงการส้ารวจยอดขายรายไตรมาส 6 ธ.ค. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสมใจ  มูลสาร นักวชิาการสถติิช้านาญการ

พ.ศ.2561 จ้านวน 60,000 แบบ กลุ่มสถติิธรุกจิการค้า 2.นางสาวปทัมาวดี  ทองดอนออ่น นักวชิาการสถติิช้านาญการ

และบริการ 3.นางสาวธาราทพิย ์ ประพนัธพ์จน์ นักวชิาการสถติิช้านาญการ

39 จ้างซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่หอ้ ฟจูิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre 7 ธ.ค. 61 กองบริหารจัดการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุกานต์  กล่ันแกว้ เจ้าพนักงานธรุการปฏบิติังาน

IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12060100-14628- ระบบสถติิ

0906-0005/57

ชื่อโครงการ รายชื่อ ต าแหน่ง

ส่วนกลาง

ล าดับที่



-9- 

 
 

แบบ ผ.ท. 2 ศูนย/์กอง แต่งตั้ง/มอบหมาย

บนัทกึขออนุมัติ ใหป้ฏบิตัิหน้าที่

ลงวนัที.่..........

40 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ ACER 13 ธ.ค. 61 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววลิาวลัย ์ รุ่งเรือง นักวเิคราะหน์โยบายและแผน
ช้านาญการรุ่น M4620G หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-08-12061000- ช้านาญการ

13668-0938-0158/56

41 จ้างพมิพแ์บบสอบถามโครงการส้ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยี 14 ธ.ค. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววรรณรัตน์  ไพศาลนันทน์ นักวชิาการสถติิช้านาญการ

สารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 กลุ่มสถติิธรุกจิการค้า 2.นางสาววรรณนิศา  รอดโอ นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

จ้านวน 48,000 เล่ม และบริการ 3.นางสาวเกวลิน  จันพลงาม พนักงานบริหารทั่วไป

42 จ้างพมิพร์ายงานตัวชี วดัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 17 ธ.ค. 61 กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1. นส.องัคณา แยม้อบุล นักวชิาการสถติิช้านาญการ

พ.ศ. 2560 จ้านวน 700 เล่ม กลุ่มงานวเิคราะหแ์ละ 2. นส.นิตยา ปะอนิทร์ นักวชิาการสถติิช้านาญการ

พยากรณ์สถติิเชงิ 3. นส.องัสนา เพชรศักด์ิวงศ์ นักวชิการสถติิช้านาญการ

เศรษฐกจิ

43 จ้างเกีย่วกบัระบบส่ือสาร ดังนี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศท. ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางยพุนิ  แสงทอง เจ้าพนักงานสถติิช้านาญงาน

1.Config เคร่ืองโทรศัพท ์จ้านวน 1 เลขหมาย 02-141-7338

 - กลุ่มพฒันาระบบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ศท. ๒๒ พ.ย. ๖๑ กลุ่มพฒันาระบบเคร่ือง ผู้ตรวจรับพสัดุ 2.นายธงชยั  บปุผากณัฑ์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช้านาญการ

2.เปดิ Port Lan จ้านวน 1 จุด คอมพวิเตอร์

กองบริหารจัดเกบ็ขอ้มูล

สถติิ

 - กลุ่มจัดเกบ็ขอ้มูลพื นที่ 3 กองบริหารจัดเกบ็ขอ้มูลสถติิ ๑๓ พ.ย. ๖๑ กลุ่มจัดเกบ็ขอ้มูลพื นที่ 3 ผู้ตรวจรับพสัดุ 3.นางสาวพนัน์ชยา  วฒันศรีกนัย์ เจ้าพนักงานสถติิปฏบิติังาน

3.เปดิ Port Lan จ้านวน 1 จุด 

44 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น 25 ธ.ค. 61 กองสถติิสังคม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภทัร  อา้นวยพบิลูยผ์ล นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

M4030ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000- กลุ่มสถติิแรงงาน

18751-0942-0054/59

45 จ้างพมิพป์ก-บทสรุปรายงานการส้ารวจภาวะการท้างานของ 27 ธ.ค. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวภารดี  แซ่เฮง นักวชิาการสถติิช้านาญการ

ประชากร ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสถติิแรงงาน 2.นางวสิณี  พลูทรัพย์ นักวชิาการสถติิช้านาญการ

จ้านวน 450 เล่ม 3.นางสาวพรรชน์ชญมน  แจ้งถิ่นปา่ นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

46 จ้างพมิพแ์ผ่นพบัโครงการส้ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 27 ธ.ค. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปทัมาวดี  ทองดอนออ่น นักวชิาการสถติิช้านาญการ

จ้านวน 15,000 แผ่น กลุ่มสถติิธรุกจิการค้า 2.นางสาวธาราทพิย ์ ประพนัธพ์จน์ นักวชิาการสถติิช้านาญการ

และบริการ 3.นางสาวลินดา  ศุมานนท์ พนักงานบริหารทั่วไป

47 จ้างพมิพซ์องสีน ้าตาลขยายขา้งส้าหรับใชใ้นโครงการส้ารวจ 28 ธ.ค. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1. นส.วรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวชิาการสถติิช้านาญการ

การมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในสถาน กลุ่มสถติิเทคโนโลยี 2. นส.สุภญิญา ค้ามั่น นักวชิาการสถติิช้านาญการ

ประกอบการ พ.ศ. 2562 จ้านวน 2,000 ซอง สารสนเทศและ 3. นส.พรชนก บญุจีน พนักงานบริหารทั่วไป

การส่ือสาร

ล าดับที่ ชื่อโครงการ รายชื่อ ต าแหน่ง

ส่วนกลาง
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แบบ ผ.ท. 2 ศูนย/์กอง แต่งตั้ง/มอบหมาย

บนัทกึขออนุมัติ ใหป้ฏบิตัิหน้าที่

ลงวนัที.่..........

48 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer จ้านวน 2 เคร่ือง ดังนี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข 4 ม.ค. 62 และการส่ือสาร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสัมฤทธิ ์ อนิทศร เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์
อาวโุสครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-9994-0942-0007/54 กลุ่มบริการและ 2.นายวเิชยีร  ใหม่แกว้ อาวโุส

สนับสนุนระบบคอมฯ 2.นายวเิชยีร  ใหม่แกว้ เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ช้านาญงานช้านาญงาน

 - เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข ๑๙ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ 3.นายวฒันา  เอีย่มอรุณไทย เจ้าหน้าที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-10156-0942-0079/54 กลุ่มชว่ยอา้นวยการ

49 จัดซื อแบตเตอร่ี ส้าหรับใชง้านกบัรถยนต์ ทะเบยีน ฮจ-2201 ยี่หอ้ 8 ม.ค. 62 ส้านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

NISSAN หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-5732- กลุ่มชว่ยอา้นวยการ 2.นายไพฑูรย ์ ม่วงศรีสันต์ พนักงานขบัรถยนต์

0702-0001/50 3.นายรวมยศ  คล่องบญัชี พนักงานขบัรถยนต์

50 จ้างเปล่ียนถา่ยน ้ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน ้ามันเคร่ือง 8 ม.ค. 62 ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

เปล่ียนไส้กรองอากาศ และตรวจเชค็ระยะ ของรถยนต์ ยี่หอ้ โตโยต้า กลุ่มชว่ยอา้นวยการ

ทะเบยีน ฮว-1193 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-

17733-0702-0002/59

51 จ้างเปล่ียนถา่ยน ้ามันเคร่ือง ไส้กรองน ้ามันเคร่ือง ไส้กรองอากาศ 11 ม.ค. 62 ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

และตรวจเชค็ ล้อหน้า ใชค้วามเร็วล้อหน้าสะบดั  ของรถยนต์อซูีซุ กลุ่มชว่ยอา้นวยการ

ทะเบยีน ชย-2713 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-

5733-0702-0002/50

52 จ้างเปล่ียนถา่ยน ้ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน ้ามันเคร่ือง เปล่ียน 17 ม.ค. 62 ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

ไส้กรองอากาศ ของรถยนต์ ยี่หอ้โตโยต้า ทะเบยีน ฮย-2321 กลุ่มชว่ยอา้นวยการ

กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-

14613-0702-0001/57

53 จ้างซ่อมเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ยี่หอ้ GYGAR รุ่น G258 17 ม.ค. 62 กองนโยบายและวชิาการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1. นส.ดวงสมร วฒันศฤงคาร นักทรัพยากรบคุคช้านาญการ

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060400-9436-0512- สถติิ 2. วา่ที่ร้อยตรีหญิงสุนีย ์รามัญจิตต์ นักทรัพยากรบคุคช้านาญการ

0003/53 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบคุคล 3. นส.วรวรรณ เสียงลือชา พนักงานบริหารทั่วไป

54 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยี่หอ้  SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 23 ม.ค. 62 ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุฑาธษิธ ์สุรัตนศิลป์ เจ้าพนักงานพสัดุปฏบิติังาน

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-10002-0942-0015/54 กลุ่มบริหารพสัดุ

55 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer จ้านวน 2 เคร่ือง 28 ม.ค. 62 กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นส.องัคณา แยม้อบุล นักวชิาการสถติิช้านาญการ

กลุ่มงานวเิคราะหแ์ละ 2.นส.นิตยา ปะอนิทร์ นักวชิาการสถติิช้านาญการ

พยากรณ์สถติิเชงิ 3. นายณรงค์ฤทธิ ์สุทธสิมุทร์ นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

เศรษฐกจิ

56 จ้างเปดิ Port Lan จ้านวน 7 จุด และยา้ยโทรศัพทพ์ร้อม Port Lan 5 ก.พ. 62 กองสถติิพยากรณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุครีม กนัไชย นักวชิาการสถติิช้านาญการ

จ้านวน 7 เลขหมาย กลุ่มบริการและเผยแพร่

ขอ้มูลสถติิ

ล าดับที่ ชื่อโครงการ รายชื่อ ต าแหน่ง

ส่วนกลาง
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บนัทกึขออนุมัติ ใหป้ฏบิตัิหน้าที่

ลงวนัที.่..........

57 จ้างพมิพแ์ผ่นพบัครัวเรือนท้าการเกษตรกบัการใชเ้ทคโนโลยี 13 ก.พ. 62 กองสถติิเศรษฐกจิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิติชล ตันสกลุ นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

สารสนเทศและการส่ือสารโครงการส้ารวจการเปล่ียนแปลงทาง กลุ่มสถติิการเกษตร

การเกษตร พ.ศ. 2561 จ้านวน 300 แผ่น

58 จ้างซ่อมเปล่ียนปั๊มน ้าหรือปะเกน็ (ปั๊มน ้าร่ัว), เปล่ียนใบยางปดัน ้าฝน 21 ก.พ. 62 ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพเิศษ

(ใบปดัไม่สะอาด) , เปล่ียนน ้ายาล้างกระจก, เปล่ียนน ้ายาหม้อน ้า กลุ่มชว่ยอา้นวยการ

แกลลอน, เปล่ียนประเกน็ทอ่น ้าเลี ยงเทอร์โบ,เปล่ียนโอริงวาล์ว,

เปล่ียนวาล์วน ้า, เปล่ียนโอริงกอ๊กถา่ยหม้อน ้า ของรถยนต์

หมายเลขทะเบยีน ฮย-2321 หมายเลขครุภณัฑ์ 

1105-01-12060200-14613-0702-0001/57

59 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์และเคร่ือง Printer 21 ก.พ. 62 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1. นายอภชิาติ ธญัญาหาร นักวชิาการสถติิช้านาญการ

รวมจ้านวน 4 เคร่ือง กลุ่มสถติิสุขภาพและ

ภาวะทางสังคม

กองบริหารจัดการ 2. นายเสมา วมิุกตะลพ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

ระบบสถติิ ปฏบิติัการ

กลุ่มประสานสถสิติด้าน

ภารกจิ

ส้านักงานเลขานุการกรม 3. นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร หวัหน้าอาคารสถานที่

กลุ่มชว่ยอา้นวยการ 

60 จ้างซ่อมรถยนต์ เปล่ียนไดชาร์ท (รหสั 01), เปล่ียนฟวิส์ 21 ก.พ. 62 ส้านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพเิศษ

15 แอมป,์ เปล่ียนใบปดัน ้าฝนหน้า, เปล่ียนสายพานเคร่ือง, กลุ่มชว่ยอา้นวยการ 2. นายไพฑูรย ์ม่วงศรีสันต์ พนักงานขบัรถยนต์

เปล่ียนใบปดัน ้าฝนหลัง, เปล่ียนลูกรอกสายพาน, เปล่ียนไดชาร์จ 3. นายน้าโชค ชุ่มพึง่ พนักงานขบัรถยนต์

(รหสั 23100VW20C) ของรถยนต์ยี่หอ้ นิสสัน หมายเลข

ทะเบยีน ฮจ-2201 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-

5732-0702-0001/50 

61 จัดซื อเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ ส้าหรับใชง้านกบัรถยนต์ 22 ก.พ. 62 ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ  สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพเิศษ

ยี่หอ้ นิสสัน ทะเบยีน ฮท-6724 หมายเลขคุภณัฑ์ 1105-01- กลุ่มชว่ยอา้นวยการ

1206020  จ้านวน 1 ลูก 

62 จ้างเปล่ียนถา่ยน ้ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน ้ามันเคร่ือง 22 ก.พ. 62 ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ  สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพเิศษ

ตรวจเชค็เปล่ียนไส้กรองอากาศ ของรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กลุ่มชว่ยอา้นวยการ

ฮพ-9094 ยี่หอ้ โคตโยต้า หมายเลขครุภณัฑ์

1105-01-12060200-12939-0702-0017/55 

63 จ้างตรวจเชค็ระบบแอร์ (แอร์ไม่เยน็), ตรวจเชค็ประตูหลังขวา 22 ก.พ. 62 ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพเิศษ

เปดิไม่ได้ของรถยนต์ยี่หอ้โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน ศจ-6008 กลุ่มชว่ยอา้นวยการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-0176-0702-0001/48

ล าดับที่ ชื่อโครงการ รายชื่อ ต าแหน่ง

ส่วนกลาง
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แบบ ผ.ท. 2 ศูนย/์กอง แต่งตั้ง/มอบหมาย

บนัทกึขออนุมัติ ใหป้ฏบิตัิหน้าที่

ลงวนัที.่..........

64 จ้างด้าเนินการเกีย่วกบัระบบส่ือสาร 27 ก.พ. 62 ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจันทร์เพญ็ จันทร์หอม เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส

1. กล่มยทุธศาสตร์และแผนงาน สลก. กลุ่มยทุธศาสตร์และ

จ้างเปดิPort Lan  จ้านวน 1 จุด แผนงาน

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศย. ศูนยส์ารสนเทศ

จ้างยา้ย Fax เบอร์ 02-143-8118 , เปดิ Port Lan ยทุธศาสตร์ภาครัฐ

จ้านวน 1 จุด , ยา้ยโทรศัพท ์เบอร์ 02-143-1347 ใหโ้ทรภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป

เทา่นั น และท้าใหแ้ปน็ระบบ Voice/Data กองสถติิเศรษฐกจิ

3. ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสถติิเศรษฐกจิ ฝ่ายบริหารทั่วไป

จ้างเปดิ Port Lan จ้านวน 1 จุด กองสถติิสังคม

4. กลุ่มวางแผนและพฒันาสถติิด้านสังคม กองสถติิสังคม กลุ่มวางแผนและพฒันา

จ้างยา้ยโทรศัพทพ์ร้อม Port Lan จ้านวน 1 จุด และ สถติิด้านสังคม

ท้าใหโ้ทรสายนอกและโทรสายในได้

65 จ้างเปล่ียนถา่ยน ้ามันเคร่ือง , ตรวจเชค็เติมน ้ามัน เกยีร์และ 7 มี.ค. 62 ส้านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ  สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพเิศษ

เฟอืงทา้ย , เปล่ียนไส้กรองอากาศ, เปล่ียนไส้กรองน ้ามันเคร่ือง กลุ่มชว่ยอา้นวยการ

ของรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน ฮค-4248 หมายเลขครุภณัฑ์

1105-01-12060200-3553-0702-0006/49

66 จ้างซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่หอ้ ริโก ้รุ่น MP3352SP 7 มี.ค. 62 กองสถติิเศรษฐกจิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพรพมิล วฒิุบญุญะ พนักงานบริหารทั่วไป

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12060100-13455- กลุ่มสถติิอตุสาหกรรม 

0906-0007/56

67 จ้างซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่หอ้ ริโก ้รุ่น MP 3053SP 7 มี.ค. 62 กองนโยบายและวชิาการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา ตันหนึ่ง นักวชิาการสถติิปฏบิติัการ

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12060100-16177-0906- สถติิ

0012/57 กลุ่มระเบยีบวธิสีถติิ

68 จ้างซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่หอ้ Toshiba รุ่น e-studio 305 14 มี.ค. 62 กองบริหารจัดเกบ็ขอ้มูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุมิตรา น้อยฉาย เจ้าพนักงานสถติิปฏบิติังาน

หมายเลขครุภรัฑ์ 1105-06-12060100-12925-0906- สถติิ

0001/45 กลุ่มจัดเก็บข้อมลูพื นที่ 1

69 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยี่หอ้ HP Laserjet P3005 15 มี.ค. 62 กองสถติิสังคม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวสิณี พลูทรัพย์ นักวชิาการสถติิช้านาญการ

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-6265-0942- กลุ่มสถติิแรงงาน

0014/51

รวม 69 โครงการ รวม  144  ราย

ส่วนกลาง

ล าดับที่ ชื่อโครงการ รายชื่อ ต าแหน่ง
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง 
ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

1 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๑๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเอกสุนทร  บุรณนัฏ พนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

2 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัปิยมหาราช ๑๘ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ ์ สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

3 จัดซื อหมกึเคร่ืองถ่ายเอกสารยี่ห้อชาร์ป รุ่น MX 561 AT ๒๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ ์ สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-18233-0906-
0019/59 จ้านวน 1 กล่อง

4 จัดจ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 4451 ๒๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ ์ สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060200-13447-
0702-0003/56

5 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 15 รายการ ๒๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค้า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TASkalfa 3500i ๒๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ ์ สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-12957-0906-
0011/55

7 จัดซื อหมกึเคร่ืองพมิพส้์าเนา ยี่ห้อ ดูโปร INK - DC14 (600 cc.) ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสาธติ  จันศรี พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-14336-0916-
0007/56 จ้านวน 3 กล่อง

8 จัดซื อของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนทีต่กเป็นตัวอย่าง โครงการ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค้า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

9 จัดซื อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จ้านวน 30 รีม ๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค้า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

10 จัดซื อหมกึเคร่ืองพมิพส้์าเนา Duplo DC-14 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ ์ สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
1105-64-12060100-14336-0916-0007/56 จ้านวน
1 กล่อง

11 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 6 รายการ ๒๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค้า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

12 จัดซื อหมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TK 6309 ๒๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ ์ สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-12957-0906-
0011/55 จ้านวน 1 กล่อง

13 จัดซื อหมกึเคร่ืองปริ นเตอร์ ยี่ห้อ HP LaserJet รุ่น Q2612A ๒๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ ์ สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
(HP 12A) จ้านวน 1 กล่อง

14 จัดจ้างเปล่ียนฟล์ิมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 4451 กาญจนบุรี ๒๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเอกสุนทร  บุรณนัฏ พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060200-13447-0702-
0003/56

15 จัดซื อหมกึเคร่ืองปริ นเตอร์ จ้านวน 2 รายการ ดังนี ๓๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ ์ สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
 - หมกึเคร่ืองปริ นเตอร์ ยี่ห้อ Epson M2410DN รุ่น S050587
จ้านวน 1 กล่อง
 - หมกึเคร่ืองปริ นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung M4030ND รุ่น
MLT-D201S จ้านวน 1 กล่อง

16 จัดซื อวสัดุเพือ่ใช้ในโครงการพฒันาข้อมลูสถิติและสารสนเทศระดับ ๒๒ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค้า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พื นที ่76 จังหวดั

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

17 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัจันทบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิวตัร  มาเจริญ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กฉ 778 จันทบุรี

18 จัดซื อพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัปิยะมหาราช ๑๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัจันทบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

19 จัดจ้างท้าของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการส้ารวจภาวะ ๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัจันทบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวงศกร  สวา่งเนตร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

20 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัจันทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายนิรุทธิ์  โอวฒันานวคุณ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางสาวปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์ พนักงานสถิติ
3.นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

21 จัดซื อพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัจันทบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิรุทธิ์  โอวฒันานวคุณ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
มหาราช

22 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัจันทบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายณัฐวฒิุ  อานามนารถ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
(เดือนธนัวาคม)

23 จัดซื อหมกึเคร่ืองพมิพเ์คียวเซร่า รุ่น TK 479 ๑๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัจันทบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิรุทธิ์  โอวฒันานวคุณ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

24 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัจันทบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายณัฐวฒิุ  อานามนารถ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
(เดือนมกราคม) หมายเลขทะเบียน กฉ 778 จันทบุรี

25 จัดจ้างท้าของสมนาคุณ (กระเป๋าสะพายหนัง PVC) ให้ครัวเรือน ๒๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัฉะเชิงเทรา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวบงกช  ถาวรโชติ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ตัวอย่างของโครงการ สศส.62 จ้านวน 672 ใบ 2.นายทศพล  สิงห์โตอาจ พนักงานสถิติ

3.นายชาญณรงค์  บ้าเพญ็กจิ พนักงานสถิติ

26 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต จ้านวน 11 เลขหมาย ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
2.วา่ทีเ่รือตรีวชัระ  ทองมา พนักงานสถิติ
3.นายอภิรักษ ์ ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ

27 จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคารสถานที่ ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
2.วา่ทีเ่รือตรีวชัระ  ทองมา พนักงานสถิติ
3.นายสมจิตต์  โพธิ์ชัยสาร พนักงานสถิติ

28 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
(เดือนตุลาคม) 2.นายอภิรักษ ์ ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ

3.นายชัยมงคล  โตอทุัย พนักงานสถิติ

29 จัดซื อพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพเนิน  พลูสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

30 จัดซื อพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัปิยมหาราช ๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพเนิน  พลูสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

31 จัดซื อของสมนาคุณส้าหรับมอบให้กบัครัวเรือนตัวอย่าง ๑๖ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
2.นายอภิรักษ ์ ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ
3.นายชัยมงคล  โตอทุัย พนักงานสถิติ

32 จัดซื อพานพุม่ดอกไมป้ระดิษฐ์ เนื่องในวนัคล้ายวนัเฉลิม ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพเนิน  พลูสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร

33 จัดซื อพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพเนิน  พลูสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

34 จัดจ้างล้างท้าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ รุ่นตั งแขวน จ้านวน ๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
7 เคร่ือง 2.นายชัยมงคล  โตอทุัย พนักงานสถิติ

3.วา่ทีเ่รือตรีวชัระ  ทองมา พนักงานสถิติ

35 จัดซื อพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัพอ่ขุนรามค้าแหงมหาราช ๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพเนิน  พลูสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

36 จัดซื อพานพุม่ดอกไมส้ด งานพธิถีวายพานพุม่ดอกไมส้ดเนื่องในวนั ๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพเนิน  พลูสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วนัที ่2 ม.ีค. 62

37 จัดซื อของสมนาคุณ ๑๓ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางอญัชลี  ธนากรูเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
2.วา่ทีเ่รือตรีวชัระ  ทองมา พนักงานสถิติ
3.นายชัยมงคล  โตอทุัย พนักงานสถิติ

38 จัดซื อพานพุม่ดอกไมส้ด งานพธิถีวายพานพุม่ดอกไมส้ดเนื่องในวนั ๑๕ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพเนิน  พลูสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ท้องถิ่นไทย วนัที ่18 ม.ีค. 62

39 จัดซื อพานพุม่ดอกไมส้ดถวายสักการะ เนื่องในวนัทีร่ะลึกพระบาท ๒๘ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพเนิน  พลูสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วนัที ่31 ม.ีค. 62

40 จ้างท้าป้ายไวนิล ๒๘ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางอญัชลี  ธนากรูเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
2.วา่ทีเ่รือตรีวชัระ  ทองมา พนักงานสถิติ
3.นายสมจิตต์  โพธิ์ชัยสาร พนักงานสถิติ

41 จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคาร ๒๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชลบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางอญัชลี  ธนากรูเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
2.วา่ทีเ่รือตรีวชัระ  ทองมา พนักงานสถิติ
3.นายสมจิตต์  โพธิ์ชัยสาร พนักงานสถิติ

42 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ๗ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยนาท ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอทุัย  ศรีสุยิ่ง นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

43 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๗ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยนาท ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอทุัย  ศรีสุยิ่ง นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

44 จัดซื อวสัดุหมกึพมิพ์ ๑๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยนาท ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอทุัย  ศรีสุยิ่ง นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

45 จัดซื อกระเป๋า ๑๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยนาท ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางจิระภา  ววิฒันวานิช นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นายอทุัย  ศรีสุยิ่ง นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
3.นางสาวชไมพร  อ่้าดอนกลอย พนักงานสถิติ

46 ตรวจรับจ้างเหมาขับรถ ๒๗ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัตราด ผู้ตรวจรับงานจ้างเหมา 1.นางพชัรี  งาเจือ พนักงานสถิติ
2.นายบดินทร์  อบัดุลสลาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

47 ตรวจรับจ้างเหมาแมบ่้าน ๒๗ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัตราด ผู้ตรวจรับงานจ้างเหมา นางพชัรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

48 ซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัตราด ผู้ตรวจรับงานจ้างเหมา นางสาวมณีรัตน์  เจริญรูป เจ้าหน้าทีส่ถิติ

49 ซื อวสัดุส้านักงาน ๑๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันครนายก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

50 ซื อของสมนาคุณครัวเรือน ๑๓ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันครนายก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

51 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต ๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

52 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัปิยะมหาราช ๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

53 จัดจ้างท้าตรายางส้านักงานฯ ๒๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

54 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 11 รายการ ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

55 อนุมติัเช่าอาคารส้านักงานฯ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสิทธพิร  ศรนุวตัร พนักงานสถิติ

56 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

57 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
2.นายวฒันา  มงักรแสงแกว้ พนักงานสถิติ
3.นายประสิทธพิร  ศรนุวตัร พนักงานสถิติ

58 จัดซื อกระบอกน ้าร้อนหรือเย็น จ้านวน 702 ใบ ๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสิทธพิร  ศรนุวตัร พนักงานสถิติ

59 ขอเช่าใช้บริการอนิเตอร์เน็ต ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสมเกยีรติ  วงศ์ผลบุญ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางสาวพชัรินทร์  เอีย่มแจ้ง พนักงานสถิติ
3.นางปภารัต  อยู่ผ่องภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

60 จ้างท้าของช้าร่วย ๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสมเกยีรติ  วงศ์ผลบุญ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นายวทิยา  สุวณัณกฎีะ พนักงานสถิติ
3.นางสาววนัเพญ็  นุ่มคลาย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

61 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบั ๒๐ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันนทบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมเกยีรติ  วงศ์ผลบุญ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ความพงึพอใจต่อสถานการณ์ยาเสพติด จ้านวน 3500 แผ่น

62 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-11- ๒๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันนทบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวทิยา  สุวณัณกฎีะ พนักงานสถิติ
12060100-18251-0904-0044/59

63 จ้างเหมาจัดท้าเอกสารรายงานผลสถานการณ์ยาเสพติดจังหวดั ๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวพชัรินทร์  เอีย่มแจ้ง พนักงานสถิติ
นนทบุรี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที ่4 เดือน ต.ค. ถึง
ธ.ค. 2561)

64 ซื อของสมนาคุณ ๑๓ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสมเกยีรติ  วงศ์ผลบุญ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางสาวชนกนันท์  ทวนทอง พนักงานสถิติ
3.นางภัทราภรณ์  สุกใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

65 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัปทุมธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กจ 4314 ปทุมธานี

66 จัดจ้างซ่อมบ้ารุงและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ยี่ห้อ ๒๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัปทุมธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
Unimaster หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12-12060100-
121751-0904-0001/55

67 จัดจ้างซ่อมบ้ารุงและเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองรถยนต์ ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัปทุมธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
หมายเลขทะเบียน กจ 4314 ปทุมธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-
12-12060200-6675-0702-0001/51

68 จัดจ้างซ่อมบ้ารุงและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ๖ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัปทุมธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa 3010i หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-
12-12060100-18097-0906-0009/59

69 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัปทุมธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(เดือนธนัวาคม) หมายเลขทะเบียน กจ 4314 ปทุมธานี

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

70 จ้างท้าของสมนาคุณ ๑๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปทุมธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

71 จัดจ้างพน่ชื่อกระทรวงฯ บนรถยนต์ประจ้าส้านักงานฯ ๒๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถิติ

72 จัดซื อวสัดุโครงการแปลงแผนฯ ๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรรณภา  ทามี พนักงานสถิติ

73 จัดซื อวสัดุโครงการส้ารวจความคิดเห็นการจัดงาน "ท่องเทีย่ว ๖ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกสุุมากรณ์  พรหมจักร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจวบคีรีขันธ ์มหัศจรรย์เมอืงสามอา่ว และงานกาชาด ครั งที ่10
ประจ้าปี 2562

74 จัดจ้างท้าพวงมาลา ๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวโชติกา  โนนใหญ่ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

75 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวโชติกา  โนนใหญ่ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

76 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมป้ระดิษฐ์ เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวโชติกา  โนนใหญ่ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชบรมนาถบพติร
วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ

77 จัดจ้างซ่อมประตูกระจกบานสวงิ จ้านวน 1 รายการ ๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายปัญญา  สอนออ่ง พนักงานสถิติ

78 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เพือ่ใช้ในงานพธิถีวายราชสักการะ ๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวโชติกา  โนนใหญ่ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
วนัพอ่ขุนรามค้าแหงมหาราช และพธิวีนัยุทธหัตถีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

79 จัดซื อวสัดุส้านักงาน ๑๓ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปราจีนบุรี กรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวโชติกา  โนนใหญ่ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

80 จ้างซ่อมเคร่ืองปริ นเตอร์ ๑๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายปัญญา  สอนออ่ง พนักงานสถิติ

81 จ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด ๑๓ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

82 จ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด ๒๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

83 จ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด ๒๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

84 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพสัดุ นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
หมายเลขทะเบียน กน 5546 พระนครศรีอยุธยา

85 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet ๘ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพทัธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
จ้านวน 8 เลขหมาย 2.นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

3.นางสาววชัรี  พชิัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

86 จัดซื อของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๒๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพทัธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
ครัวเรือน พ.ศ.2562 2.นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

3.นางสาววชัรี  พชิัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

87 ซื อพานพุม่ดอกไมป้ระดิษฐ์ ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพทัธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

88 จัดซื อผงหมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TASK-3010i ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพทัธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
จ้านวน 1 หลอด

89 จัดซื อผงหมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร FUJI XEROX IV3060 จ้านวน 1 หลอด ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพทัธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

90 จัดซื อผงหมกึเคร่ืองพมิพเ์อกสาร EPSON รุ่น M 2410 ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านกังานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพทัธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
จ้านวน 1 หลอด

91 จัดซื อผงหมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร SAMSUNG รุ่น M4030ND ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านกังานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพทัธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

92 จัดซื อผงหมกึเคร่ืองแฟกซ์เอกสาร Fuji Xerox รุ่น M265z ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านกังานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพทัธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
จ้านวน 1 หลอด

93 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง และหล่อล่ืนรถยนต์ราชการ ๒๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านกังานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

94 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ้านวน 9 เลขหมาย ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

95 จัดจ้างท้าพวงมาลา เนื่องในพธิวีางพวงมาลาถวายสักการะพระบรม ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่4

96 จัดจ้างท้าพวงมาลา เพือ่ใช้ในพธิวีางพวงมาลาถวายสักการะ ๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพติร

97 จัดจ้างท้าพวงมาลา เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๘ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเรืองกติต์  รุ่งราษี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

98 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องใน "วนัพระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

99 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไม ้เนื่องในวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ

100 จัดซื อแกว้เกบ็ความเย็น ขนาด 30 ออนซ์ จ้านวน 648 ใบ ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
2.นางสาวอจัฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
3.นางสาวกญัญพชัร  พุม่พวง พนักงานสถิติ

101 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 6 รายการ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

102 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 2 รายการ ดังนี  ๑๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
 - หมกึพมิพ ์Samsung MLT-D201L จ้านวน 1 กล่อง
 - หมกึพมิพ ์Epson L360 จ้านวน 8 ขวด

103 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 7 รายการ ๑๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

104 จัดซื อผงหมกึถ่ายเอกสาร TK-479 จ้านวน 1 กล่อง ๑๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

105 จัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ประจ้าส้านักงานฯ หมายเลขทะเบียน ๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
กง 2609 เพชรบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-69-12060200-
9490-0702-0002/53

106 จัดจ้างล้าง/ตรวจเช็ค เคร่ืองปรับอากาศส้านักงานฯ จ้านวน 3 เคร่ือง ๒๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
ดังนี 
 - หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-3549-0904-
0016/49
 - หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-3550-0904-
0017/49
 - หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-13891-0904-
0023/56

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

107 จัดซื อน ้ามนัดีเซล ๑๒ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

108 จ้างพมิพห์นังสือรายงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี พ.ศ. 2561 ๑๓ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวอจัฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
จ้านวน 200 เล่ม 2.นางสาวชวนพศิ  เสือคาบแกว้ พนักงานสถิติ

3.นางสาวเอมอร  เจียมตน พนักงานสถิติ

109 จัดซื อน ้ามนัดีเซล ๑๕ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

110 ซื อของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง ๑๕ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

111 จ้างท้าของสมนาคุณโครงการ ๑๔ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัระยอง กรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติองักลุ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางสาวสังวาลย์  นัทธเีจริญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกนกวรรณ  วเิชียรแลง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

112 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ้านวน 9 เลขหมาย ๒๘ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัลพบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจตจันทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถิติ

113 จัดซื อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการส้ารวจภาวะ ๑๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัลพบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจตจันทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถิติ
เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (มกราคม-ธนัวาคม 
2562) จ้านวน 648 ครัวเรือน

114 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561 ๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัลพบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์
ผอ.กลุ่มวชิาการสถิติและ
วางแผน

2.นายเจตจันทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถิติ
3.นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

115 จัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4064 ลพบุรี ๖ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัลพบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนณรงค์  แกว้แท้ พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060200-12782-0702-
0006/55

116 จัดซื อวสัดุส้านักงาน ๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัลพบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริวรรณ  ใจแกว้ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

117 จัดซื อตลับผงหมกึโทนเนอร์ สีด้า ซัมซุง MLT-D201S ๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัลพบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอษุณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

118 จัดซื อตลับผงหมกึถ่ายเอกสารริโก ้รุ่น 31ST2580 ๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัลพบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอษุณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

119 จัดจ้างท้าตรายาง ๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัลพบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริวรรณ  ใจแกว้ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

120 ซื อผ้าขนหนู ๑๒ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัลพบุรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจตจันทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถิติ

121 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตพร้อมซิมการ์ดโทรศัพท์เคล่ือนที่ ๔ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
จ้านวน 15 เลขหมาย 2.นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

3.นางสาวพยอม  ชัยมทีรัพย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

122 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณโทรศัพท์ และอนิเตอร์เน็ตโทรศัพท์เคล่ือนที่ ๔ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
จ้านวน 1 เลขหมาย

123 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพยอม  ชัยมทีรัพย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

124 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ดพร้อมขาตั ง เนื่องในวนัคล้าย ๑๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ
วนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

125 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมป้ระดิษฐ์ เนื่องในวนัคล้ายวนัเฉลิม ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายปิยะวฒัน์  รวยส้าราญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ

126 จัดซื อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส.62 ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายปิยะวฒัน์  รวยส้าราญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(ผ้าขนหนูฝ้าย) 2.นางคนิษฐา  น้อยเงิน พนักงานสถิติ

3.นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ

127 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๖ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
(รอบที ่2 เดือนมกราคม 2562 - มนีาคม 2562)

128 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดส้านักงานฯ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวชัรา  งามดี นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2562 (รอบที ่2 เดือนมกราคม 2562 - มนีาคม 2562)

129 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัยุทธหัตถี สมเด็จ ๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายปิยะวฒัน์  รวยส้าราญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พระนเรศวรมหาราช

130 จัดซื อวสัดุส้านักงาน ๒๗ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

131 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด  เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรววีลัย์  บุญยะกลัมพะ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

132 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัปิยะมหาราช ๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรววีลัย์  บุญยะกลัมพะ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

133 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561 ๒๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวรววีลัย์  บุญยะกลัมพะ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางสาวสดใส  สอิ งทอง พนักงานสถิติ
3.นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถิติ

134 จัดซื อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส.61 ๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวรววีลัย์  บุญยะกลัมพะ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางสาวสดใส  สอิ งทอง พนักงานสถิติ
3.นางสาววนัเพญ็  ภูม่ณีวงษ์ พนักงานสถิติ

135 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องวนัพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรววีลัย์  บุญยะกลัมพะ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

136 จัดซื อหมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-M258 ๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรววีลัย์  บุญยะกลัมพะ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
จ้านวน 1 กล่อง

137 จัดซื อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ้านวน 20 รีม ๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรววีลัย์  บุญยะกลัมพะ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

138 จัดซื อวสัดุคอมพวิเตอร์ ๒๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรววีลัย์  บุญยะกลัมพะ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

139 จัดซื อหมกึ HP 12A ใช้กบัรุ่นเคร่ือง HP Laserjet 3055 ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรววีลัย์  บุญยะกลัมพะ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
จ้านวน 1 กล่อง

140 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 6 รายการ ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรววีลัย์  บุญยะกลัมพะ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

141 จ้างเหมาบริการพนักงานท้าความสะอาด ๒๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรววีลัย์  บุญยะกลัมพะ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

142 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับ 1.นางสาวรววีลัย์  บุญยะกลัมพะ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางสาวสดใส  สอิ งทอง พนักงานสถิติ
3.นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถิติ

143 ซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ๒๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับ นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

144 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในงานพธิวีนัปิยะมหาราช ๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวภิาพรรณ  หงษา พนักงานสถิติ

145 จัดจ้างท้ากระเป๋าของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและ ๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอมรรัตน์  สังข์สุข พนักงานสถิติ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

146 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 (เดือนธนัวาคม) ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายโสภณ  เพง็ค้า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

147 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชนิษฐา  แกว้งาม พนักงานสถิติ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร
วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ

148 จ้างท้าความสะอาดรถยนต์ส้านักงาน ๒๘ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุทธพิฒัน์  ผ่องออ่น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

149 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปริ นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น MP 287 Tank ๗ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสระแกว้ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ

150 จัดซื อผ้าห่มเพือ่ใช้เป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของ ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสระแกว้ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชัยรัตน์  ดวงเดือน พนักงานสถิติ
โครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน 
พ.ศ. 2562 จ้านวน 642 ผืน

151 จัดซื อหมกึเคร่ืองปริ นเตอร์ ยี่ห้อ canon G2010 จ้านวน 1 ชุด ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสระแกว้ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจงกล  ข้าน ้าคู้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

152 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น 3010i และ ๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสระแกว้ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภัคญาดา  สุวรรณเล็ก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
จดัซื อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น 3010i จา้นวน 1 กล่อง

153 จัดซื อวสัดุส้านักงาน เพือ่ใช้ในแผนชุดข้อมลูสถิติและสารสนเทศ ๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปารย์รว ี ใจกวา้ง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

154 ซื อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวนาวรรณ  แท่นพรหม ผู้อ้านวยการกลุ่มวชิาการสถิติ
และวางแผน

2.นางสาวพรทิพย์  จิตราวธุ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

155 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

156 ซื อวสัดุส้านักงาน ๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางวลัยพรรณ  ไพรวงศ์ พนักงานสถิติ

157 ขอเช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

158 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ๒๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

159 ขอเช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ส้าหรับ Tablet ๒๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

160 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัก้าแพงเพชร กรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

161 จ้างพนักงานขับรถยนต์ (เดือน ม.ค. - ม.ีค. 62) ๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัก้าแพงเพชร กรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวทชพร  วงษไ์กร นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ
3.นางสมยง  สระทองน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

162 จ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด (17 ม.ค. 62) ๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัก้าแพงเพชร กรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวทชพร  วงษไ์กร นักวชิาการสถิติช้านาญการ

163 จ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด (18 ม.ค. 62) ๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัก้าแพงเพชร กรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวทชพร  วงษไ์กร นักวชิาการสถิติช้านาญการ

164 จัดซื อพสัดุโครงการพฒันาข้อมลูสถิติและสารสนเทศระดับพื นที ่76 จังหวดั ๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัก้าแพงเพชร กรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวทชพร  วงษไ์กร นักวชิาการสถิติช้านาญการ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

165 จัดซื อผ้าห่มฟรีซคละลาย ขนาด 50x75 นิ ว จ้านวน 120 ผืน ๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเชียงราย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปิยนุช  ตู้แกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นายสุธ ี เรืองเจริญ พนักงานสถิติ
3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

166 ขออนุมติัเช่าอาคารเป็นทีเ่กบ็พสัดุครุภัณฑ์ของส้านักงานฯ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเชียงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

167 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเชียงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

168 จ้างเหมาบริการพนักงานท้าความสะอาดประจ้าส้านักงานฯ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเชียงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

169 เช่าอาคารเอกชนไวส้้าหรับเกบ็รักษาพสัดุครุภัณฑ์ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเชียงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

170 จัดจ้างพมิพเ์อกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวดั ๒๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเชียงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ครั งที ่1/2562

171 จัดจ้างพมิพเ์อกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวดั ๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเชียงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ครั งที ่2/2562

172 เช่าใช้บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ตส้าหรับ Tablet ๒๘ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวรวชั  โกมานชุน พนักงานสถิติ
2.นายไพฑูรย์  ค้าจินะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นายอนุพงษ ์ สิงหราช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

173 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายไพฑูรย์  ค้าจินะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

174 จ้างเหมาบริการพนักงานท้าความสะอาด ๒๘ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางนลินรักษ ์ บุญมา พนักงานสถิติ

175 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ๒๘ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางดรุณี  แวน่แกว้ พนักงานสถิติ

176 จัดซื อของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางดรุณี  แวน่แกว้ พนักงานสถิติ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นางนลินรักษ ์ บุญมา พนักงานสถิติ

3.นายไพฑูรย์  ค้าจินะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

177 ซื อของสมนาคุณ ๓ ม.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัตาก ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิทัศน์  จิณะเสน เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

178 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด ๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัตาก ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิทัศน์  จิณะเสน เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

179 ซื อของสมคุณ ๑๒ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัตาก ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิทัศน์  จิณะเสน เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

180 ซื อวสัดุสิ นเปลือง ๑๒ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัตาก ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิทัศน์  จิณะเสน เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

181 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร ๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวชิาการสถิติช้านาญการ
มหาราช

182 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัพอ่ขุนรามค้าแหงมหาราช ๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวชิาการสถิติช้านาญการ

183 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายนิพนธ ์ พนัธห์งษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
พ.ศ.2562 2.นายองอาจ  ค้าแสด พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุจิตรา  องอาจ พนักงานสถิติ

184 จัดจ้างท้าพวงมาลา เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายณัฐชัย  ค่ายแกว้ พนักงานสถิติ
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

185 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวชิัย  สิมมาน้อย นักวชิาการสถิติช้านาญการ
(เดือนตุลาคม ครั งที ่1) 

186 จัดจ้างท้าพวงมาลา เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวชิาการสถิติช้านาญการ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

187 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๓๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวชิัย  สิมมาน้อย นักวชิาการสถิติช้านาญการ
(เดือนตุลาคม ครั งที ่2) 

188 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวชิัย  สิมมาน้อย นักวชิาการสถิติช้านาญการ
(เดือนตุลาคม ครั งที ่3) 

189 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนารี  สีหกลุ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(เดือนพฤศจิกายน) 

190 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนารี  สีหกลุ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(เดือนธนัวาคม) 

191 จัดซื อของสมนาคุณผ้าขาวมา้ แบบผ้าฝ้ายทอมอื ๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวชิัย  สิมมาน้อย นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ขนาด 75 x 150 ซม. จ้านวน 702 ชุด 2.นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวชิาการสถิติช้านาญการ

3.นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

192 จ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ส้านักงานฯ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น Navara ๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสัญญา  อนิหล้า พนักงานสถิติ
หมายเลขทะเบียน 4987 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-51-
12060200-19961-0702-0001/61

193 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-M 453 U ๑๒ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวชิัย  สิมมาน้อย นักวชิาการสถิติช้านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-51-12060100-13897-0906-
0015/56

194 จัดซื อหมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-500 AT ๑๒ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวชิัย  สิมมาน้อย นักวชิาการสถิติช้านาญการ
จ้านวน 1 กล่อง

195 จัดซื อวสัดุโครงการพฒันาข้อมลูสถิติและสารสนเทศระดับพื นที ่ ๑๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวชิาการสถิติช้านาญการ
76 จังหวดั จ้านวน 9 รายการ

196 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนารี  สีหกลุ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(เดือนมกราคม) 

197 รายงานผลการพจิารณาและขออนุมติัจัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง (ดีเซล) ๑๔ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวชิัย  สิมมาน้อย นักวชิาการสถิติช้านาญการ

198 รายงานขอซื อวสัดุส้านักงาน ๑๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวชิาการสถิติช้านาญการ

199 รายงานขอจ้างบ้ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศส้านักงาน ๑๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวชิัย  สิมมาน้อย นักวชิาการสถิติช้านาญการ

200 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๒ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายวชิัย  สิมมาน้อย นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวชิาการสถิติช้านาญการ
3.นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

201 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาด ๒๒ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวชิาการสถิติช้านาญการ

202 จ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด ๒๒ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวชิัย  สิมมาน้อย นักวชิาการสถิติช้านาญการ

203 จัดซื อผ้าห่มส้าลีเพือ่เป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการ ๒๔ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพจิิตร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพงษท์ิพย์  คิ มแหน
ผอ.กลุ่มวชิาการสถิติและ
วางแผน

ส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 2.นายนิวฒัน์  สิงห์ประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
3.นางสาวนิติยา  เจศรีชัย พนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค

 
 
 



-24- 
 

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

204 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ ๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพจิิตร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิวฒัน์  สิงห์ประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

205 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ ๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพจิิตร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิวฒัน์  สิงห์ประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

206 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพจิิตร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพงษท์ิพย์  คิ มแหน
ผอ.กลุ่มวชิาการสถิติและ
วางแผน

207 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย ๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
(เดือนธนัวาคม) 2.นางจินตนา  เลิศค้า พนักงานสถิติ

3.นายสมบูรณ์  คงเมอืงค้า พนักงานสถิติ

208 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561 ๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ครั งที ่1 2.นางบุญสิตา  ค้าอุย้ พนักงานสถิติ

3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

209 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย ๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
(เดือนมกราคม) 2.นางจินตนา  เลิศค้า พนักงานสถิติ

3.นายสมบูรณ์  คงเมอืงค้า พนักงานสถิติ

210 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561 ๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ครั งที ่2 2.นางบุญสิตา  ค้าอุย้ พนักงานสถิติ

3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

211 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย ๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
(เดือนกมุภาพนัธ)์ 2.นางจินตนา  เลิศค้า พนักงานสถิติ

212 จัดซื อกระดาษถ่ายเอกสารงานโครงการแปลงแผนแมบ่ทระบบสถิติฯ ๑๓ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

213 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ ๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางบุญสิตา  ค้าอุย้ พนักงานสถิติ
3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

214 โครงการเช่าบริการอนิเตอร์เน็ต ๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางจินตนา  เลิศค้า พนักงานสถิติ
3.นายสมบูรณ์  คงเมอืงค้า พนักงานสถิติ

215 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วง์ชัย นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางตอง  สุขเมอืง พนักงานสถิติ
3.นางสาวอรทัย  บัวระภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

216 จัดซื อพวงมาลา ๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวชิาการสถิติช้านาญการ

217 จัดซื อพวงมาลา ๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

218 จัดซื อพานดอกไมส้ด ๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

219 ซื อของสมนาคุณ ๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางตอง  สุขเมอืง พนักงานสถิติ
3.นางพรทิพย์  เพช็รชูชาติ พนักงานสถิติ

220 ล้างเคร่ืองปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คเติมน ้ายา ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวชิาการสถิติช้านาญการ

221 จัดซื อวสัดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

222 จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ส้านักงาน ๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

223 ซื อวสัดุส้านักงาน ๒๑ ม.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

224 ซื อวสัดุส้านักงาน ๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

225 จัดซื อวสัดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมกราคม 2562 ๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

226 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต จ้านวน 14 หมายเลข ๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
ประจ้าเดือนมกราคม 2562

227 จัดซื อพานพุม่ดอกไมส้ด ๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวชิาการสถิติช้านาญการ

228 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๘ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

229 จัดซื อหมกึเคร่ืองพมิพ ์(ชนิดเติม) จ้านวน 4 รายการ ดังนี  ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัแพร่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชานนท์  กาศสมบูรณ์ พนักงานสถิติ
 - หมกึเติม Epson l120 สีด้า T6641 จ้านวน 8 กล่อง
 - หมกึเติม Epson l120 สีน ้าเงิน T6642 จ้านวน 4 กล่อง
 - หมกึเติม Epson l120 สีแดง T6643 จ้านวน 4 กล่อง
 - หมกึเติม Epson l120 สีเหลือง T6644 จ้านวน 4 กล่อง

230 จัดซื อวสัดุการติดตามประเมนิผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปี ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัแพร่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอษัฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
พ.ศ.2561 จ้านวน 7 รายการ

231 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เพือ่ใช้ในพธิวีนัยุทธหัตถี ๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัแพร่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอษัฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

232 ซื อน ้ามนัเชื อเพลิงรถยนต์ ๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายเทพนิวฒัน์  ปิน่เปีย่ม เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

233 ซื อน ้ามนัเชื อเพลิงรถยนต์ ๑๒ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายเทพนิวฒัน์  ปิน่เปีย่ม เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

234 ซื อน ้ามนัเชื อเพลิงรถยนต์ ๒๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายเทพนิวฒัน์  ปิน่เปีย่ม เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

235 ซื อวสัดุเพือ่ใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวดั ๒๗ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายอษัฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
ครั งที ่1/2562

236 ซื อน ้ามนัเชื อเพลิงรถยนต์ ๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายเทพนิวฒัน์  ปิน่เปีย่ม เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

237 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพมิพส้์าเนา RISOGRAPH RN 2050 AW ๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัแมฮ่่องสอน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอกัษร  วมิล นักวชิาการสถิติช้านาญการ

238 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร Toshiba ๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัแมฮ่่องสอน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอกัษร  วมิล นักวชิาการสถิติช้านาญการ

239 จัดเช่าอาคารสถานทีเ่อกชน เพือ่ใช้เกบ็เอกสารและครุภัณฑ์ ๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัแมฮ่่องสอน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอกัษร  วมิล นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ของส้านักงานฯ

240 จัดจ้างท้าของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัแมฮ่่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอกัษร  วมิล นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
ครัวเรือน พ.ศ.2562 (กระเป๋าผ้าแคนวาส) จ้านวน 702 ใบ 2.นายนพดล  วนัดี พนักงานสถิติ

3.นางสาววรัญญา  วไิลกลุ พนักงานสถิติ

241 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัแมฮ่่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอกัษร  วมิล นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
พ.ศ.2562 2.นายนพดล  วนัดี พนักงานสถิติ

3.นางสาววรัญญา  วไิลกลุ พนักงานสถิติ

242 จ้างเปล่ียนยางรถยนต์ราชการ ๑๒ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัแมฮ่่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอกัษร  วมิล นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
2.นายนพดล  วนัดี พนักงานสถิติ
3.นางสาววรัญญา  วไิลกลุ พนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

243 จัดซื อพสัดุ ๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัแมฮ่่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายอกัษร  วมิล นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

244 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัแมฮ่่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอกัษร  วมิล นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
2.นายนพดล  วนัดี พนักงานสถิติ
3.นางสาววรัญญา  วไิลกลุ พนักงานสถิติ

245 การเช่าอาคารสถานที่ ๒๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัแมฮ่่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายอกัษร  วมิล นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

246 จัดจ้างท้ากระเป๋าใส่เอกสารขนาดกวา้ง 14 นิ ว x สูง 11 นิ ว x ๗ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัล้าปาง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวรชัย  สุวรรณ นักวชิาการสถิติช้านาญ
หนา 3 นิ ว จ้านวน 786 ใบ 2.นางสาวประภัสสร  ค้าเขื่อน นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาววารุณี  ฟใูจ พนักงานสถิติ

247 จัดซื อวสัดุเพือ่ใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวดั ๒๐ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัล้าปาง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประภัสสร  ค้าเขื่อน นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
ตามโครงการพฒันาข้อมลูสถิติและสารสนเทศระดับพื นที ่76 จังหวดั
จ้านวน 6 รายการ

248 จัดจ้างเปล่ียนสายพานไทมม์ิง่รถยนต์ส้านักงานฯ หมายเลขทะเบียน ๒๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัล้าปาง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววารุณี  ฟใูจ พนักงานสถิติ
กท 5257 ล้าปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-48-12060200-
12774-0702-0011/55

249 จัดซื อวสัดุ ๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัล้าปาง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประภัสสร  ค้าเขื่อน พนักงานสถิติ

250 จ้างเปล่ียนลูกยางป้อนถาดกระดาษเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัล้าปาง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววารุณี  ฟใูจ พนักงานสถิติ

251 จ้างท้าของสมนาคุณ (กระเป๋าใส่เอกสาร) โครงการส้ารวจภาวะ ๒๘ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัล้าพนู ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวมวนิดา  สุขบุรี นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นางณันท์นภัส  ทับจันอดั ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางเบญจวรรณ  มลูทองแดง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

252 จัดซื ออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม เพือ่จัดเลี ยงผู้เข้าร่วมประชุมชี แจง ๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัล้าพนู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวมวนิดา  สุขบุรี นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
งานโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

253 จัดซื ออาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม เพือ่จัดเลี ยงผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัล้าพนู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวมวนิดา  สุขบุรี นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
คณะกรรมการสถิติระดับจังหวดั

254 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 8 รายการ ๑๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัล้าพนู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

255 จัดซื อหมกึ Toner for canon imageRunner 2520 2525 ๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัล้าพนู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ
2530 จ้านวน 1 หลอด

256 จัดซื ออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม เพือ่จัดเลี ยงการประชุมชี แจง/ ๒๒ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัล้าพนู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ
การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference
ครั งที ่3/2562

257 ซื อวสัดุส้านักงาน ๘ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัล้าพนู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวมวนิดา  สุขบุรี นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

258 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561 ๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชุติมณทน์  ผ่านส้าแดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
2.นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางปิยะลักษณ์  ภูแ่กว้ พนักงานสถิติ

259 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชุติมณทน์  ผ่านส้าแดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 2.นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางปิยะลักษณ์  ภูแ่กว้ พนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

260 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชุติมณทน์  ผ่านส้าแดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
2.นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางปิยะลักษณ์  ภูแ่กว้ พนักงานสถิติ

261 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมป้ระดิษฐ์ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุโขทัย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางชุติมณทน์  ผ่านส้าแดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

262 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชุติมณทน์  ผ่านส้าแดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
ประจ้าเดือนมกราคม 2562 2.นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางปิยะลักษณ์  ภูแ่กว้ พนักงานสถิติ

263 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนมกราคม 2562 ๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชุติมณทน์  ผ่านส้าแดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
2.นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางปิยะลักษณ์  ภูแ่กว้ พนักงานสถิติ

264 จ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด ๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางชุติมณทน์  ผ่านส้าแดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

265 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดส้านักงาน ๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชุติมณทน์  ผ่านส้าแดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
2.นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางปิยะลักษณ์  ภูแ่กว้ พนักงานสถิติ

266 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส้านักงาน ๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชุติมณทน์  ผ่านส้าแดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
2.นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางปิยะลักษณ์  ภูแ่กว้ พนักงานสถิติ

267 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๑๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวชิาการสถิติช้านาญการ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

268 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๑๗ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายจักริน  เงินสายตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

269 จัดซื อหมกึเคร่ืองพมิพเ์อกสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L2370DN ๒๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถิติ
จ้านวน 1 กล่อง

270 จัดซื อวสัดุอปุกรณ์ส้าหรับการประชุมคณะกรรมการสถิตระดับจังหวดั ๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมยศ  ส่ังการ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ครั งที ่1/2562

271 จัดจ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวดั ๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประเทือง  เรียนแพง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ครั งที ่1/2562 จ้านวน 50 เล่ม

272 รายงานจ้างท้าตรายาง ๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวชิาการสถิติช้านาญการ

273 รายงานขอซื อหมกึเคร่ืองพมิพถ์่ายเอกสาร ๗ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถิติ

274 รายงานจัดจ้างท้าพานพุม่ (ดอกไมส้ด) พธิถีวายราชสักการะและ ๗ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมยศ  ส่ังการ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
กล่าวสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยะมหาราช เนื่องใน
"วนัท้องถิ่นไทย"

275 รายงานจัดจ้างท้าพานพุม่ (ดอกไมส้ด) พธิถีวายราชสักการะและ ๒๐ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวชิาการสถิติช้านาญการ
"วนัทีร่ะลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า "
และการจัดพธิ ี"วนัข้าราชการพลเรือน ประจ้าปี 2562"

276 รายงานขอซื อของสมนาคุณ ๒๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประเทือง  เรียนแพง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

277 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาฬสินธุ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายพฒิุพงษ ์ บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ
3.นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถิติ

278 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561 ๘ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพฒิุพงษ ์ บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

279 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววไิลพร  ดีมาก นักวชิาการสถิติช้านาญการ
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กค 8666 กาฬสินธุ์

280 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๑๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

281 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๑๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

282 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องใน "วนัพระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

283 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมป้ระดิษฐ์โทนสีเหลือง เนื่องในโอกาส ๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ
วนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพติร วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ

284 จ้าหน่ายพสัดุช้ารุด เส่ือมสภาพ ของส้านักงานฯ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาฬสินธุ์ คณะกรรมการสอบหา 1.นางสาวภาพตะวนั  แสงหิรัญภากร นักวชิาการสถิติช้านาญงาน
ข้อเท็จจริง พสัดุช้ารุด 2.นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ
เส่ือมสภาพ 3.นางสาวจุฬารัตน์  ศรีทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

285 จ้าหน่ายพสัดุช้ารุด เส่ือมสภาพ ของส้านักงานฯ ๒๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักาฬสินธุ์ คณะกรรมการประเมนิ 1.นางสาววไิลพร  ดีมาก นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ราคากลาง 2.นายจิระวฒัน์  คณะทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางกณัทิมา  จรูญลัดดากลุ พนักงานสถิติ

286 จ้าหน่ายพสัดุช้ารุด เส่ือมสภาพ ของส้านักงานฯ ๒๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักาฬสินธุ์ คณะกรรมการจ้าหน่าย 1.นายพฒิุพงษ ์ บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ
พสัดุช้ารุด เส่ือมสภาพ 2.นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถิติ

3.นางสาววารุณี  บุญไชยโย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

287 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 5 รายการ ๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภาพตะวนั  แสงหิรัญภากร นักวชิาการสถิติช้านาญงาน

288 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เพือ่ใช้ร่วมพธิถีวายราชสักการะสมเด็จ ๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถิติ
พระนเรศวรมหาราช เนื่องในวนัยุทธหัตถี 

289 จัดจ้างเช็คระบบไฟ ไฟกาน ้ามนัโชว ์รถตู้ เลขทะเบียน นข 7229 ๕ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธรีชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ
ขอนแกน่

290 จัดจ้างท้าพวงมาลา เพือ่เข้าร่วมพธิวีางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ๑๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางปิน่อนงค์  นาพลิา พนักงานสถิติ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

291 จัดจ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ เลขทะเบียน กล 1360 ขอนแกน่ ๕ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธรีชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ

292 จัดจ้างท้าพานพุม่ เนื่องในวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางปิน่อนงค์  นาพลิา พนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร วนัชาติ
และวนัพอ่แห่งชาติ

293 จัดจ้างท้าพานพุม่ เนื่องในวนัยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธรีชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ

294 จัดจ้างพมิพแ์ผนพฒันาสถิติระดับพื นที ่จังหวดัขอนแกน่ ฉบับที ่2 ๑๓ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพธุ  เจียมสกลุ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
(พ.ศ. 2561 - 2564) จ้านวน 40 เล่ม 

295 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ตซิมเน็ต จ้านวน 8 เลขหมาย ๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนครินทร์  เอีย่มปาน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

296 จัดจ้างถ่ายเอกสารประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวดั ภายใต้ ๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพธุ  เจียมสกลุ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
โครงการพฒันาข้อมลูสถิติและสารสนเทศระดับพื นที ่จ้านวน 40 ชุด

297 จ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัท้องถิ่นไทย ๑๔ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนครินทร์  เอีย่มปาน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

298 จ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัข้าราชการพลเรือน ๒๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางปิน่อนงค์  นาพลิา พนักงานสถิติ

299 ซื อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๖ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยภูมิ คณะกรรมการก้าหนดราคา 1.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวชิาการสถิติช้านาญการ
กลางและรายละเอยีด 2.นายธวชัชัย  สุนทรวรีาทักษ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
คุณลักษณะเฉพาะ 3.นายวชัรินทร์  สาบุดดี พนักงานสถิติ

300 ซื อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยภูมิ คณะกรรมการพจิารณาผล 1.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวชิาการสถิติช้านาญการ
การประกวดราคา 2.นายวฒัน  มทัทววีงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
อเิล็กทรอนิกส์ 3.นางน้องนุช  สิริสัตย์ พนักงานสถิติ

301 ซื อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววมิาลา  อาจฤทธิ์ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
2.นางชนัญธดิา  จันทรมณี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวธมนภัทร  ครองห้วยบง พนักงานสถิติ

302 จัดจ้างท้าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส้ารวจภาวะ ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวชิาการสถิติช้านาญการ
เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

303 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561 ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางนิภา  ญาติปลื ม พนักงานสถิติ
3.นางน้องนุช  สิริสัตย์ พนักงานสถิติ

304 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561

305 จัดซื อวสัดุส้านักงานส้าหรับการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ ๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววมิาลา  อาจฤทธิ์ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
จังหวดั ครั งที ่1/2562

306 จ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ๑๔ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวชิาการสถิติช้านาญการ

307 ซื อวสัดุส้านักงานส้าหรับการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ ๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววมิาลา  อาจฤทธิ์ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
จังหวดั ครั งที ่2/2562

308 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 5 รายการ ๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุรพร  วงศ์สกล พนักงานสถิติ

309 จัดซื อวสัดุส้านักงานประเภทหมกึพมิพ์ ๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทยากร  สัจมนตรี พนักงานสถิติ

310 จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ตามระยะทาง 40,000 กโิลเมตร ๑๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  มมุไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

311 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 3 รายการ ๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวฒันา  เดชาจิรสิน เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

312 จัดซื อวสัดุส้านักงานประเภทกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน (ของสมนาคุณ ๒๒ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายสุรพร  วงศ์สกล พนักงานสถิติ
โครงการ MICS6) 2.นายพาธศิ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ

3.นายนพดล  มมุไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

313 จัดซื อวสัดุส้านักงานประเภทกระเป๋าผ้าขนหนู (ของสมนาคุณ ๒๒ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายธ้ามรงค์  เคนคม พนักงานสถิติ
โครงการ MICS6) 2.นางวทัดตา  จันทรพฒันา พนักงานสถิติ

3.นายสราวธุ  รัตนพรหมรินทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

314 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๑๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายยุทธพงษ ์ วงัเอก นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

315 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet ๑๗ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางยุภาพร  มลูอตั นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

316 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561 ๒๔ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางยุภาพร  มลูอตั นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นายบริรักษ ์ หาญณรงค์ พนักงานสถิติ
3.นางชนาภา  ไชยสีทา พนักงานสถิติ

317 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๒๔ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางยุภาพร  มลูอตั นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561 2.นายบริรักษ ์ หาญณรงค์ พนักงานสถิติ

3.นางชนาภา  ไชยสีทา พนักงานสถิติ

318 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องใน "วนัพระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายยุทธพงษ ์ วงัเอก นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

319 จัดจ้างล้างท้าความสะอาดและเติมน ้ายาเคร่ืองปรับอากาศ ๒๖ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายยุทธพงษ ์ วงัเอก นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

320 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ยี่ห้อ Acer Veriton M490 ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเอกดนัย  วฒิุ พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12061000-11074-0938-
0293/54

321 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมป้ระดิษฐ์ เนื่องในวนัคล้ายวนัเฉลิม ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายยุทธพงษ ์ วงัเอก นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ

322 จัดจ้างท้าแผ่นป้ายพลาสติกส้าหรับใช้จัดท้าศูนย์ข้อมลูข่าวสาร ดังนี ๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายยุทธพงษ ์ วงัเอก นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
 - ขนาด 14 x 20 นิ ว จ้านวน 1 แผ่น
 - ขนาด 8.5 x 14.5 นิ ว จ้านวน 1 แผ่น
 - ขนาด 8.5 x 12 นิ ว จ้านวน 1 แผ่น

323 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TASKalfa 4501i ๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายยุทธพงษ ์ วงัเอก นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

324 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TASKalfa 4501i ๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายยุทธพงษ ์ วงัเอก นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12060100-119669-0906-
0020/59

325 จัดซื อผ้าเช็ดตัวเพือ่ใช้เป็นของสมนาคุณให้ครัวเร่ือนตัวอย่าง ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางยุภาพร  มลูอตั นักวชิาการสถิติช้านาญการ
โครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

326 จัดซื อวสัดุเพือ่ใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวดั ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายยุทธพงษ ์ วงัเอก นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
ครั งที ่2/2561 จ้านวน 2 รายการ

327 จัดจ้างถ่ายเอกสารเพือ่จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวดั ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายยุทธพงษ ์ วงัเอก นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
ภายใต้การพฒันาข้อมลูสถิติและสารสนเทศระดับพื นที ่พ.ศ.2562
จ้านวน 30 ชุด

328 จ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ

329 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561 ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ

330 จ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด ๑๓ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

331 ซื อรถยนต์ ส้านักงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ๑๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร คณะกรรมการก้าหนดราคา 1.นายบุญถิ่น  ระวสิิทธิ์ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
กลาง 2.นายศราวธุ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายสุภาพ  จันทรโคตร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

332 จ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด ๒๓ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ

333 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561 ๒๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ

334 ซื อรถยนต์ ส้านักงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ๓๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้เปิดซองสอบราคา 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางดวงพร  จันปุม่ พนักงานสถิติ
3.นางปาริชาติ  อปุชัย พนักงานสถิติ

335 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ ประจ้า ๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
เดือน ตุลาคม 2561 2.นายศราวธุ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพทุธพิงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

336 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานท้าความสะอาด ประจ้า ๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
เดือน ตุลาคม 2561 2.นายศราวธุ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพทุธพิงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

337 ซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2561 ๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ

338 จ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด ๑๔ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ

339 ซื อรถยนต์ ส้านักงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ๑๕ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายปัญญา  นวนสี เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
2.นางรุจิษยา  มกุดาจารุจินดา นักวชิาการสถิติช้านาญการ
3.นายพทุธพิงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

340 เช่าใช้บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ส้าหรับ Tablet ประจ้าเดือน ๑๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ต.ค.-61 2.นายศราวธุ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพทุธพิงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

341 จ้าหน่ายรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศจ . 5696 กทม. ๒๖ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางรุจิษยา  มกุดาจารุจินดา นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ข้อเท็จจริง 2.นายศราวธุ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายสุภาพ  จันทรโคตร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

342 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ ประจ้า ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
เดือน พฤศจิกายน 2561 2.นายพทุธพิงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายศราวธุ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

343 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานท้าความสะอาด ประจ้า ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
เดือน พฤศจิกายน 2561 2.นายศราวธุ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพทุธพิงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

344 ซื อของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นางรุจิษยา  มกุดาจารุจินดา นักวชิาการสถิติช้านาญการ

3.นางปาริชาติ  อปุชัย พนักงานสถิติ

345 จัดซื อพานพุม่ดอกไมป้ระดิษฐ์ ๕ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ

346 จ้าหน่ายรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศจ . 5696 กทม. ๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร คณะกรรมการประเมนิราคา 1.นายปัญญา  นวนสี เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
กลาง 2.นางปาริชาติ  อปุชัย พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค้าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

347 เช่าใช้บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ส้าหรับ Tablet ๒๐ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 2.นายศราวธุ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพทุธพิงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

348 จ้าหน่ายรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศจ . 5696 กทม. ๒๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร คณะกรรมการด้าเนินการ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ขายทอดตลาด 2.นายพทุธพิงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นางดวงพร  จันปุม่ พนักงานสถิติ

349 จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ ๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561 2.นายศราวธุ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพทุธพิงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

350 จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก พนักงานท้าความสะอาด ๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561 2.นายศราวธุ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพทุธพิงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

351 เช่าใช้บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ส้าหรับ Tablet ๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561 2.นายศราวธุ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพทุธพิงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

352 ซื อพานพุม่ดอกไมส้ด ๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางรุจิษยา  มกุดาจารุจินดา นักวชิาการสถิติช้านาญการ

353 ซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าเดือน มกราคม 2562 ๑๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ

354 ซื อวสัดุส้านักงาน ๒๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นายศราวธุ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นางปาริชาติ  อปุชัย พนักงานสถิติ

355 จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ ประจ้าเดือน ๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
 มกราคม 2562 2.นายพทุธพิงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายศราวธุ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

356 จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก พนักงานท้าความสะอาด ประจ้าเดือน ๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
 มกราคม 2562 2.นายศราวธุ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพทุธพิงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

357 เช่าใช้บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ส้าหรับ Tablet ประจ้าเดือน ๑๓ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ
 มกราคม 2562 2.นายศราวธุ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพทุธพิงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

358 ซื อน ้ามนัเชื อเพลิงประจ้าเดือน กมุภาพนัธ ์2562 ๑๓ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวชิาการสถิติช้านาญการ

359 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561 2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

360 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561 ๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ
2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ
3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

361 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัยโสธร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กข 9551 ยโสธร

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

362 จัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ ๕ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัยโสธร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ

363 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

364 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ
2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ
3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

365 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัยโสธร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กข 9551 ยโสธร

366 จ้าหน่ายครุภัณฑ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ๒๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัยโสธร คณะกรรมการตรวจสอบหา 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล้่า เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
ข้อเท็จจริงการช้ารุดและเส่ือม2.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ
สภาพของพสัดุ 3.นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

367 จ้าหน่ายครุภัณฑ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ๒๕ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัยโสธร คณะกรรมการก้าหนด 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ราคากลาง 2.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

3.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

368 จ้าหน่ายครุภัณฑ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัยโสธร คณะกรรมการขายพสัดุโดยวธิ1ี.นางปภพสร  ทิมศรีกล้่า เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
เฉพาะเจาะจง 2.นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางทิพวรรณ  บุญล ้า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

369 จัดซื อหมกึถ่ายเอกสารส้านักงานฯ จ้านวน 1 กล่อง ๒๒ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล้่า เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ
3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

370 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส้านักงาน ๑๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

371 จัดซื อวสัดุ ๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

372 จัดซื อของสมนาคุณ ๑๒ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล้่า เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
2.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ
3.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

373 ขอเช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๘ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล้่า เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
2.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ
3.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

374 จัดซื อร่มกนัฝนพร้อมสกรีน 1 จุด จ้านวน 1 งาน ๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัร้อยเอด็ คณะกรรมการจัดซื อจัดจ้าง 1.นายวาทิตย์  สัมฤทธิ์รินทร์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นายไพบูลย์  จักรพล พนักงานสถิติ
3.นายสมศักด์ิ  จันทะวงษ์ ผู้ช่วยพนักงนสถิติ

375 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 21 รายการ ๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัร้อยเอด็ คณะกรรมการจัดซื อจัดจ้าง 1.นายวาทิตย์  สัมฤทธิ์รินทร์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นายไพบูลย์  จักรพล พนักงานสถิติ
3.นายสมศักด์ิ  จันทะวงษ์ ผู้ช่วยพนักงนสถิติ

376 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 5 รายการ ดังนี ๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวชิาการสถิติช้านาญการ
 - หมกึ Laser Samsung จ้านวน 1 กล่อง
 - หมกึ Brother สีด้า จ้านวน 1 ขวด
 - หมกึ Brother สีเหลือง จ้านวน 3 ขวด
 - หมกึ Brother สีแดง จ้านวน 3 ขวด

สว่นภูมิภาค

372
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

377 จัดจ้างถ่ายเอกสารสีสถิติเพือ่ประชาชน ๒๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวชิาการสถิติช้านาญการ

378 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารจัดประชุม ๒๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวชิาการสถิติช้านาญการ

379 จัดจ้างบุคคลภายนอกท้าความสะอาดฝ้าเพดานส้านักงาน ๑๕ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวชิาการสถิติช้านาญการ

380 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล ๑๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวชิาการสถิติช้านาญการ

381 จัดซื อร่มสามพบัพร้อมสกรีน ๑๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวชิาการสถิติช้านาญการ

382 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเลย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ
(เดือนธนัวาคม ครั งที ่1) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

383 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเลย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ
(เดือนธนัวาคม ครั งที ่2) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

384 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเลย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ
(เดือนธนัวาคม ครั งที ่3) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

385 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๖ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัเลย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ
(เดือนมกราคม) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

386 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัศรีสะเกษ ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายมนูญ  สาวสิิทธิ์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางสาวดวงฤทัย  ยุติกาล พนักงานสถิติ
3.นางสาวชิดชนก  สมมติร์ พนักงานสถิติ

387 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัศรีสะเกษ ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายมนูญ  สาวสิิทธิ์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นายจิรกร  กลุสิงห์ พนักงานสถิติ
3.นางสาวชิดชนก  สมมติร์ พนักงานสถิติ

388 ซื อของสมนาคุณ ๒๐ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัศรีสะเกษ ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายมนูญ  สาวสิิทธิ์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางสาวเจตสุดา  ลือโสภา พนักงานสถิติ
3.นางสาวชิดชนก  สมมติร์ พนักงานสถิติ

389 จ้างท้าเอกสารเพือ่ใช้ส้าหรับการประชุม ๒๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัศรีสะเกษ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายมนูญ  สาวสิิทธิ์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

390 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๒๕ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

391 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร

392 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร ๓ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

393 จัดซื อพวงมาลาดอกไมส้ด เพือ่ร่วมพธิบี้าเพญ็กศุลเพือ่ถวายเป็น ๑๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

394 จัดซื อพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัปิยมหาราช ๑๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

395 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561 ๒๕ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
ครั งที ่1 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

396 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet ๒๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวช่อรัก  อนิทนนท์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
จ้านวน 10 เลขหมาย ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

397 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561 ๒๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
ครั งที ่2 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

398 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร

399 จัดซื อพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

400 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

401 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

402 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
(เดือนธนัวาคม) หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร

403 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวช่อรัก  อนิทนนท์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
จ้านวน 10 เลขหมาย ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

404 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561 ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

405 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

406 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนมกราคม 2562 ๒ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

407 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๒ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
ประจ้าเดือนมกราคม 2562 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

408 จัดซื อพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร ๑๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
มหาราช

409 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 2 รายการ ๒๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

410 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนตุลาคม ครั งที ่1) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

411 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๑๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวละเอยีด  ปานทอง นักวชิาการสถิติปฏิบัติงาน
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

412 จัดจ้างท้าเอกสารพร้อมเข้าเล่ม "การส้ารวจภาวะการท้างานของ ๑๗ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ
ประชากรจังหวดัสุรินทร์ ไตรมาส 1 และ 2 จ้านวน 14 เล่ม

413 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

414 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสิทธชิัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนตุลาคม ครั งที ่2) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

415 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางมณีพนัธ ์ จิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

416 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสิทธชิัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน ครั งที ่1) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

417 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๗ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน ครั งที ่2) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

418 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมป้ระดิษฐ์ เนื่องในวนัคล้ายวนัเฉลิม ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ

419 จัดจ้างท้าตรายางส้านักงานฯ จ้านวน 6 อนั ๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางรัตติยากร  ชะโกฏ พนักงานสถิติ

420 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๙ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสิทธชิัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนธนัวาคม) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

421 จัดซื อผ้าขนหนูขนาด 27 x 54 นิ ว เพือ่ใช้เป็นของสมนาคุณให้ ๒ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางกญัญ์ลภัส  มหิพนัธุ์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ครัวเรือนตัวอย่างโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ 2.นางสาวละเอยีด  ปานทอง นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
ครัวเรือน พ.ศ.2562 จ้านวน 708 ผืน 3.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

422 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนมกราคม ครั งที ่1) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

423 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัยุทธหัตถีของสมเด็จ ๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปาณิสรา  ชูกจิวฒันกลุ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระนเรศวรมหาราช

424 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสิทธชิัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนมกราคม ครั งที ่2) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

425 จัดซื อวสัดุส้านักงาน ๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปาณิสรา  ชูกจิวฒันกลุ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

426 จ้างท้าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

427 จัดซื อวสัดุส้านักงาน ๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางมณีพนัธ ์ จิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

428 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ๕ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสรี  สมเผ่าวงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

429 จัดซื อวสัดุส้านักงาน ๑๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางกญัญ์ลภัส  มหิพนัธุ์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ
3.นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ

430 จัดจ้างท้าตรายาง ๑๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปาณิสรา  ชูกจิวฒันกลุ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

431 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล ๑๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

432 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๑ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองคาย ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายพรีณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางสาวอารีพร  อทุัยเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

433 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๑ ก.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองคาย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพรีณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

434 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองคาย ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายพรีณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
2.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

435 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาด ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองคาย ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายพรีณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
2.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

436 จัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ๑๕ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองคาย พจิารณาผลการประกวดราคา1.นางศิริลักษณ์  อาจอาษา สถิติจังหวดัหนองคาย
2.นางสาวอารีพร  อทุัยเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
3.นางสาวสุพชิฌาย์  สุพนัธมาตย์ พนักงานสถิติ
4.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

437 จัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ๑๕ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองคาย ตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววรุณี  มริุกา นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นายพรีณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
3.นางภูมจิิตร  ปิตะสุทธิ์ พนักงานสถิติ

438 จัดซื อของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองคาย ตรวจรับพสัดุ 1.นายพรีณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

439 จ้างท้าโครงการสนับสนุนพฒันาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วให้มี ๑๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองคาย คณะกรรมการซื อโดยวธิี 1.นายไชยพจน์  กณัหา เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
มาตรฐานสากลฯ คัดเลือก 2.นางวรุณรัตน์  พงษไ์พรัตน์ พนักงานสถิติ

3.วา่ทีร้่อยตรีนิภัษษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ
4.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

440 ซื อหมกึพมิพเ์คร่ืองปริ นเตอร์ Samdung ๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองคาย ตรวจรับพสัดุ 1.นายพรีณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางวรุณรัตน์  พงษไ์พรัตน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

441 จ้างท้าโครงการส่งเสริมสนับสนุนพฒันาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว ๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองคาย ตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววรุณี  มริุกา นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ให้มมีาตรฐานสากลฯ 2.นายพรีณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวอารีพร  อทุัยเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
4.นางสาวสุพชิฌาย์  สุพนัธมาตย์ พนักงานสถิติ
5.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

442 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๑๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิตจังหวดัหนองบัวล้าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจีรภา  วงษย์า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

443 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองบัวล้าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

444 จัดซื อหมกึเคร่ืองพมิพเ์อกสาร TONER USET FOR CANON 325 ๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองบัวล้าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  ภูกองชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
RM จ้านวน 5 กล่อง

445 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องใน "วนัพระบิดาแห่งฝนหลวง" ๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองบัวล้าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายโกวทิย์  สมใจ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

446 จัดจ้างท้ากระเป๋าของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและ ๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองบัวล้าภู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวชิาการสถิติช้านาญการ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จ้านวน 654 ใบ 2.นางสาวอดุมลักษณ์  หาวชิิต พนักงานสถิติ

3.นางสาวจีรภา  วงษย์า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

447 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมป้ระดิษฐ์ เนื่องในวนัคล้ายวนัเฉลิม ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองบัวล้าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจีรภา  วงษย์า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ

448 จัดซื อหมกึเคร่ืองพมิพเ์อกสาร ยี่ห้อ HP Laserjet P1006 ๖ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองบัวล้าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
จ้านวน 1 กล่อง

449 จัดซื อกระดาษ A4 จ้านวน 15 รีม ๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองบัวล้าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

450 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 9 รายการ ๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองบัวล้าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจีรภา  วงษย์า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

451 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัพอ่ขุนรามค้าแหงมหาราช ๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองบัวล้าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถิติ

452 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวร ๑๖ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองบัวล้าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
มหาราช

453 จ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัท้องถิ่นไทย 2562 ๑๒ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองบัวล้าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจีรภา  วงษย์า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

454 จ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เพือ่ใช้ในงานพธิวีนัทีร่ะลึกพระบาทสมเด็จ ๒๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองบัวล้าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถิติ

455 จัดจ้างท้าพวงมาลา เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

456 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กค 8666 กาฬสินธุ์

457 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน ครั งที ่1) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อดุรธานี

458 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน ครั งที ่2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อดุรธานี

459 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๖ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน ครั งที ่3) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อดุรธานี

460 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๗ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน ครั งที ่4) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อดุรธานี

461 จัดซื อพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร
วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ

462 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ
(เดือนธนัวาคม ครั งที ่1) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อดุรธานี

463 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 1 รายการ ๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

464 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ
(เดือนธนัวาคม ครั งที ่2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อดุรธานี

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

465 จัดจ้างพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัทีร่ะลึกการตั งเมอืงอดุรธานี ๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
ปีที ่126

466 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
(เดือนมกราคม ครั งที ่1) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อดุรธานี

467 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัพอ่ขุนรามค้าแหงมหาราช ๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

468 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัยุทธหัตถี สมเด็จ ๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ
พระนเรศวรมหาราช

469 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ
(เดือนมกราคม ครั งที ่2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อดุรธานี

470 รายงานขอจัดซื อหมกึเคร่ืองพมิพ์ ๑๓ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
471 รายงานขอซื อน ้ามนัเชื อเพลิงและหล่อล่ืน ๑๔ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ

472 รายงานขอจัดซื อหมกึเติมเคร่ืองพมิพ ์ยี่ห้อ Canon ๒๐ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

473 รายงานขอจัดซื อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ยี่ห้อ Double A ๒๖ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

474 รายงานขอจัดจ้างถ่ายเอกสาร ๒๖ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ

475 รายงานขอจัดซื อจัดจ้างพานพุม่ดอกไมส้ด ๑๓ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

476 รายงานขอซื อน ้ามนัเชื อเพลิงและหล่อล่ืน ๒๒ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

477 รายงานขอจัดซื อจัดจ้างพานพุม่ดอกไมส้ด ๒๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ

478 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 2 รายการ ๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวนิัย  ผางจันทร์ดา เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

479 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ FOC 226 ๒๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวนิัย  ผางจันทร์ดา เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
จ้านวน 1 เคร่ือง

480 จัดจ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวดัอบุลราชธานี ๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวนิัย  ผางจันทร์ดา เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
ครั งที ่1/2562 จ้านวน 50 เล่ม

481 ขอเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ ๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวนิัย  ผางจันทร์ดา เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

482 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวดับึงกาฬ
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กก 1699 บึงกาฬ

483 จัดซื อน ้าด่ืมส้าหรับส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ (เดือนตุลาคม) ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

484 จัดซื อพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตของสมเด็จ ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

485 จัดจ้างบริการส่งข้อมลูผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตแบบรายเดือน ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

486 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2562

487 จัดซื อพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ วา่ที ่ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

488 จัดซื อพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตของพระบาท ๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ วา่ที ่ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาจุฬาลงกรณพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระปิยมหาราช รัชกาลที ่5

489 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวดับึงกาฬ
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กก 1699 บึงกาฬ

490 จัดซื อน ้าด่ืมส้าหรับส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ (เดือนพฤศจิกายน) ๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

491 จัดซื อพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัฝนหลวง ๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

492 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวดับึงกาฬ
(เดือนธนัวาคม) หมายเลขทะเบียน กก 1699 บึงกาฬ

493 จัดซื อน ้าด่ืมส้าหรับส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ (เดือนธนัวาคม) ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

494 จัดซื อพานพุม่ดอกไมป้ระดิษฐ์ เนื่องในวนัคล้ายวนัเฉลิม ๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพติร

495 จัดซื อของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ วา่ที ่ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562

496 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวดับึงกาฬ

497 จัดซื อน ้าด่ืมส้าหรับส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ประจ้าเดือน ๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ
มกราคม พ.ศ. 2562

498 จัดซื อน ้าด่ืม ๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

499 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดับึงกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

500 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๒๕ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนิธชิญา  อุย่ตระกลู พนักงานสถิติ
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

501 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet ๒๕ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวธาราทิพย์  แกว้พทิักษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
จ้านวน 15 เลขหมาย

502 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561 ๒๕ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศุภกลุ  ราชพบิูลย์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นายตรรกวทิย์  รัตนพนัธ์ พนักงานสถิติ
3.นางวรรณ์ฑา  มาศเสม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

503 จัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต้่่ากวา่ ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศุภกลุ  ราชพบิูลย์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.400 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต้่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ 2.นายตรรกวทิย์  รัตนพนัธ์ พนักงานสถิติ
ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบิ ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

504 จัดซื อวสัดุเพือ่ใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวดั ๑๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนภางค์ภัทร  ค้าไทร พนักงานสถิติ
ครั งที ่1/2562 จ้านวน 6 รายการ

505 โครงการจ้างซ่อมเคร่ืองพมิพส้์าเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ RISO ๒๐ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายพงศ์นที  คงทวกีลุ พนักงานสถิติ
รุ่น RN 2050

506 ซื อของสมนาคุณให้ครัวเรือน ๒๒ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางเปรมมกิา  อนุวรรัตน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

507 จัดซื อกระเป๋าผ้าพร้อมปักชื่อส้านักงานฯ เพือ่เป็นของสมนาคุณ ๒๕ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ 2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธมิา พนักงานสถิติ
ครัวเรือน พ.ศ.2562 3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

508 จ้างซ่อมเคร่ือง Copy Print ยี่ห้อริโซ่ รุ่น RN 2050 ๗ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธมิา พนักงานสถิติ
3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

509 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก ้รุ่น MP 3054 ๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธมิา พนักงานสถิติ
3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

510 จ้างบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ๒๓ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธมิา พนักงานสถิติ
3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

511 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๗ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิธมิา  วนัดิลกกลุ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธวิาส

512 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัปิยมหาราช ๑๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

513 จัดจ้างซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera ๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเมด็ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
FS -6030 MFP#N961000147 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-
12060100-12940-0906-0018/55

514 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องใน "วนัพระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

515 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๖ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิธมิา  วนัดิลกกลุ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธวิาส

516 จัดจ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาทิพย์  แมะวอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
1105-84-16061000-1450-0938-0288/56

517 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ

518 จัดซื อผ้าขนหนู (ของสมนาคุณโครงการ สศส 62) จ้านวน 594 ผืน ๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

519 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ จ้านวน 7 รายการ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเมด็ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

520 ขออนุมติัเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเมด็ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 12060200-17738-0702-0005/59

521 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิธมิา  วนัดิลกกลุ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนมกราคม ครั งที ่1) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธวิาส

522 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ ๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

523 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๓๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส
(เดือนมกราคม ครั งที ่2) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธวิาส

524 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ครั งที ่6 ๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

525 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ครั งที ่7 ๑๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

526 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ครั งที ่8 ๑๕ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนูรไอนี  อสิาเฮาะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

527 จัดจ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ ๑๘ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเมด็ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

528 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ครั งที ่9 ๒๐ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

529 จัดซื อกระเป๋าพร้อมสกรีนโลโก ้(ของสมนาคุณโครงการ) ๒๐ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเมด็ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

530 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัปัตตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต้า พนักงานสถิติ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

531 จัดซื อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส. 2562 ๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต้า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกยีา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

532 จัดซื อเมาส์ไร้สาย จ้านวน 1 อนั และแผ่น DVD-R จ้านวน 2 หลอด ๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัปัตตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต้า พนักงานสถิติ

533 จัดซื อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จ้านวน 10 รีม ๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัปัตตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต้า พนักงานสถิติ

534 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet ๑๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต้า  พนักงานสถิติ
จ้านวน 17 เลขหมาย ประจ้าปีงบประมาณ 2562 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกยีา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

535 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 3 เคร่ือง ดังนี ๒๒ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
 - เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-12060100- 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต้า  พนักงานสถิติ
18108-0904-0012/59 3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
 - เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-12060100-
18108-0904-0013/59
 - เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-12060100-
13856-0904-0019/56

536 จัดซื อผงหมกึ KYOCERA รุ่น FS-6530 MFP จ้านวน 1 ตลับ ๓๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปัตตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต้า พนักงานสถิติ

537 ซื อวสัดุส้านักงาน (แผนที่) ๒๐ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปัตตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต้า พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกยีา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

538 ซื อวสัดุส้านักงาน (แผนแมบ่ท) ๒๐ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปัตตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต้า พนักงานสถิติ

539 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๒ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปัตตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต้า พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกยีา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

540 ซื อวสัดุส้านักงาน ๘ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปัตตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต้า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกยีา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

541 ซื อของสมนาคุณ ๘ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปัตตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต้า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกยีา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

542 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๕ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัปัตตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต้า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกยีา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

543 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๓ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถิติจังหวดัพงังา
(เดือนตุลาคม ครั งที ่1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

544 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๘ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถิติจังหวดัพงังา
(เดือนตุลาคม ครั งที ่2) หมายเลขทะเบียน กค 3238

545 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๔ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถิติจังหวดัพงังา
(เดือนตุลาคม ครั งที ่3) หมายเลขทะเบียน กค 3238

546 จัดจ้างเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพมิพ ์Canon รุ่น Pixma MP287 ๓๐ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวชิาการสถิติช้านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ พงังา - 0944-0001/60

547 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย ๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวชิาการสถิติช้านาญการ
(ประจ้าเดือนตุลาคม)

548 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถิติจังหวดัพงังา
(เดือนพฤศจิกายน ครั งที ่1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

549 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถิติจังหวดัพงังา
(เดือนพฤศจิกายน ครั งที ่2) หมายเลขทะเบียน กค 3238

550 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวชิาการสถิติช้านาญการ
(ประจ้าเดือนพฤศจิกายน)

551 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถิติจังหวดัพงังา
(เดือนธนัวาคม ครั งที ่1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

552 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถิติจังหวดัพงังา
(เดือนธนัวาคม ครั งที ่2) หมายเลขทะเบียน กค 3238

553 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๖ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถิติจังหวดัพงังา
(เดือนธนัวาคม ครั งที ่3) หมายเลขทะเบียน กค 3238

554 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถิติจังหวดัพงังา
(เดือนมกราคม ครั งที ่1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

555 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย ๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวชิาการสถิติช้านาญการ
(ประจ้าเดือนมกราคม)

556 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถิติจังหวดัพงังา

557 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวชิาการสถิติช้านาญการ

558 จัดจ้างท้าตรายาง ๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวชิาการสถิติช้านาญการ

559 จัดซื อวสัดุส้านักงาน ๑๑ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวชิาการสถิติช้านาญการ

560 จัดซื อวสัดุส้านักงาน ๑๔ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวชิาการสถิติช้านาญการ

561 จัดซื อวสัดุส้านักงาน ๑๔ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวชิาการสถิติช้านาญการ

562 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถิติจังหวดัพงังา

563 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๙ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวชิาการสถิติช้านาญการ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

564 จ้างเหมาบริการพนักงานท้าความสะอาดส้านักงาน ๑๔ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวชิาการสถิติช้านาญการ

565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวชิาการสถิติช้านาญการ

566 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561 ๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวฒัน์  สุขแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

567 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวฒัน์  สุขแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

568 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอ้าไพ  ปานสังข์ พนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

569 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอ้าไพ  ปานสังข์ พนักงานสถิติ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

570 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 ๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวฒัน์  สุขแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

571 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวฒัน์  สุขแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

572 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวฒัน์  สุขแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

573 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย ๒๑ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวฒัน์  สุขแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

574 จัดซื อกระเป๋าเอกสารเพือ่ให้เป็นของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง ๒๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวฒัน์  สุขแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
โครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562
จ้านวน 594 ใบ

575 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561 ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวฒัน์  สุขแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

576 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวฒัน์  สุขแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561

577 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวฒัน์  สุขแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
(เดือนธนัวาคม ครั งที ่1) 

578 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย ๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวฒัน์  สุขแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

579 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวฒัน์  สุขแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ
(เดือนธนัวาคม ครั งที ่2) 

580 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๒ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวฒัน์  สุขแกว้ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

581 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย ๒๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวทิย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

582 อนุมติัเช่าอาคารส้านักงานฯ ประจ้าเดือนตุลาคม 2561 ๒๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธญัวรรณ  มแีกว้ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางสาววชัรี  กรอบแกว้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

583 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนับิดาแห่งฝนหลวง ๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

584 จัดซื อประกนัภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ๑๔ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

585 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตของ ๒๐ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว

586 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย ๒๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวทิย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

587 อนุมติัเช่าอาคารส้านักงานฯ ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 ๒๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธญัวรรณ  มแีกว้ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางสาววชัรี  กรอบแกว้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

588 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
ศจ 5694 กทม. ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561

589 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมป้ระดิษฐ์โทนสีเหลือง เนื่องในวนัคล้าย ๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพติร วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ

590 จัดซื อผ้าขนหนูขนาด 27" x 54" จ้านวน 654 ผืน ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศักนรินทร์  เอีย่มสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

591 จัดซื อน ้ามนัเชื อเพลิง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ๒๐ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
(เดือนธนัวาคม) หมายเลขทะเบียน ศจ 5694 กทม.

592 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย ๒๕ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวทิย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ
ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561

593 อนุมติัเช่าอาคารส้านักงานฯ ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561 ๒๕ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธญัวรรณ  มแีกว้ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววชัรี  กรอบแกว้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

594 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
ศจ 5694 กทม. ประจ้าเดือนมกราคม 2562

595 อนุมติัเช่าอาคารส้านักงานฯ ประจ้าเดือนมกราคม 2562 ๒๘ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธญัวรรณ  มแีกว้ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววชัรี  กรอบแกว้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

596 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ้านวน 8 เลขหมาย ๓๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวทิย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ
ประจ้าเดือนมกราคม 2562

597 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

598 จัดซื อหมกึเคร่ืองพมิพเ์อกสาร ๒๖ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววชัรี  กรอบแกว้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

599 เช่าอาคารส้านักงาน ๒๗ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธญัวรรณ  มแีกว้ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววชัรี  กรอบแกว้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

600 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๗ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวทิย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

601 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 ๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัยะลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสมประสงค์  สิทธสิมบัติ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

602 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัยะลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมประสงค์  สิทธสิมบัติ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

สว่นภูมิภาค
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603 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ้าเดือนมกราคม 2562 ๒ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัยะลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสมประสงค์  สิทธสิมบัติ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

604 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (เอกชน) เพือ่ท้าความสะอาด ๒ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัยะลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมประสงค์  สิทธสิมบัติ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
ประจ้าปีงบประมาณ 2562

605 ขออนุมนัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ประจ้า ๒๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัยะลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมประสงค์  สิทธสิมบัติ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
ส้านักงานฯ

606 จัดจ้างท้าพวงมาลา เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัระนอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

607 จัดซื อของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัระนอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางอญัชลิกา  วงัวเิศษ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
ครัวเรือน พ.ศ.2562 2.นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ

3.นางสาวทัศนีย์  มาสุข พนักงานสถิติ

608 จัดจ้างท้าตรายางส้านักงานฯ ๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัระนอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายฉกรรณ์  หิรัญ พนักงานสถิติ

609 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล เพือ่ใช้ในกจิกรรมงานวนัเด็ก 2562 ๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัระนอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายคธาวฒิุ  สุขทอง พนักงานสถิติ

610 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ เพือ่ใช้ในงานโครงการพฒันาข้อมลูสถิติและ ๑๕ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัระนอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายคธาวฒิุ  สุขทอง พนักงานสถิติ
สารสนเทศระดับพื นที ่76 จังหวดั/18 กลุ่มจังหวดั พ.ศ.2562

611 จัดซื อวสัดุส้านักงานฯ เพือ่ใช้ในการจัดพมิพเ์อกสาร ๒๑ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัระนอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุพญิญา  ฐิตินันท์  พนักงานสถิติ

612 จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองตามระยะ ๒๙ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัระนอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายคธาวฒิุ  สุขทอง พนักงานสถิติ

613 จัดซื อพวงมาลา เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระปรมนิทรมหาภูมพิล ๑๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุง่มี นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
อดุลยเดช บรมนาถบพติร

614 จัดซื อพวงมาลา เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระจุลจอมเกล้า ๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวญัชื่น พนักงานสถิติ
เจ้าอยู่หัว

615 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารยี่ห้อแคนนอน รุ่น IRADVC 3320 ๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวญัชื่น พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-18093-0906-
0010/59

616 จัดซื อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม จ้านวน 10 กล่อง ๗ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวญัชื่น พนักงานสถิติ

617 จัดซื อพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวญัชื่น พนักงานสถิติ

618 จัดซื อหมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ้านวน 2 รายการ ดังนี ๑๖ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุง่มี นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
 -หมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อแคนนอน รุ่น IRADVC3330 สีชมพู
 -หมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อแคนนอน รุ่น IRADVC3320 สีเหลือง

619 จัดจ้างผลิตกระเป๋าของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง พร้อมสกรีน ๒๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุง่มี นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
ข้อความ 1 สี จ้านวน 702 ใบ

620 จัดซื อพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุง่มี นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ

สว่นภูมิภาค
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621 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาดส้านักงานฯ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุง่มี นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ
ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561

622 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒๗ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวญัชื่น พนักงานสถิติ
นข 6212 สข และ ขจ 9516 สข ประจ้าเดือนธนัวาคม 2561

623 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105- ๑๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวญัชื่น พนักงานสถิติ
78-12061000-11889-0954-0418/54

624 ซื อวสัดุส้านักงาน (แปลงแผน) ๒๖ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุง่มี นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

625 จ้างท้ากระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนข้อความ ๓ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ

626 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ ๑๐ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ
จังหวดั พร้อมเข้าเล่ม

627 จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงยานพาหนะส้านักงานฯ หมายเลขทะเบียน ๑๔ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ
กค 2457 สตูล

628 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 13060- ๒๒ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ

0938-0129/55
629 จัดจ้างท้าสติกเกอร์ พน่สี โลโก ้ยานพาหนะของส้านักงานฯ ๒๓ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ

หมายเลทะเบียน กค 2457 สตูล

630 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๑๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพรทิพย์  สอนบุญปาน พนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

631 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท ๒๒ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมรักษ ์ แสงอาวธุ พนักงานสถิติ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

632 จัดจ้างท้าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องในงานวนัพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

633 จัดซื อผ้าฟางขี มา้ 6 x 10 จ้านวน 1 ผืน ๑๒ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

634 จัดจ้างรถบรรทุกรถสไลด์ยกรถยนต์ส่วนกลางของส้านักงานฯ ๑๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ
หมายเลขทะเบียน กบ 5336 สุราษฎร์ธานี

635 จัดจ้างท้าตรายางส้านักงานฯ จ้านวน 1 อนั ๑๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธิ์ พนักงานสถิติ

636 จัดจ้างท้าพวงมาลาดอกไมแ้ห้ง เนื่องใน ๑๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
"วนัสมเด็จพระมหาธรีราชเจ้า"

637 จัดซื อตะกร้าพลาสติก จ้านวน 400 ใบ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศราวธุ  รัตนพนัธ์ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

638 จัดจ้างท้าของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการส้ารวจภาวะ ๗ ม.ค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศราวธุ  รัตนพนัธ์ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน
เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นายสมรักษ ์ แสงอาวธุ พนักงานสถิติ

3.นางสาวพรทิพย์  สอนบุญปาน พนักงานสถิติ

639 จัดซื อวสัดุคอมพวิเตอร์ ๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธิ์ พนักงานสถิติ

640 จัดซื อวสัดุส้านักงาน ๒๕ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

641 จัดซื อวสัดุคอมพวิเตอร์ ๑๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายศราวธุ  รัตนพนัธ์ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

สว่นภูมิภาค
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ส านักงานสถิตจิงัหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ต าแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท. 3 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

642 จัดซื อวสัดุส้านักงาน ๑๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธิ์ พนักงานสถิติ

รวม 642 โครงการ รวม  944  ราย

สว่นภูมิภาค
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จากตารางการรายงาน เร่ือง การจัดซ้ือจัดจ้างข้างต้น ส่วนกลาง มีการด าเนินการในเร่ืองจัดซ้ือจัดจ้างทั้งหมด 
จ านวน 69 โครงการ ในโครงการน้ี มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 
144 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย 

ส่วนภู มิภาค  มี การด าเนินการในเร่ืองจั ด ซ้ือจั ดจ้ างทั้ งหมด  จ านวน 642 โครงการ  ในโครงการน้ี  
มีการตรวจสอบ ผู้ที่ ได้ รับการแต่ งตั้ ง เป็ นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ตรวจรับพัสดุ  จ านวน 944 ราย ไม่ พบว่ า 
มีผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย 
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แบบ ผ.ท. 4 ศูนย/์กอง
และ

แบบ ผ.ท. 5 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

1 แต่งตั งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ กรณี ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางสาวสุทธยิา  ทองสาย สถิติจังหวดักาญจนบุรี

ครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพา (Tablet) จ้านวน 2 เคร่ือง ความรับผิดทางละเมดิ 2.นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค้า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

เกดิความเสียหาย ดังนี 3.นายชยวฒัน์  กอบการนา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพา (Tablet) ยี่ห้อ Haier รุ่น M800F

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12061000-20118-0970-

0114/61

2.เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพา (Tablet) ยี่ห้อ Haier รุ่น M800F

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12061000-20116-0970-

0112/61

2 แต่งตั งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิของ ๓ ต.ค. ๖๑ กองบริหารจัดการระบบสถิติ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางสาวเกษร  แจ้งไชยศรี นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที ่กรณีท้าเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพา (Tablet) ยี่ห้อ ความรับผิดทางละเมดิของ 2.นายเสมา  วมิกุตะลพ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

Sonore หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-15040- เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ

0970-0098/57 ตกกระแทกพื น หน้าจอเกดิรอยแตกร้าว ส้านักงานเลขานุการกรม 3.นางสาวจุไรรัตน์  บัวทอง พนักงานบริหารทัว่ไป

3 แต่งตั งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพิม่เติม เพือ่ให้เกดิความ ๔ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการสืบสวน 1.นางสุดารัตน์  ขวญัดี ผอ.กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

รอบคอบและเป็นธรรม กรณี การใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ข้อเท็จจริงเพิม่เติม 2.วา่ที ่ร.ต.กฤช  กลันตรานนท์ นิติกรช้านาญการ

3.นางสาวกนกวรรณ  จันทมี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

กองสถิติสาธารณมติ 4.นางสาวสุกฤตา  โสดานิล นักวชิาการสถิติช้านาญการ

4 แต่งตั งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอย่างไมร้่ายแรง กรณีจัดท้า ๘ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติแห่งชาติ คณะกรรมการสอบสวนทาง นางอ้าไพ  จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม

ป้ายประชาสัมพนัธโ์ครงการส้ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 วนิัยอย่างไมร้่ายแรง

(เปล่ียนแปลงประธานกรรมการสอบสวน)

5 แต่งตั งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอย่างร้ายแรง กรณีการเบิกจ่าย ๘ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติแห่งชาติ คณะกรรมการสอบสวนทาง นางอ้าไพ  จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม

เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการส้ารวจ วนิัยอย่างร้ายแรง

ความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด

ยาเสพติด และความพงึพอใจของประชาชนต่อการด้าเนินงานป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด

(เปล่ียนแปลงประธานกรรมการสอบสวน)

6 แต่งตั งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ กรณี ๒๖ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันครปฐม คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางอรธญัญา  หุน่ดี สถิติจังหวดันครปฐม

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ ยี่ห้อ Dell รุ่น Vostro 3300 S/N ความรับผิดทางละเมดิ 2.นางสาวผาสุข  พมิพเ์พิม่พนู นักวชิาการสถิติช้านาญการ

C76F9N1 สีด้า หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12061000- 3.นางสาวชินีศิษฏ์  หมืน่พล นักวชิาการสถิติช้านาญการ

11840-0954-0369/54 ของส้านักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี

สูญหาย

7 แต่งตั งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ กรณี ๑๙ ธ.ค. ๖๑ กองสถิติเศรษฐกจิ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางสาวสีวลี  เกา้เอี ยน ผอ.กลุ่มสถิติการเกษตร

ครุภัณฑ์โทรศัพท์เคล่ือนที ่ยี่ห้อ iPhone รุ่น 6S Rose Gold 64GB กองบริหารจัดการระบบสถิติ ความรับผิดทางละเมดิ 2.นางสาวอจัฉราพร  วงศ์พนัธุ์ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

Serial No. FK4R2L6RGRYF หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04- 3.นางสาวทิวารัตน์  เขื่อนแกว้ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

12060100-17788-1043-0018/59 สูญหาย ปฏิบัติการ

ส้านักงานเลขานุการกรม 4.นางสาวจุไรรัตน์  บัวทอง พนักงานบริหารทัว่ไป

รวม 7 โครงการ รวม  19  ราย

ส่วนกลาง

การรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบคุคล ดา้นกฎหมาย

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ รายชื่อ ต าแหน่ง
แตง่ตัง้/มอบหมาย
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แบบ ผ.ท. 4 ศูนย/์กอง
และ

แบบ ผ.ท. 5 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

1 กล่ันกรองการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ๒๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัระยอง คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางเยาวลักษณ์  โมสิกมาศ สถิติจังหวดัระยอง

สามญั การประเมนิผลการปฏิบัติ 2.นางสาวจุไรวรรณ  ไชติองักลู นักวชิาการสถิติช้านาญการ

ราชการของข้าราชการพลเรือน 3.นางสาวสังวาล  นัทธเีจริญ พนักงานสถิติ

สามญั

2 คัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจ้าปี ๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ 1.นางวชัรา  งามดี นักวชิาการสถิติช้านาญการ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 2.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

(ด้านสถิติ) 3.นางสาวพลอยปภัส  ไชยยานนท์ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3 คัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจ้าปี ๒๙ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัสมทุรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ 1.นางวชัรา  งามดี นักวชิาการสถิติช้านาญการ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้าแหน่งเจ้าหน้าทีส่ถิติ 2.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

3.นางสาวพลอยปภัส  ไชยยานนท์ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นายปิยะวฒัน์  รวยส้าราญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4 แต่งตั งเจ้าหน้าทีรั่บสมคัรคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเชียงราย เจ้าหน้าทีรั่บสมคัรคัดเลือก 1.นางสาวสุกญัญา  พนัธุ์สุรินทร์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2.นางรัตติกาล  ดอนชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

5 แต่งตั งกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ๔ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัเชียงราย กรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางปุณณภา  รัตนบุรี ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ลูกจ้างชั่วคราว 2.นางสาวปิยนุช  ตู้แกว้ ผอ.กลุ่มวชิาการสถิติและวางแผน

3.นางสาวสุกญัญา  พนัธุ์สุรินทร์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

6 แต่งตั งเจ้าหน้าทีใ่นการด้าเนินการรับสมคัรคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาฬสินธุ์ เจ้าหน้าทีรั่บสมคัรฯ 1.นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถิติ

บริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจ้าส้านักงานฯ 2.นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

7 แต่งตั งเจ้าหน้าทีใ่นการด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือก ๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาฬสินธุ์ เจ้าหน้าทีต่รวจสอบคุณสมบัติฯ 1.นางสาววไิลพร  ดีมาก นักวชิาการสถิติช้านาญการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจ้าส้านักงานฯ 2.นายพฒิุพงษ ์ บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

8 แต่งตั งเจ้าหน้าทีใ่นการด้าเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดักาฬสินธุ์ คณะกรรมการด้าเนินการ 1.นางสาวภาพตะวนั  แสงหิรัญภากร นักวชิาการสถิติช้านาญการ

(พนักงานขับรถยนต์) ประจ้าส้านักงานฯ คัดเลือกฯ 2.นางสาวธวลัพร  ยาหัวดง เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

3.นางสาววไิลพร  ดีมาก นักวชิาการสถิติช้านาญการ

4.นายจิระวฒัน์  คณะทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

9 แต่งตั งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ ๑๔ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายอาศิส  วณิชาพชัร ผู้อ้านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ของข้าราชการพลเรือนสามญั ประเมนิผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ้านวยการกลุ่มวชิาการสถิติและ

ข้าราชการพลเรือนสามญั วางแผน

3.นางสาววมิาลา  อาจฤทธิ์ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

4.นางแสนยากรณ์  นาสูงเนิน นักวชิาการสถิติช้านาญการ

10 แต่งตั งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมนิผลการปฏิบัติงาน ๑๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายอาศิส  วณิชาพชัร ผู้อ้านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ของพนักงานราชการ ประเมนิผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ้านวยการกลุ่มวชิาการสถิติ

พนักงานราชการ และวางแผน

3.นางสาววมิาลา  อาจฤทธิ์ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

11 แต่งตั งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมนิผลการปฏิบัติงาน ๑๙ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัชัยภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายอาศิส  วณิชาพชัร ผู้อ้านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ของลูกจ้างชั่วคราว ประเมนิผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ้านวยการกลุ่มวชิาการสถิติและ

ลูกจ้างชั่วคราว วางแผน

3.นางสาววมิาลา  อาจฤทธิ์ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

ต าแหน่ง

ส่วนภมูิภาค

การรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบคุคล ดา้นกฎหมาย

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ
แตง่ตัง้/มอบหมาย

รายชื่อ
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แบบ ผ.ท. 4 ศูนย/์กอง

และ

แบบ ผ.ท. 5 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

12 แต่งตั งเจ้าหน้าทีผู้่จัดท้ารายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะ ๑๑ ธ.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัมหาสารคาม เจ้าหน้าทีผู้่จัดท้ารายละเอยีด นายเอกดนัย  วฒิุ พนักงานสถิติ

ซื อหรือจ้าง รวมทั งก้าหนดหลักเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ คุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ

ทีจ่ะซื อหรือจ้าง รวมทั งก้าหนด

หลักเกณฑ์การพจิารณา

คัดเลือกข้อเสนอ

13 แต่งตั งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมนิผลการปฏิบัติงานของ ๓๑ ต.ค. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดัหนองบัวล้าภู คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางฐิตราภรณ์  ภาษาเวทย์ สถิติจังหวดัหนองบัวล้าภู

พนักงานราชการ ประเมนิผลการปฏิบัติงานของ 2.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวชิาการสถิติช้านาญการ

พนักงานราชการ 3.นายก้าจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

4.นางสาวนิตยา  ค้าพศิาล เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

5.นางสาวพรวนีัส  ข่วงสิมมา นักวชิาการสถิติช้านาญการ

14 แต่งตั งคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๒๑ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดักระบี่ คณะกรรมการประเมนิผลการ 1.นายภาณุวฒัน์  กรัณย์รัชต์ธร สถิติจังหวดักระบี่

และลูกจ้างชั่วคราว ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นางสาวเทพา  มากคง เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

และลูกจ้างชั่วคราว 3.นางสาวศุภกลุ  ราชพบิูลย์ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

4.นางณภัทร  ออ้ยศรีสกลุ นักวชิาการสถิติช้านาญการ

5.นายปวชิ  ชาตรีวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

15 แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน ๑๗ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

ข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน 2.นางสาวฉลวย  สัญนิชาติ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญการ

3.นางกนัตรัตน์  รามาส เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

16 แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน ๒๓ พ.ย. ๖๑ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

ข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน 2.นางกนัตรัตน์  รามาส เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

3.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเมด็ นักวชิาการสถิติปฏิบัติงาน

17 แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่วกบัครุภัณฑ์ส้านักงาน ๒๖ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเมด็ นักวชิาการสถิติปฏิบัติงาน

ช้ารุด ข้อเท็จจริงเกีย่วกบัครุภัณฑ์ 2.นายอสิมะแอ  เจ๊ะกา พนักงานสถิติ

ส้านักงานช้ารุด 3.นางสาวนูรไอนี  อสิาเฮาะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

18 แต่งตั งคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง เพือ่จ้าหน่ายครุภัณฑ์ ๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส คณะกรรมการก้าหนดราคา 1.นางกนัตรัตน์  รามาส เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

กลาง เพือ่จ้าหน่ายครุภัณฑ์ 2.นางอารียา  สติรักษ์ พนักงานสถิติ

3.นายซูฮัรดี  อาแวปูเต๊ะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

19 แต่งตั งคณะกรรมการขายทอดตลาดเพือ่จ้าหน่ายครุภัณฑ์โดยวธิกีาร ๗ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดันราธวิาส คณะกรรมการขายทอดตลาด 1.นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

ขายประจ้าปีงบประมาณ 2561 เพือ่จ้าหน่ายครุภัณฑ์โดยวธิี 2.นางสันติ  สติรักษ์ พนักงานสถิติ

การขายประจ้าปีงบประมาณ 3.นางสาวสุธาทิพย์  แมะวอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

2561

20 แต่งตั งคณะกรรมการออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ กรรมการ ๒๘ ก.พ. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการออกข้อสอบ 1.นางพรทิพย์  โพธคิรูประเสริฐ สถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี

รับสมคัร และกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กรรมการคุมสอบ กรรมการ 2.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวชิาการสถิติช้านาญการ

รับสมคัร และกรรมการสอบ 3.นายศราวธุ  รัตนพนัธ์ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

สัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้าง 4.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ชั่วคราว 5.นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

6.นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธิ์ พนักงานสถิติ

7.นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

8.นายเกยีรติศักด์ิ  ศรีแกว้ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

9.นางสาววรวรรณ  เปียชาติ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

ส่วนภมูิภาค

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ
แตง่ตัง้/มอบหมาย

รายชื่อ ต าแหน่ง
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แบบ ผ.ท. 4 ส านักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย

และ

แบบ ผ.ท. 5 ใหป้ฏิบตัหิน้าที่

21 แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็น ๖ ม.ีค. ๖๒ ส้านักงานสถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการด้าเนินการสอบ 1.นางพรทิพย์  โพธคิรูประเสริฐ สถิติจังหวดัสุราษฎร์ธานี

ลูกจ้างชั่วคราว คัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็น 2.นางสุชาดา  วรธงไชย เจ้าพนักงานสถิติอาวโุส

ลูกจ้างชั่วคราว 3.นายศราวธุ  รัตนพนัธ์ เจ้าพนักงานสถิติช้านาญงาน

4.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวชิาการสถิติช้านาญการ

6.นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

รวม  โครงการ 21 รวม 77  ราย

สว่นภูมิภาค

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ รายชื่อ ต าแหน่ง
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จากตารางการรายงาน เร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ส่วนกลาง มีการด าเนินการในเร่ืองการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย จ านวน 7 โครงการ ในโครงการน้ี มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จ านวน 
19 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

ส่วนภูมิภาค มีการด าเนินการในเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย จ านวน 21 โครงการ ในโครงการน้ี มีการ
ตรวจสอบผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จ านวน 77 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มี ส่วนเก่ียวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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จากรายงานเร่ือง การจัดซ้ือจัดจ้าง และรายงานเร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล จะเห็นว่า ส านักงานสถิติจังหวัด 
จ านวน 76 จังหวัด มีการรายงานเร่ือง การจัดซ้ือจัดจ้าง ๖๖ จังหวัด ดังน้ี 

 
(1) กาญจนบุรี   16  โครงการ  (34) ล าปาง   ๕  โครงการ 
(2) จันทบุรี     8  โครงการ  (๓5) ล าพูน    ๗   โครงการ 
(3) ฉะเชิงเทรา     1  โครงการ  (๓6) สุโขทัย   ๙   โครงการ 
(4) ชลบุรี   16  โครงการ  (๓7) อุตรดิตถ์           10   โครงการ           
(5) ชัยนาท     ๔  โครงการ  (๓8) กาฬสินธุ์           12   โครงการ  
(6) ตราด     ๓  โครงการ  (๓9) ขอนแก่น           10   โครงการ  
(7) นครนายก     ๒  โครงการ  (40) ชัยภูมิ   ๙   โครงการ  
(8) นครปฐม     ๘  โครงการ  (41) นครพนม   6   โครงการ 
(9) นนทบุรี       ๖  โครงการ  (๔2) มหาสารคาม          ๑๔   โครงการ 
(10) ปทุมธานี               ๖  โครงการ  (๔3) มุกดาหาร           ๓๑   โครงการ 
(11) ประจวบคีรีขันธ์              3  โครงการ  (๔4) ยโสธร           ๑๕   โครงการ 
(12) ปราจีนบุรี   ๑๐  โครงการ  (๔5) ร้อยเอ็ด   ๘   โครงการ 
(13) พระนครศรีอยุธยา  1๐  โครงการ  (๔6) เลย   ๔   โครงการ 
(14) เพชรบุรี   1๗  โครงการ  (๔7) ศรีสะเกษ   ๔   โครงการ 
(15) ระยอง     1  โครงการ  (๔8) สกลนคร           ๒๐   โครงการ 
(16) ลพบุรี     9  โครงการ  (๔9) สุรินทร์           ๒๒   โครงการ 
(17) สมุทรปราการ  10  โครงการ  (50) หนองคาย           ๑๐   โครงการ 
(18) สมุทรสงคราม  13  โครงการ  (51) หนองบัวล าภู          ๑๓   โครงการ 
(19) สมุทรสาคร     5  โครงการ  (๕2) อุดรธานี           ๒๓   โครงการ 
(20) สระแก้ว     4  โครงการ  (๕3) อุบลราชธานี  ๔   โครงการ 
(21) อ่างทอง     1  โครงการ  (๕4) บึงกาฬ           ๑๘   โครงการ 
(22) สุพรรณบุรี     ๖  โครงการ  (๕5) กระบี่   ๗   โครงการ 
(23) ก าแพงเพชร    ๕  โครงการ  (๕6) ตรัง   ๔   โครงการ 
(24) เชียงราย     7  โครงการ  (๕7) นราธิวาส           ๑๙   โครงการ 
(25) เชียงใหม่     ๕  โครงการ  (๕8) ปัตตานี           ๑๓   โครงการ 
(26) ตาก     ๔  โครงการ  (๕9) พังงา           ๒๓   โครงการ 
(27) นครสวรรค์     ๓  โครงการ  (๖๐) พัทลุง           ๑๕   โครงการ 
(28) น่าน   ๑๙  โครงการ  (๖๑) ภูเก็ต            ๒๐  โครงการ 
(29) พิจิตร     ๔  โครงการ  (๖๒) ยะลา    ๕   โครงการ 
(30) พิษณุโลก     ๘  โครงการ  (๖๓) ระนอง     ๗   โครงการ 
(31) เพชรบูรณ์   1๔  โครงการ  (๖๔) สงขลา   ๑๒  โครงการ 
(32) แพร่     ๘  โครงการ  (๖๕) สตูล     ๕   โครงการ 
(33) แม่ฮ่องสอน    ๙  โครงการ  (๖๖) สุราษฎร์ธานี  ๑๓  โครงการ 
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และรายงานเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการรายงาน 10 จังหวัด ดังน้ี 
 

(1) ระยอง   ๑ โครงการ (6) มหาสารคาม   1 โครงการ 
(2) สมุทรปราการ   2 โครงการ (7) หนองบัวล าภู   ๑ โครงการ 
(3) เชียงราย   ๒ โครงการ (8) กระบี่   ๑ โครงการ 
(4) กาฬสินธุ์   ๓ โครงการ (9) นราธิวาส   ๕ โครงการ 
(5) ชัยภูมิ   ๓ โครงการ (10) สุราษฎร์ธานี   ๒ โครงการ 
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ปัญหาและอุปสรรค 

ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 ก าหนดบุคคลผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังน้ี 

(๑) ผู้อ านวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัด
มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานว่าเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในเร่ืองน้ันๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในเร่ืองที่
ต้องด าเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันต่อไป 

ในกรณีที่ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานสถิติ
จังหวัด ประสงค์จะเสนอช่ือรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อ านวยการศูนย์  / 
กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ  หรือสถิติจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/
คณะท างาน ให้ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานสถิติจังหวัด จัดส่ง
แบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองเพ่ือด าเนินการต่อไป        

(๒) ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซ้ือจัดจ้างว่าไม่
มีความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเร่ืองที่ต้องด าเนินการ โดยยื่นแบบฟอร์ม
การตรวจสอบและรับรองต่อเลขานุการกรม โดยให้เจ้าหน้าที่ ผู้น้ันรับรองตนเองในเบื้องต้น ก่อนยื่นต่อ
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ 

ในกรณีของผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ ให้เลขานุการกรมเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ รับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อ
เลขานุการกรม 

เมื่อด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค า ส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

จากรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานสถิติจังหวัด  ณ รอบ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)  พบข้อที่ควรปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ ดังน้ี 

๑. ส านักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด  ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ทั้งน้ีส านักงานสถิติจังหวัดจะต้อง
รายงานฯ ผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป หากภายในเดือนที่ไม่มีการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง/ 
บริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสถิติจังหวัดจะต้องแจ้งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่มีการด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง/บริหารทรัพยากรบุคคล มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือทราบ 

2. ส านักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด  ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด รอบ 6 เดือนแรก มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ทั้งน้ีทางกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงไม่สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้ได้ในรอบ 6 เดือนแรก 
(ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 
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3. ส านักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด จัดส่งเอกสารประกอบแบบผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
แบบฟอร์มการรายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง/การบริหารทรัพยากรบุคคล, หนังสือขออนุมัติด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง, 
หนังสือค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล, แบบ ผ.ท. ต่างๆ และแบบรับรองตนเองแนบท้าย 
ผ.ท. ต่างๆ มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ไม่ครบถ้วน และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติในคู่มือระเบียบ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
พ.ศ. 2561 ดังน้ี  

1) วัน/เดือน/ปี ในแบบ ผ.ท. ท าหลังวันที่ขออนุมัติด าเนินการ 
2) วัน/เดือน/ปี ในแบบรับรองตนเองแนบท้าย ผ.ท. คนละวันกันกับวันที่ในแบบ ผ.ท. 
3) ช่ือโครงการที่ระบุในแบบ ผ.ท. ไม่ตรงกับในหนังสือขออนุมัติด าเนินการ 
4) กรอกข้อมูลในเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วน  
 

ดังนั้น กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงได้ก าหนดแนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ทบทวนระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร 

3. ติดตาม/ทวงถาม ส านักงานสถิติจังหวัดที่ด าเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561  

ทั้งน้ี กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมได้แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๑.๙/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
และ ที่ ๐๑.๙/118 ลงวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๑  ซักซ้อมความเข้าใจ เร่ือง ข้อปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนและตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดท าแบบ ผท. ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง 
ผสช. และส านักงานสถิติจังหวัด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง  

จากการด าเนินงานของส านักงานสถิติจังหวัด  ที่ไม่รายงานผลการด าเนินงานและปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 ส านักงานฯ จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ และทบทวนระเบียบดังกล่าวให้
ง่ายต่อการปฏิบัติต่อไป 
 
 
              (นางสุดารัตน์  ขวัญดี) 
        ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
 
 


