
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





สรุปการรายงานที่เกี่ยวข�องกับผลประโยชน�ทับซ�อนฯ  

(กรณีการจัดซื้อจดัจ�าง) 

ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2562 
ลําดับที ่ ประเภท จํานวน (จังหวัด) หมายเหตุ 

1 จังหวัดที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ครบถ�วนถูกต�อง 64  
2 จังหวัดที่ปฏิบัตไิม%ถูกต�องตามวิธปีฏิบัติในคู%มือระเบียบฯ 3  
3 จังหวัดที่รายงานมาว%าไม%มีการดาํเนินการ 3  
4 จังหวัดที่ไม%รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบฯ 6  

รวม 76  
ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 

ลําดับที ่ ประเภท จํานวน (จังหวัด) หมายเหตุ 
1 จังหวัดที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ครบถ�วนถูกต�อง 50  
2 จังหวัดที่ปฏิบัตไิม%ถูกต�องตามวิธปีฏิบัติในคู%มือระเบียบฯ 2  
3 จังหวัดที่รายงานมาว%าไม%มีการดาํเนินการ 13  
4 จังหวัดที่ไม%รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบฯ 11  

รวม 76  
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 

ลําดับที ่ ประเภท จํานวน (จังหวัด) หมายเหตุ 
1 จังหวัดที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ครบถ�วนถูกต�อง 57  
2 จังหวัดที่ปฏิบัตไิม%ถูกต�องตามวิธปีฏิบัติในคู%มือระเบียบฯ .  
3 จังหวัดที่รายงานมาว%าไม%มีการดาํเนินการ 11  
4 จังหวัดที่ไม%รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบฯ 8  

รวม 76  
ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 

ลําดับที ่ ประเภท จํานวน (จังหวัด) หมายเหตุ 
1 จังหวัดที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ครบถ�วนถูกต�อง 54  
2 จังหวัดที่ปฏิบัตไิม%ถูกต�องตามวิธปีฏิบัติในคู%มือระเบียบฯ .  
3 จังหวัดที่รายงานมาว%าไม%มีการดาํเนินการ 12  
4 จังหวัดที่ไม%รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบฯ 10  

รวม 76  
ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 

ลําดับที ่ ประเภท จํานวน (จังหวัด) หมายเหตุ 
1 จังหวัดที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ครบถ�วนถูกต�อง 64  
2 จังหวัดที่ปฏิบัตไิม%ถูกต�องตามวิธปีฏิบัติในคู%มือระเบียบฯ 1  
3 จังหวัดที่รายงานมาว%าไม%มีการดาํเนินการ 6  
4 จังหวัดที่ไม%รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบฯ 5  

รวม 76  
ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2562 

ลําดับที ่ ประเภท จํานวน (จังหวัด) หมายเหตุ 
1 จังหวัดที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ครบถ�วนถูกต�อง 60  
2 จังหวัดที่ปฏิบัตไิม%ถูกต�องตามวิธปีฏิบัติในคู%มือระเบียบฯ .  
3 จังหวัดที่รายงานมาว%าไม%มีการดาํเนินการ 2  
4 จังหวัดที่ไม%รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบฯ 14  

รวม 76  



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักงานสถติิแห�งชาติว�าด�วยการป�องกัน                         
การมีผลประโยชน!ทับซ�อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน�าที่ราชการ พ.ศ. 2561 

รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2562 – กันยายน 2562) 

ตามท่ี สํานักงานสถิติแห�งชาติ ได�กําหนดระเบียบว�าด�วยการป�องกันการมีผลประโยชน#ทับซ�อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕61 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน ๒๕61 ไว�ดังนี้ 

ข�อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบสํานักงานสถิติแห�งชาติว�าด�วยการป�องกันการมีผลประโยชน#ทับซ�อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕61” 

ข�อ ๒ ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศ เป8นต�นไป 
ข�อ ๓ ให�ยกเลิก 

(1) ระเบียบสํานักงานสถิติแห�งชาติว�าด�วยการป�องกันการมีผลประโยชน#ทับซ�อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ พ.ศ.2558 

(2) ระเบียบสํานักงานสถิติแห�งชาติว�าด�วยการป�องกันการมีผลประโยชน#ทับซ�อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 

ข�อ 4 ในระเบียบนี้  
“ผลประโยชน#ทับซ�อน” หมายความว�า ความทับซ�อนระหว�างผลประโยชน#ส�วนตนของ

เจ�าหน�าท่ี และผลประโยชน#ของทางราชการ  
“เจ�าหน�าท่ี” หมายความว�า ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ�างชั่วคราว

ของสํานักงานสถิติแห�งชาติ  
“ผู�บังคับบัญชา” หมายความว�า ผู�ซ่ึงได�รับมอบหมายให�มีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล 

ซ่ึงดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงกว�า เจ�าหน�าท่ีซ่ึงตนบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล  
ข�อ 5 ให�ผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห�งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ข�อ 6 ให�ผู�บังคับบัญชาทุกระดับมีหน�าท่ีควบคุม ดูแลให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

โดยเคร�งครัด 
ข�อ 7 เจ�าหน�าท่ีต�องไม�อาศัยตําแหน�งหน�าท่ีแสวงหาประโยชน#ใด ๆ ให�แก�ตนเองและผู�อ่ืน 
ข�อ 8 เจ�าหน�าท่ีต�องไม�อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน�าท่ีรับ หรือเรียกรับ หรือยอมรับ 

ผลประโยชน#ใด ๆ  ให�แก�ตนเองและผู�อ่ืน 
ข�อ 9 เจ�าหน�าท่ีต�องไม�ดําเนินการใด ๆ ท่ีเป8นการให�ของขวัญของกํานัลหรือจ�ายผลประโยชน#

ท้ังท่ีเป8นตัวเงิน และประโยชน#รูปแบบอ่ืน เพ่ือให�ได�มาซ่ึงการบรรจุ แต�งต้ัง เลื่อนระดับ ตําแหน�ง หรือ ความดี
ความชอบพิเศษ  

ข�อ 10 เจ�าหน�าท่ีต�องไม�ดําเนินการใด ๆ ท่ีเป8นการช�วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ�องให�ได�รับ
การบรรจุแต�งต้ังในตําแหน�งงานใด ๆ ในสํานักงานสถิติแห�งชาติ หรือสํานักงานสถิติจังหวัด 

ข�อ ๑1 ห�ามเจ�าหน�าท่ีนําทรัพย#สินใด ๆ ของทางราชการ ไปใช�เพ่ือประโยชน#ส�วนตนหรือผู�อ่ืน 
ข�อ ๑2 ห�ามเจ�าหน�าท่ีใช�เวลาทําการของราชการ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมิใช�งานราชการ  
ข�อ ๑3 ห�ามเจ�าหน�าท่ีใช�ข�อมูลลับของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชน#แก�ตนหรือพวกพ�อง 

หรือครอบครัว หรือคนรู�จัก 
ข�อ ๑4 ห�ามเจ�าหน�าท่ีกระทําการใด ๆ อันเป8นการเบียดบังผลประโยชน#ท่ีเป8นตัวเงินหรือ

ผลประโยชน#อ่ืนใดของผู�ใต�บังคับบัญชา   
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ข�อ ๑5 ห�ามเจ�าหน�าท่ีหัก หรือ เรียกเก็บค�าใช�จ�ายใด ๆ จากผู�ใต�บังคับบัญชา ในการจัดหา
ของขวัญตามประเพณีนิยม หรือวาระต�าง ๆ แก�ผู�บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู�บังคับบัญชา  

ข�อ ๑6 ให�มีคณะกรรมการควบคุมและป�องกันการมีผลประโยชน#ทับซ�อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการ ประกอบด�วย ผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห�งชาติ เป8นประธานกรรมการ รองผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห�งชาติ 
ผู�ตรวจราชการกรม และเลขานุการกรม เป8นกรรมการ โดยมีผู�อํานวยการกลุ�มคุ�มครองจริยธรรม เป8นเลขานุการ 

ข�อ ๑7 ให�ผู�อํานวยการกลุ�มคุ�มครองจริยธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห#ความเสี่ยง
เก่ียวกับผลประโยชน#ทับซ�อนของหน�วยงาน พร�อมข�อเสนอแนะต�อคณะกรรมการควบคุมและป�องกันการมี
ผลประโยชน#ทับซ�อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงาน
สถิติแห�งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปN   

ข�อ ๑8 ให�คณะกรรมการควบคุมและป�องกันการมีผลประโยชน#ทับซ�อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการมีอํานาจหน�าท่ีติดตามสอดส�องการใช�บังคับ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
ทุกๆ ๖ เดือน  

ข�อ ๑9 ให�บุคคลดังต�อไปนี้ มีหน�าท่ีตรวจสอบและรับรองความเป8นผู�มีส�วนได�เสีย และการมี
ผลประโยชน#ทับซ�อน ตามแบบฟอร#มท่ีแนบท�ายระเบียบ ดังนี้ 

(๑) ผู�อํานวยการศูนย# / กอง กลุ�มข้ึนตรงผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห�งชาติ และ
สถิติจังหวัด  มีหน�าท่ีตรวจสอบและรับรองต�อผู�มีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทํางานว�าเจ�าหน�าท่ี 
ผู�จะต�องปฏิบัติหน�าท่ีในเรื่องนั้น ๆ ไม�เป8นผู�มีส�วนได�เสีย หรือมีความเก่ียวข�องกับผู�มีส�วนได�เสีย หรือมี
ผลประโยชน#ในเรื่องท่ีต�องดําเนินการ โดยให�เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นรับรองตนเองในเบ้ืองต�นก�อนยื่นต�อผู�บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นต�อไป 

ในกรณีท่ีศูนย# / กอง กลุ�มข้ึนตรงผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห�งชาติ และ
สํานักงานสถิติจังหวัด ประสงค#จะเสนอชื่อรองผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห�งชาติ ผู�ตรวจราชการกรม 
ผู�อํานวยการศูนย# / กอง กลุ�มข้ึนตรงผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห�งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพ่ือแต�งต้ังให�เป8น
คณะกรรมการ/คณะทํางาน ให�ศูนย# / กอง กลุ�มข้ึนตรงผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห�งชาติ และสํานักงานสถิติ
จังหวัด จัดส�งแบบฟอร#มไปให�บุคคลดังกล�าวรับรองตนเองและดําเนินการตาม (๓) ต�อไป          

(๒) ผู�อํานวยการกลุ�มบริหารพัสดุ มีหน�าท่ีตรวจสอบและรับรองเจ�าหน�าท่ีท่ีจัดซ้ือ
จัดจ�างว�าไม�มีความเก่ียวข�องกับผู�เสนองาน หรือผู�เข�าประกวดราคาทุกรายในแต�ละเรื่องท่ีต�องดําเนินการ โดยยื่น
แบบฟอร#มการตรวจสอบและรับรองต�อเลขานุการกรม โดยให�เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นรับรองตนเองในเบ้ืองต�น ก�อนยื่น
ต�อผู�อํานวยการกลุ�มบริหารพัสดุ 

ในกรณีของผู�อํานวยการกลุ�มบริหารพัสดุ ให�เลขานุการกรมเป8นผู�ตรวจสอบและ
รับรองต�อผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห�งชาติ โดยให�ผู�อํานวยการกลุ�มบริหารพัสดุ รับรองตนเองในเบ้ืองต�น
ก�อนยื่นต�อเลขานุการกรม 

(๓) ให�ผู�มีหน�าท่ีเสนอคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน ในภารกิจท่ี
เก่ียวข�องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ด�านกฎหมาย และ ด�านการพัสดุ มีหน�าท่ีเสนอแบบฟอร#มการ
ตรวจสอบและรับรองบุคคลตาม (๑) และ (๒) ต�อผู�มีอํานาจสั่งแต�งต้ังพิจารณาประกอบการสั่งแต�งต้ังด�วย 

ข�อ 20 เม่ือดําเนินการตามข�อ ๑9 แล�ว ให�ผู�มีหน�าท่ีเสนอคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน จัดส�งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ�มคุ�มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต�อ
คณะกรรมการควบคุมป�องกันการมีผลประโยชน#ทับซ�อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ี และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสํานักงานสถิติแห�งชาติต�อไป 

 



I 3 I 
 

ข�อ ๒1 ในกรณีท่ีมีการรับของขวัญ ทรัพย#สิน หรือประโยชน#อ่ืนใดอันควรได�ตามกฎหมายหรือ
โดยธรรมจรรยาจากผู�หนึ่งผู�ใดในแต�ละโอกาสท่ีมีมูลค�าเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห�งชาติกําหนด ให�เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นรายงานผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตามแบบท่ีแนบท�ายระเบียบนี้      
และให�จัดส�งแบบรายงานไปยังกลุ�มคุ�มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต�อคณะกรรมการ
ควบคุมป�องกันการมีผลประโยชน#ทับซ�อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ี และคณะกรรมการจริยธรรมประจํา
สํานักงานสถิติแห�งชาติต�อไป 

ข�อ ๒2 ให�ผู�พบเห็นการฝTาฝUนหรือไม�ปฏิบัติตามระเบียบนี้ แจ�งเบาะแสได�ท่ี www.nso.go.th /
ร�องเรียน / ข�อเสนอแนะ โดยระบุชื่อนามสกุล และสังกัดของบุคคลท่ีฝTาฝUนระเบียบ วัน เวลา สถานท่ี พฤติการณ#         
ท่ีกระทํา รวมท้ังระบุพยานบุคคลถ�ามีโดยจะระบุชื่อผู�แจ�งหรือไม�ก็ได� 

ข�อ ๒3 ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีผู�ใดฝTาฝUนหรือไม�ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให�ผู�บังคับบัญชาดําเนินการ
ทางวินัยแก�เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นตามควรแก�กรณี  

ข�อ ๒4 ในกรณีท่ีผู�บังคับบัญชาของเจ�าหน�าท่ีปล�อยปละละเลย จนเป8นเหตุให�เจ�าหน�าท่ีฝTาฝUน
หรือไม�ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให�ถือว�าผู�บังคับบัญชาของเจ�าหน�าท่ี มีส�วนร�วมรู�เห็น หรือมีส�วนร�วมในการกระทํา
ดังกล�าวด�วย และให�ผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปดําเนินการทางวินัยแก�ผู�บังคับบัญชานั้นด�วย 

ข�อ ๒5 ในกรณีท่ีผู�บังคับบัญชาเห็นว�าการกระทํานั้นอาจมีเหตุเก่ียวข�องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป8นการฝTาฝUนกฎหมายอ่ืนให�ผู�บังคับบัญชารายงานผู�บังคับบัญชา 
เหนือข้ึนไปตามลําดับเพ่ือรายงานผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห�งชาติ แจ�งให�หน�วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีในเรื่องนั้น 
พิจารณาดําเนินการต�อไป 

จากระเบียบสํานักงานสถิติแห�งชาติว�าด�วยการป�องกันการมีผลประโยชน#ทับซ�อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕61 ข�อ ๑7 กําหนดให�ผู�อํานวยการกลุ�มคุ�มครองจริยธรรม รายงานผล
การปฏิบัติงานโดยวิเคราะห#ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน#ทับซ�อนของหน�วยงาน พร�อมข�อเสนอแนะต�อ
คณะกรรมการควบคุมและป�องกันการมีผลประโยชน#ทับซ�อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานสถิติแห�งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปN และข�อ 20 
ได�กําหนดให�เม่ือดําเนินการตามข�อ ๑9 แล�ว ให�ผู�มีหน�าท่ีเสนอคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
จัดส�งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ�มคุ�มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต�อ
คณะกรรมการควบคุมป�องกันการมีผลประโยชน#ทับซ�อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ี และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสํานักงานสถิติแห�งชาติต�อไป 

กลุ�มคุ�มครองจริยธรรม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบว�าด�วยการป�องกันการมี
ผลประโยชน#ทับซ�อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือควบคุม และป�องกันการมี
ผลประโยชน#ทับซ�อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ รอบ 6 เดือนหลัง ต้ังแต�เดือนเมษายน 2562   
ถึง เดือนกันยายน 2562 ตามท่ีกลุ�มบริหารพัสดุและสํานักงานสถิติจังหวัดรายงานมา โดยจําแนกเป8นเรื่อง 
การจัดซ้ือจัดจ�าง (แบบ ผ.ท. ๒ และ แบบ ผ.ท. ๓) การบริหารทรัพยากรบุคคล (แบบ ผ.ท. ๔ และ แบบ ผ.ท. ๕) ดังมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ศูนย�/กอง แต�งตั้ง/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน�ง

บันทึกขออนุมัติ ให'ปฏิบัติหน'าที่

ลงวันที่...........

1 จ�างซ
อมเครื่องพิมพ� ชนิดพ
นหมึก Inkjet Plotter ยี่ห�อ HP 1 เม.ย. 62 กลุ
มพัฒนาแผนที่สถิติภูมิภาค 1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายนพรัตน� ทองสว
าง นายช
างศิลป=ชํานาญงาน

รุ
น Designjet800 หมายเลขครุภัณฑ� 1105�04�12061000� กองนโยบายและวิชาการสถิติ 2. นายธนเดช นงค�นวล นายช
างศิลป=ชํานาญงาน

0155�0944�0004/48 3. นางพัชราพร เนขุนทด เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2 จ�างซ
อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร� ยี่ห�อ ACER รุ
น Verion M490G 3 เม.ย. 62 กลุ
มพัฒนาแผนที่สถิติ กทม. ผู�ตรวจรับพัสดุ นายพัฒน�ธนวัฒน� คชเสนี เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�04�12061000�9947�0938� กองนโยบายและวิชาการสถิติ

0178/54

3 จ�างพิมพ�ปก�บทสรุปรายงานการสํารวจภาวะการทํางานของ 3 เม.ย. 62 กองสถิติสังคม กลุ
มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. น.ส.ภารดี  แซ
เฮง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ประชากรไตรมาสที่ 4 ตุลาคม � ธันวาคม พ.ศ. 2561 พก. 2. นางวิสณี  พูลทรัพย� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

จํานวน 450 เล
ม 3. น.ส.พรรชน�ชญมน แจ�งถ่ินปYา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4 จ�างพิมพ�สรุปผลที่สําคัญสํารวจการมี 3 เม.ย. 62 กองสถิติเศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. น.ส.วรรณรัตน� ไพศาลนันทน� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการ กลุ
มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. น.ส.สุภิญญา คํามั่น นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 และการส่ือสาร 3. น.ส.เกวลิน จันพลงาม พนักงานบริหารทั่วไป

จํานวน 1,500 เล
ม

5 จ�างซ
อมเครื่อง Printer ยี่ห�อ SAMSUNG รุ
น CLP�680ND 5 เม.ย. 62 กลุ
มสถิติการเกษตร ผู�ตรวจรับพัสดุ นายชัยพร กวยานนท� นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�03�12061000�14809�0943� กองสถิติเศรษฐกิจ

0005/57

6 จ�างดําเนินการเกี่ยวกับระบบส่ือสาร 10 เม.ย. 62 กองสถิติสังคม ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.ภัสธารีย� ปานมี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

กลุ
มวางแผนและพัฒนาสถิติ

ด�านสังคม

7 จ�างซ
อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร� ยี่ห�อ ACER รุ
น Veriton M490G 22 เม.ย. 62 กลุ
มประชาสัมพันธ� สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ นางนิรันดร รอดย�อย เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�05�12061000�9926�0938�

0157/54

8 จ�างพิมพ�สรุปผลที่สําคัญการสํารวจการมีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและ 24 เม.ย. 62 กองสถิติเศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. น.ส.บัวเรียน แสงคร�าม นักวิชาการสถิติชํานาญการ

การส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4) กลุ
มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. น.ส.สุภิญญา คํามั่น นักวิชาการสถิติชํานาญการ

จํานวน 1,500 เล
ม และการส่ือสาร 3. น.ส.วรรณนิศา รอดโอ นักวิชากการสถิติปฏิบัติการ

9 จ�างเปล่ียนถ
ายนํ้ามันเครื่อง เปล่ียนไส�กรอง นํ้ามันเครื่อง 29 เม.ย. 62 กลุ
มช
วยอํานวยการ สลก. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
พิเศษเปล่ียนไส�กรองอากาศ ตรวจเช็ค นํ้ามันเฟgองท�าย ตรวจเช็คนํ้ามันเกียร� 2. นายปราโมทย� เย็นแข พนักงานขับรถยนต�

เปล่ียนสายพานไทน่ิง ตรวจเช็คระบบเบรค ของรถยนต� 3. นายนําโชค ชุ
มพ่ึง พนักงานขับรถยนต�

ฮภ�6419  ยี่ห�อโตโยต�า หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01�12060200�

13458�0702�0007/56

10 จ�างเปล่ียนถ
ายนํ้ามันเครื่อง เปล่ียนไส�กรอง นํ้ามันเครื่อง 29 เม.ย. 62 กลุ
มช
วยอํานวยการ สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
พิเศษเปล่ียนไส�กรองอากาศ เปล่ียนนํ้ามันเกียร� เปล่ียนนํ้ามันเฟgองท�าย 

ตรวจเช็คระยะ 100,000 กม. ของรถยนต� หมายเลขครุภัณฑ� 

1105�01�12060200�17733�0702�0002/59

11 จ�างดําเนินการเกี่ยวกับระบบส่ือสาร 30 เม.ย. 62 กองสถิติสังคม กลุ
มวางแผน ผู�ตรวจรับพัสดุ นางเทวี กณิกนันต� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

 � เปhด Port Lan จํานวน 1 จุด และพัฒนาสถิติด�านสังคม

12 จ�างซ
อมเครื่องถ
ายเอกสาร ยี่ห�อ Canon รุ
น IR3245 1 พ.ค. 62 กลุ
มการเงินและบัญชี สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ นายสุทัศน� เภาวะนิต เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01�12060100�9290�0906� ชํานาญงาน

0004/53

การรายงาน เร่ือง การจัดซ้ือจัดจ'าง

ส�วนกลาง
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ศูนย�/กอง แต�งตั้ง/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน�ง

บันทึกขออนุมัติ ให'ปฏิบัติหน'าที่

ลงวันที่...........

ส�วนกลาง

13 จ�างพิมพ�สรุปผลที่สําคัญการสํารวจความพิการ พ.ศ. 2560 7 พ.ค. 62 กองสถิติสังคม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. น.ส.อาภาพร อมรธรรม นักวิชาการสถิติชํานาญการ

จํานวน 1,000 เล
ม กลุ
มสถิติสุขภาพและภาวะ 2. นางรุ
งฤดี อินทร�พรหม นักวิชการสถิติปฏิบัติการ

ทางสังคม 3. น.ส.นุศรา ภิตติสกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

14 จ�างซ
อมเครื่องถ
ายเอกสาร ยี่ห�อ ริโก� รุ
น MP3352SP 10 พ.ค. 62 กองสถิติเศรษฐกิจ ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.ปภัสรินทร� ธีระวิริยะชัย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

 หมายเลขครุภัณฑ� 1105�03�12060100�13455�0906� กลุ
มสถิติอุตสาหกรรม

0007/56

15 จ�างซ
อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร� จํานวน 2 เครื่อง ดังน้ี 13 พ.ค. 62 กลุ
มวางแผนและพัฒนาสถิติ ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.ภัสธารีย� ปานมี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1. จ�างซ
อมและเปล่ียนอะไหล
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร� ยี่ห�อ ด�านสังคม, กลุ
มสถิติสุขภาพและ

 HP Compaq รุ
น Pro6300MT หมายเลขครุภัณฑ� 1105�03� ภาวะทางสังคม กองสถิติสังคม

12061000�13481�0938�0023/56

2. จ�างซ
อมและเปล่ียนอะไหล
เครื่องไมโครคอมพิวเตอณ� ยี่ห�อ ACER

รุ
น Veriton M490G หมายเลขครุภัณฑ� 1105�03�12061000�

9879�0938�0110/54

16 จ�างซ
อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร�และเครื่อง Printer รวมจํานวน 13 พ.ค. 62 กลุ
มคลังข�อมูลสถิติ พก. ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.บุบผา สิงห�สามารถ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2 เครื่อง ดังน้ี กลุ
มพัฒนาระบบคลังข�อมูลสถิติ

1. จ�างซ
อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร� ยี่ห�อ ACER รุ
น Veriton X270 ศท.

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�05�12061000�9265�0938�0020/53

2. จ�างซ
อมและเปล่ียนอะไหล
เครื่อง Printer ยี่ห�อ SAMSUNG

 รุ
น ML�4551ND หมายเลขครุภัณฑ� 1105�02�12061000�

9996�0942�0009/54

17 จ�างพิมพ�สรุปผลที่สําคัญ การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ 13 พ.ค. 62 กองสถิติสังคม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. น.ส.นภัสสร หอมวงศ� นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ครัวเรือน พ.ศ. 2561 จํานวน 1,000 เล
ม กลุ
มสถิติรายได�รายจ
าย 2. นายบดินทร� อึ่งทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3. นายภัทร อํานวยวิบูลย�ผล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

18 จ�างพิมพ�แผ
นพับ "THAI STAT" 13 พ.ค. 62 กองสถิติพยากรณ� คณะกรรมการ 1. น.ส.สุครีม กันไชย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

จํานวน 1,500 เล
ม กลุ
มบริการและเผยแพร
 ตรวจรับพัสดุ 2. น.ส.ศิริพร แก�วโชติช
วงกูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ข�อมูลสถิติ 3. น.ส.ประดิษฐา ลิขิตพัฒนะกุล นักวิชการสถิติปฏิบัติการ

19 จ�างติดต้ังเลขหมาย Gin Phone กับโทรศัพท� 13 พ.ค. 62 กองสถิติสังคม ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.กรรณิการ� เสนา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

หมายเลข 02�142�1256 กลุ
มสถิติประชากร

20 จ�างซ
อมเครื่องถ
ายเอกสาร ยี่ห�อ ฟูจิ ซีร็อกซ� รุ
น Docucentre V6060 13 พ.ค. 62 กลุ
มการเจ�าหน�าที่ สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ นายมานิตย� ศักด์ิสวัสด์ิ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01�12060100�20671�0906�

0006/61

21 จ�างซ
อมรถยนต�อาการปuvมนํ้า (รั่วซึม) ของรถยนต�ยี่ห�อโตโยต�า 14 พ.ค. 62 กลุ
มช
วยอํานวยการ สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

หมายเลขทะเบียน ฮว�1193 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ� พิเศษ

 1105�01�12060200�17733�0702�0002/59

22 จ�างซ
อมเครื่องถ
ายเอกสาร ยี่ห�อ ฟูจิ ซีร็อกซ� รุ
น  Docucentre V5070 15 พ.ค. 62 กลุ
มบริหารพัสดุ สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.สุโรชา ธันวงศ� พนักงานบริหารทั่วไป

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01�12060100�18105�0906�

0007/59

23 จ�างย�ายจุดโทรศัพท�ประจําห�องผู�อํานวยการ กลุ
มสารบรรณ 15 พ.ค. 62 กลุ
มสารบรรณ สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.รุจิรา โถทอง พนักงานคอมพิวเตอร�

จํานวน 1 เลขหมาย (02�141�7297)

24 จ�างพิมพ�หนังสือตัวช้ีวัดสําคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2562 17 พ.ค. 62 กองสถิติพยากรณ� คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางวรรณี คมปรียารัตน� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

(ฉบับพกพา) จํานวน 10,000 เล
ม กลุ
มบูรณาการข�อมูลสถิติ 2. น.ส.พงษ�สุดา หลิมรัตน� เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

3. น.ส.มณฑชา เมรุลัตร� พนักงานบริหารทั่วไป
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ศูนย�/กอง แต�งตั้ง/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน�ง

บันทึกขออนุมัติ ให'ปฏิบัติหน'าที่

ลงวันที่...........

ส�วนกลาง

25 จ�างเปล่ียนถ
ายนํ้ามันเครื่อง เปล่ียนไส�กรองนํ้ามันเครื่อง 21 พ.ค. 62 กลุ
มช
วยอํานวยการ สลก. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

เปล่ียนไส�กรองอากาศตรวจเช็ค ช
วงล
าง คลัสแข็ง (เช็คคลัส) พิเศษ

เปล่ียนถ
ายนํ้ามันเกียร� เปล่ียนถ
ายนํ้ามันเฟgองท�าย รถยนต� 2. นายนําโชค ชุ
มพ่ึง พนักงานขับรถยนต�

ฮล�127 หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01�12060200�16315� 3. นายฐิติวัฒน� รัตนา พนักงานขับรถยนต�

0702�0006/58

26 จ�างซ
อมเครื่อง Printer จํานวน 4 เครื่อง ดังน้ี 22 พ.ค. 62 กลุ
มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. น.ส.สาณี เรืองพยัคฆ� บรรณารักษ�ชํานาญการ

1. เครื่อง Printer ยี่ห�อ SAMSUNG รุ
น ML�4510ND กลุ
มบริการและเผยแพร
ข�อมูลสถิติ 2. น.ส.นรีกานต� มณีอินทร� นักวิชาการตรวจสอบภายใน

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�09�12061000�13525�0942� ชํานาญการ

0018/56 (กลุ
มตรวจสอบภายใน) พก. ฝYายบริหารทั่วไป 3. น.ส.เบญจวรรณ ระหงษ� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2. เครื่อง Printer ยี่ห�อ SAMSUNG รุ
น ML�4551ND  นว. ฝYายบริหารทั่วไป 4. น.ส.ทานตะวัน สุจริต เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�05�12061000�10033�0942� กองสถิติเศรษฐกิจ

0046/54 (กลุ
มบริการและเผยแพร
ข�อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ�)

3. เครื่อง Printer ยี่ห�อ SAMSUNG  รุ
น CLP�620ND 

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�04�12061000�10148�0943�

0011/54 (ฝYายบริหารทั่วไป กองนโยบายและวิชาการสถิติ)

4. เครื่อง Printer ยี่ห�อ SAMSUNG รุ
น ML�4551ND

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�03�12061000�10043�0942�

0056/54 (ฝYายบริหารทั่วไป กองสถิติเศรษฐกิจ)

27 จ�างซ
อมเครื่องเรียงหน�ากระดาษอัตโนมัติ ยี่ห�อ ดูโปร รุ
น DFC100 23 พ.ค. 62 กลุ
มสารบรรณ สลก. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายธีรเดช ธรรมโกศล นายช
างพิมพ�ชํานาญงาน

 หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01�12060100�8694�0968� 2. นางตวงรัตน� ธรรมโกศล พนักงานธุรการ

0001/51 3. นายพจน� เนียมขุนทด พนักงานโรงพิมพ�

28 จ�างซ
อมเครื่องพิมพ�แผนที่ขนาดใหญ
 ยี่ห�อ HP 23 พ.ค. 62 กลุ
มพัฒนาแผนที่สถิติ กทม. ผู�ตรวจรับพัสดุ นายพัฒน�ธนวัฒน� คชเสนี เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

รุ
น Designjet z6200 42�In หมายเลขครุภัณฑ� นว.

1105�04�12061000�1451�0944�0001/57

29 จ�างซ
อมเครื่อง Printer เครื่องไมโครคอมพิวเตอร�และเครื่องปรับแรงดัน 24 พ.ค. 62 กองสถิติสาธารณมติ ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.งามทิพย� คํากลัด เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

กระแสไฟฟ|า (UPS) รวมจํานวน 3 เครื่อง ฝYายบริหารทั่วไป

30 จ�างซ
อมเครื่อง Printer ยี่ห�อ SAMSUNG รุ
น ML�551ND 30 พ.ค. 62 กองสถิติสังคม  ฝYายบริหารทั่วไป ผู�ตรวจรับพัสดุ นายภัทร อํานวยวิบูลย�ผล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�03�12061000�10048�0942�

0061/54

31 จ�างพิมพ�รายงาน "เรื่องเล
า..จากตัวเลข #5" 27 พ.ค. 62 ศย. กลุ
มสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายศราวุฒิ ศรีทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

จํานวน 500 เล
ม ด�านสังคม 2. น.ส.นนัทธมน มยุระสาคร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3. น.ส.ปาริษา สุรัตนเมธากุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

32 จ�างซ
อมเครื่องถ
ายเอกสาร ยี่ห�อ ริโก� รุ
น MP3053 29 พ.ค. 62 กองนโยบายและวิชาการ ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.เบญจวรรณ ระหงษ� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�04�12060100� สถิติ กลุ
มระเบียบวิธีสถิติ

16177�0906�0012/57

33 จ�างซ
อมเครื่อง  Printer และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร� 4 มิ.ย. 62 กลุ
มสถิติธุรกิจและการค�า ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.สมใจ มูลสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

รวมจํานวน 2 เครื่อง และบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ

กลุ
มบริการและเผยแพร
ข�อมูล

สถิติ กองสถิติพยากรณ�

34 จ�างเปล่ียนถ
ายนํ้ามันเครื่อง เปล่ียนไส�กรองนํ้ามันเครื่อง 5 มิ.ย. 62 กลุ
มช
วยอํานวยการ สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

เปล่ียนไส�กรองอากาศของรถยนต�ทะเบียน ฮพ�9094 พิเศษ

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01�12060200�12939

12939�0702�0017/55
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ศูนย�/กอง แต�งตั้ง/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน�ง

บันทึกขออนุมัติ ให'ปฏิบัติหน'าที่

ลงวันที่...........

ส�วนกลาง

35 จ�างพิมพ�ปก�บทสรุปและเข�าเล
มรายงานการสํารวจภาวะการทํางาน 7 มิ.ย. 62 กองสถิติสังคม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. น.ส.ภารดี แซ
เฮง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ของประชากร  ไตรมาสที่ 1 : มกราคม � มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ
มสถิติแรงงาน 2. นางวิสณี พูลทรัพย� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

จํานวน 450 เล
ม 3. น.ส.พรรชน�ชญมน แจ�งถ่ินปYา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

36 จ�างซ
อมรถยนต� เน่ืองจากแอร�ไม
เย็น ของรถยนต� ทะเบียน ฮจ�22001 7 มิ.ย. 62 กลุ
มช
วยอํานวยการ สลก. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01�12060200�5732�0702� พิเศษ

0001/50 2. นายไพฑูรย� ม
วงศรีสันต� พนักงานขับรถยนต�

3. นายพัฒนพร รัตนศรีสมพร พนักงานขับรถยนต�

37 จ�างเปล่ียนถ
ายนํ้ามันเครื่อง เปล่ียนไส�กรองนํ้ามันเครื่อง 7 มิ.ย. 62 กลุ
มช
วยอํานวยการ สลก. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

เปล่ียนไส�กรองอากาศ ตรวจเช็คเบรคหน�า (เวลาเบรคเท�า) พิเศษ

ตรวจเช็คไฟโชว� เตือนนํ้ามันที่หน�าปuด (ไส�กรองดีเซล) ตรวจเช็คคลัส 2. นายสุริยา ธรรมนาม พนักงานขับรถยนต�

แข็งมาก (หนักเท�า) ของรถยนต�ทะเบียน ฮย�2321 3. นายนําโชค ชุ
มพ่ึง พนักงานขับรถยนต�

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01�12060200�14613�0702�

0001/57

38 จ�างซ
อมรถยนต� ตรวจเช็คช
วงล
าง ซ
อมเปล่ียนผ�าเบรค 7 มิ.ย. 62 กลุ
มช
วยอํานวยการ สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ตรวจเช็คระบบเบรค) ตรวจเช็คระบบไฟ ของรถยนต� ฮพ�9094 พิเศษ

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01�12060200�12939�0702�

0017/55

39 จัดซ้ือแบตเตอรี่รถยนต� สําหรับใช�งานกับรถยนต� ทะเบียน ฮพ�9094 11 มิ.ย. 62 กลุ
มช
วยอํานวยการ สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ยี่ห�อ โตโยต�า หมายเลขครุภัณฑ� 105�01�12060200�12939� พิเศษ

0702�0017/55

40 จ�างซ
อมเครื่องเรียงหน�ากระดาษอัตโนมัติ ยี่ห�อ ดูโปร รุ
น DFC�100 12 มิ.ย. 62 กลุ
มสารบรรณ สลก. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายธีรเดช ธรรมโกศล นายช
างพิมพ�ชํานาญงาน

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01�12060100�13881�0968� 2 .นางตวงรัตน� ธรรมโกศล พนักงานธุรการ

0001/56 3. นายพจน� เนียมขุนทด พนักงานโรงพิมพ�

41 จ�างพิมพ�ใบประกาศนียบัตรสําหรับมอบให�ผู�ปฏิบัติงาน โครงการระบบ 19 มิ.ย. 62 กลุ
มการเจ�าหน�าที่ สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ นายมานิตย� ศักด์ิสวัสด์ิ เจ�าพน�กงานธุรการปฏิบัติงาน

การจัดเก็บข�อมูลโครงสร�างพ้ืนฐานระดับพ้ืนที่ เพ่ือการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าอย
างยั่งยืนในลุ
มนํ้าทั่วประเทศ จํานวน 25 ลุ
มนํ้า 

(โครงการระยะที่ 1) จํานวน 38,000 ใบ

42 จ�างซ
อมเครื่องถ
ายเอกสาร ยี่ห�อ Fuji Xerox รุ
น Docucenter V5070 24 มิ.ย. 62 กลุ
มสารบรรณ (สลก.) ผู�ตรวจรับพัสดุ นายธีรเดช ธรรมโกศล นายช
างพิมพ�ชํานาญงาน

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01�1206011�18353�0906�

0016/59

43 จ�างซ�อมเครื่องถ
ายเอกสาร ยี่ห�อ Fuji Xerox รุ
น Docucentre V3060 24 มิ.ย. 62 กลุ
มวางแผนและพัฒนา ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.สิรินทร�นิชา ประภาวิลัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�03�12060100�20670�0906� สถิติสังคม กองสถิติสังคม

0003/61

44 จ�างซ
อมเครื่อง Scanner ยี่ห�อ  Fujitsu รุ
น  ScanSnap IX500 25 มิ.ย. 62 กลุ
มบริหารพัสดุ  สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.สุโรชา ธันวงศ� พนักงานบริหารทั่วไป

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01�12061000�19744�0946�

0001/60

45 จ�างพิมพ�สมุดทะเบียน จํานวน 4 รายการ 28 มิ.ย. 62 กลุ
มตรวจราชการและประสาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. น.ส.นภาพร พูลเอม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ภูมิภาค และ กลุ
มการเงินและบัญชี 2. น.ส.บุญศรี จันทร�รุ
งโรจน� นักวิชาการเงินและบัญชี

ชํานาญการ

3. นายชุติชัย พันธุ�ชนะ เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน

4. นางดุจแข  แช
มช่ืน นักวิชาการเงินและบัญชี

ชํานาญการ

46 จ�างซ
อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร� Lenovo รุ
น Thinkcentre 2 ก.ค. 62 ศท. ฝYายบริหารงานทั่วไป ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.ณัชชาวีณ� เจริญวรนุวัฒน� เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน

M700 Tower หมายเลขครุภัณฑ� 1105�02�12061000�

18463�0938�0127/59
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ศูนย�/กอง แต�งตั้ง/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน�ง

บันทึกขออนุมัติ ให'ปฏิบัติหน'าที่

ลงวันที่...........

ส�วนกลาง

47 จ�างซ
อมเครื่องถ
ายเอกสาร ยี่ห�อ ฟูจิซีร็อกซ�  รุ
น Docucentre 4 ก.ค. 62 กองบริหารจัดการระบบสถิติ ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.สุกานต� กล่ันแกล�ว เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

IV4070 หมายเลขครุภัณฑ� 1105�04�12060100�14628� ฝYายบริหารงานทั่วไป

0906�0005/57

48 ดําเนินการเกี่ยวกับระบบส่ือสาร 4 ก.ค. 62 กพค., กบส., กตข., ศท. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายธงชัย บุปผากัณฑ� นักวิชาการคอมพิวเตอร�

ชํานาญการ

2. นายสมพงศ� ไพเมือง เจ�าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร�

ชํานาญงาน

3. นายสิทธิชัย สัพโส เจ�าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร�

ปฏิบัติงาน

49 จ�างพิมพ�รายงานผลฉบับพกพา (Pocket Book) โครงการสํารวจ 5 ก.ค. 62 กลุ
มสถิติสังคม กลุ
มวางแผนและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายจิรวัส พูลทรัพย� นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

การอ
านของประชากร พ.ศ. 2561  จํานวน 1,000 เล
ม พัฒนาสถิติด�านสังคม 2. น.ส.ภัสธารีย� ปานมี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3. น.ส.สิรินทร�นิชา ประภาวิลัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

50 จ�างพิมพ�แบบสอบถามโครงการประมวลข�อมูลพ้ืนที่การก
อสร�าง 5 ก.ค. 62 กองสถิติเศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. น.ส.ปภัสรินทร� ธีระวิริยะชัย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ.ศ. 2563 จํานวน 140,000 แบบ กลุ
มสถิติอุตสาหกรรม 2. นายประวิทย� บรรจง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3. น.ส.เพ็ญ เป��ยมจิตรสุข พนักงานบริหารทั่วไป

51 จ�างซ
อมเครื่อง Printer และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร� 5 ก.ค. 62 กสบ. สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย เลิศวิจิตรสกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

รวม 2 เครื่อง ฝYายบริหารงานทั่วไป

52 จ�างพิมพ�รายงานการสํารวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 8 ก.ค. 62 กองสถิติเศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. น.ส.สมใจ มูลสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

จํานวน 250 เล
ม กลุ
มสถิติธุรกิจการค�าและบริการ 2. น.ส.ธาราทิพย� ประพันธ�พจน� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3. น.ส.โสภิดา ฉิมแสง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

53 จ�างพิมพ�สรุปผลที่สําคัญประชากรแฝงในประเทศไทย พ.ศ. 2561 9 ก.ค. 62 กองสถิติสังคม กลุ
มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางวิสณี พูลทรัพย� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

(ฉบับ Pocket Book) จํานวน 500 เล
ม 2. น.ส.ภารดี แซ
เฮง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3. นายจิระวัฒน� ทองเปลวไพโรจน� ผู�ช
วยพนักงานสถิติ

54 จ�างซ
อมเครื่อง Printer จํานวน 4 เครื่อง 9 ก.ค. 62 กลุ
มพัฒนาระบบบริหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางอรศรี ฮินท
าไม� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

กลุ
มประชาสัมพันธ� สลก. 2. นางนิรันดร รอดย�อย เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน

กลุ
มสถิติประชากร 3. น.ส.วิลาวัลย� รุ
งเรือง นักวิเคราะห�นโยบายและแผน

ชํานาญการ

กองสถิติสังคม กกจ. สลก. 4. นายมานิตย� ศักด์ิสวัสด์ิ เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

55 จ�างซ
อมเครื่อง Printer จํานวน 2 เครื่อง 9 ก.ค. 62 กลุ
มสถิติธุรกิจการค�า ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.โสภิดา ฉิมแสง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

และบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ

กสบ. สลก.

56 จ�างพิมพ�รายงานสถิติรายป� 9 ก.ค. 62 กองสถิติพยากรณ� คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางวรรณี คมปรียารัตน� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ปะเทศไทย พ.ศ. 2562 กลุ
มบูรณาการข�อมูลสถิติ 2. น.ส.พงษ�สุดา หลิมรัตน� เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

จํานวน 500 เล
ม 3. น.ส.มณฑชา เมรุลัตร� พนักงานบริหารทั่วไป

57 จ�างพิมพ�รายงานโครงการสํารวจการเปล่ียนแปลงทางการเกษตร 10 ก.ค. 62 กองสถิติเศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายชัยพร กวยานนท� นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พ.ศ. 2561 (5 ฉบับ) กลุ
มสถิติการเกษตร 2. นายนิติชล ตันสกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3. น.ส.เนตรยา แก�วเขียว พนักงานบริหารทั่วไป

58 จ�างพิมพ�รายงานการสํารวจองค�การเอกชนที่ไม
แสวงหากําไร 11 ก.ค. 62 กองสถิติเศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. น.ส.สมใจ มูลสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ.ศ. 2561 จํานวน 250 เล
ม กลุ
มสถิติธุรกิจการค�าและบริการ 2. น.ส.ปuทมาวดี ทองดอนอ
อน นักวิชาการสถิติชํานาญการ

59 จ�างพิมพ�สรุปผลที่สําคัญการใช�พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 11 ก.ค. 62 กองสถิติสังคม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายจิรวัส พูลทรัพย� นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

จํานวน 1,000 เล
ม กลุ
มวางแผนและพัฒนาสถิติ 2. นางเทวี กณิกนันต� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ด�านสังคม 3. น.ส.สิรินทร�นิชา ประภาวิลัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ศูนย�/กอง แต�งตั้ง/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน�ง
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ส�วนกลาง

60 จ�างพิมพ�สรุปผลที่สําคัญผู�ทํางานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 11 ก.ค. 62 กองสถิติสังคม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. น.ส.ภารดี แซ
เฮง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

การส่ือสาร พ.ศ. 2561 (ฉบับ  Pocket Book) จํานวน 500 เล
ม กลุ
มสถิติแรงงาน 2. นางวิสณี พูลทรัพย� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3. น.ส.สิริมา รงค�นคร พนักงานบริหารทั่วไป

61 จ�างพิมพ�รายงาน "เครื่องช้ีภาวะสังคม พ.ศ. 2562" 12 ก.ค. 62 กองสถิติพยากรณ� คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายบรรพต ตีเมืองสอง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

จํานวน 200 เล
ม กลุ
มงานวิเคราะห�และพยากรณ� 2. นางธัญสินี ทิมศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สถิติเชิงสังคม 3. นายวิชาญ ชูรัตน� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

62 จ�างพิมพ�รายงาน ประมวลสรุปรายการเอกสารรายงานสถิติ 12 ก.ค. 62 กองสถิติพยากรณ� คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. น.ส.สุครีม กันไชย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

เผยแพร
ในรูปแบบ QR Code จํานวน 500 เล
ม กลุ
มบริการและเผยแพร
ข�อมูลสถิติ 2. น.ส.วิมลมาศ ปรีชาวนิช พนักงานบริหารทั่วไป

3. น.ส.สุภา สารีภาค พนักงานบริหารทั่วไป

63 จ�างซ
อมเครื่องถ
ายเอกสาร ยี่ห�อ Toshiba รุ
น e�STUDIO 305 19 ก.ค. 62 กลุ
มจัดเก็บข�อมูลพ้ืนที่ 4 ผู�ตรวจรับพัสดุ นายสมเกียรติ โยธะชัย เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

จํานวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ� 1105�06�12060100�

12926�0906�0002855

64 จ�างซ
อมเครื่อง Printer และ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร� 25 ก.ค. 62 กลุ
มสถิติอุตสาหกรรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. น.ส.ปภัสรินทร� ธีระวิริยะชัย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

รวม จํานวน 3 เครื่อง กองสถิติเศรษฐกิจ, กลุ
มบริการ 2. น.ส.ศิริพร แก�วโชติช
วงกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

และเผยแพร
ข�อมูลสถิติ พก.

กลุ
มคลังข�อมูลสถิติ พก. 3. น.ส.บุบผา สิงห�สามารถ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

65 เช
าสถานที่สําหรับดําเนินการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ 30 ก.ค. 62 กลุ
มการเจ�าหน�าที่ สลก. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางวิลาวัลย� ธรรมนาม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ตําแหน
งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการตําแหน
งเจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติ 2. นายปรีชา พานวัน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

งาน และตําแหน
งเจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสํานักงานสถิติ 3. ว
าที่ร�อยตรีหญิงศริริพร การสมศักด์ิ เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แห
งชาติ

66 จ�างซ
อมเครื่องสํารองไฟ (UPS) 30 ก.ค. 62 กลุ
มระเบียบวิธีสถิติ นว. ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.เบญจวรรณ ระหงส� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

67 จ�างติดต้ัง เลขหมาย  Gin Phone กับโทรศัพท�เลขหมาย 31 ก.ค. 62 กลุ
มคุ�มครองจริยธรรม สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.จันทรัตน� โกยทอง เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน

02�142�1327

68 จ�างซ
อมแซมประตูสํานักงานสถิติแห
งชาติ จํานวน 12 รายการ 2 ส.ค. 62 กลุ
มช
วยอํานวยการ สลก. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายอุทัย เลิศวิจิตสกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

2. นายคนึงศักด� แก�วนิรันดร�ลาพร พนักงานขับรถยนต�

69 จ�างพิมพ�ปก�บทสรุปและเข�าเล
มายงานการสํารวจภาวะการทํางาน 8 ส.ค. 62 กองสถิติสังคม กลุ
มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. น.ส.ภารดี แซ
เฮง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ของประชากร ไตรมาสที่ 2 : เมษายน�มิถุนายน พ.ศ. 2562 2. นางวิสณี พูลทรัพย� นักวิชาการสถิติชํานาญการ

จํานวน 450 เล
ม 3. น.ส.พรรชน�ชญมน แจ�งถ่ินปYา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

70 จ�างซ
อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร� ยี่ห�อ Dell รุ
น Optiplex 980 15 ส.ค. 62 กลุ
มบริการและสนับสนุน ผู�ตรวจรับพัสดุ นายสมพงศ� ไพเมือง เจ�าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร�

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�02�12061000�10493�0938� ระบบคอมฯ ชํานาญงาน

229/54 ศท.

71 จ�างซ
อมรถยนต� ของรถยนต�ยี่ห�อโตโยต�า หมายเลขทะเบียน 15 ส.ค. 62 กลุ
มช
วยอํานวยการ สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
พิเศษ ฮพ�9094 หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01�12060200�12939�

0702�0017/55

72 จ�างซ
อมเครื่อง  Printer และ 23 ส.ค. 62 กองสถิติพยากรณ� คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางมลุลี คงสกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร� รวม กลุ
มบริการและเผยแพร
 2. น.ส.สุครีม กันไชย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

จํานวน 3 เครื่อง ข�อมูลสถิติ 3. น.ส.เพ็ญศรี แก�ววิเชียรโชติ เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

73 จ�างติดต้ังโทรศัพท�สําหรับเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย 28 ส.ค. 62 กองสถิติสังคม ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.ภัสธารีย� ปานมี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

กลุ
มสารบรรณ สลก. พิเศษ
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 ศูนย�/กอง แต�งตั้ง/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน�ง

บันทึกขออนุมัติ ให'ปฏิบัติหน'าที่

ลงวันที่...........

ส�วนกลาง

74 จัดซ้ือแบตเตอรี่ สําหรับรถยนต� ยี่ห�อ อีซูซุ 10 ก.ย. 62 กลุ
มช
วยอํานวยการ สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

หมายเลขทะเบียน ชย�2713 หมายเลขครุภัณฑ� พิเศษ

1105�01�12060200�5733�0702�0002/50

75 จ�างซ
อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร� ยี่ห�อ ACER รุ
น Veriton X270 11 ก.ย. 62 กองสถิติพยากรณ� ผู�ตรวจรับพัสดุ น.ส.ศิริพร แก�วโชติช
วงกูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

หมายเลขครุภัณฑ� 1105�05�12061000�9250�0938� กลุ
มบริการและเผยแพร
ข�อมูลสถิติ

0005/53

76 จ�างเปล่ียนถ
ายนํ้ามันเครื่อง เปล่ียนไส�กรองนํ้ามันเครื่อง 12 ก.ย. 62 กลุ
มช
วยอํานวยการ สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

เปล่ียนไส�กรองอากาศฯ รถยนต� ยี่ห�อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน พิเศษ

ชย�2713 หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01�12060200�5733�

0702�0002/50

77 จ�างตรวจเช็คระบบแอร�รถยนต� สําหรับรถยนต� ยี่ห�อ นิสสัน 24 ก.ย. 62 กลุ
มช
วยอํานวยการ สลก. ผู�ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

หมายเลขทะเบียน ฮค�4248 หมายเลขครุภัณฑ� 1105�01� พิเศษ

12060200�3553�0702�0006/49

รวม 77 โครงการ รวม 151 ราย



� 11 �

แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

1 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2 จ$างทําตรายาง ๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

3 จ$างทําของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือน ๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการและ

วางแผน

2.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

4 ซ้ือหมึกถ4ายเอกสารเพ่ือใช$อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

5 ซ้ือหมึกเครื่องปริ้นเตอร-เพ่ือใช$อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

6 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ-สําเนาและกระดาษไขเพ่ือใช$อบรมโครงการระบบ ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

การจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

7 จัดซ้ือวัสดุ (สมุดโน$ต) เพ่ือใช$อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

8 จัดซ้ือวัสดุ (กระเปGา) เพ่ือใช$อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

9 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ส�วนภูมิภาค

การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ&าง

9 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พ้ืนฐานฯ

10 จัดทําปJายไวนิลเพ่ือใช$อบรมโครงการระบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

11 จ$างรถแห4ประชาสัมพันธ-เคล่ือนที่มโครงการระบการจัดเก็บข$อมูล ๘ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

12 จ$างทําตรายาง ๒๔ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

13 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๔ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

14 จ$างทําเอกสารพร$อมเข$าเล4มรายงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2561 ๒๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรนิกา  อาจเครือ เจ$าหน$าที่บริหารงานทั่วไป

15 จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ-เลเซอร-สี ๒๘ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

16 จัดจ$างซ4อมเครื่องพิมพ-สําเนา ๒๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

17 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

18 ซ้ือหมึกเครื่องปริ้นเตอร-เพ่ือใช$ในโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติฯ ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

76 จังหวัด

19 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

20 ซ้ือหมึกถ4ายเอกสาร ๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

21 ซ้ือหมึกเครื่องปริ้นเตอร- ๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

22 ซ้ือหมึกถ4ายเอกสาร ๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

23 จัดจ$างทําตรายาง ๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

24 จัดซ้ือหมึกเครื่องโทรสาร ๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

25 จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ-สําเนาและกระดาษไข ๑๔ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

26 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๔ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

27 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

28 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร ยี่ห$อ เคียวเซร4า ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

29 ซ้ือหมึกเครื่องปริ้นเตอร- ยี่ห$อ Epson ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

30 ซ้ือหมึกเครื่องปริ้นเตอร- ยี่ห$อ Samsung ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ-  สงวนทรัพย- พนักงานสถิติ

31 จัดซ้ือโต[ะประชุม ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

32 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

33 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในสํานักงาน ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  สว4างเนตร ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

34 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซล ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอรุณ  มณีโสภา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

35 จัดจ$างทําเอกสารประกอบการอบรมโครงการระบบจัดเก็บข$อมูล ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธิ์  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

36 จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ-เคียวเซร4า รุ4น TK 479 ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธิ์  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

37 จัดจ$างพนักงานทําความสะอาด ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวยวียส  กุลพานิช พนักงานสถิติ

38 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางกรรณิกา  พาจังหรีด ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

39 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซล ๒๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจ$าหน$าที่บริหารงานทั่วไป

40 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม$สดเพ่ือใช$ในงานพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชา ๒๙ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธิ์  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

นุสาวรีย- พระบาทสมเด็จพระปกเกล$าเจ$าอยู4หัวรัชกาลที่ 7

41 จัดจ$างพนักงานทําความสะอาด ๕ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวยวียส  กุลพานิช พนักงานสถิติ

42 จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ-เคียวเซร4า รุ4น TK 479 ๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธิ์  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

43 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซล ๑๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจ$าหน$าที่บริหารงานทั่วไป

44 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซล ๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปรมาภรณ-  แสงศิริโรจน- พนักงานสถิติ

45 จัดจ$างตรวจสภาพและบํารุงรักษารถยนต- หมายเลขทะเบียน ๑๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

กฉ 778 จันทบุรี
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

46 จัดซ้ือครุภัณฑ-สํานักงาน จํานวน 6 รายการ ๑๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิรุทธิ์  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวปรมาภรณ-  แสงศิริโรจน- พนักงานสถิติ

3.นางกรรณิกา  พาจังหรีด ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

47 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซล ๒๖ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

48 จัดจ$างเหมาบริการรถวิ่งประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางกรรณิกา  พาจังหรีด ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

49 จัดจ$างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธิ์  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

50 จัดจ$างเหมาบริการติดต้ังฟdล-มกรองแสง ยางหีบเพลง และกระจก ๑๔ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปรมาภรณ-  แสงศิริโรจน- พนักงานสถิติ

มองท$ายรถยนต-ราชการ

51 จัดจ$างเหมาบริการซ4อมและบํารุงรักษาแอร-ภายในสํานักงาน ๑๔ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปรมาภรณ-  แสงศิริโรจน- พนักงานสถิติ

52 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซล ๑๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจ$าหน$าที่บริหารงานทั่วไป

53 จัดซ้ือแบตเตอรี่รถยนต-ประจําสํานักงาน หมายเลขทะเบียน ๒๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

กฉ 778 จันทบุรี

54 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปรมาภรณ-  แสงศิริโรจน- พนักงานสถิติ

55 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสารเคียวเซร4า รุ4น TK479 ๒๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวโศศิษฐา  อุ4นทรัพย-คงอยู4 พนักงานสถิติ

56 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซล ๑๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจ$าหน$าที่บริหารงานทั่วไป

57 จ$างรถแห4ประชาสัมพันธ-โครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวบงกช  ถาวรโชติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

58 จ$างซ4อมเครื่องพิมพ-สําเนาระบบดิจิตอล ยี่ห$อริโซ4 ๑๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายทศพล  สิงห-โตอาจ พนักงานสถิติ

59 จัดจ$างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสํานักงานฯ ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตตนา  ยอมิน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

60 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววารินทร-  ฉ่ําสมบูรณ- พนักงานสถิติ

61 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 18 รายการ ๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวบงกช  ถาวรโชติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

62 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (หมึก) จํานวน 4 รายการ ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกานดา  นิยม พนักงานสถิติ

63 จ$างซ4อมรถยนต-ส4วนกลาง ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายจักรกฤษ  ดิลกศรี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

64 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิดาภา  คํารังษี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

65 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (หมึกพิมพ-) จํานวน 2 รายการ ๑๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตตนา  ยอมิน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

66 จ$างพิมพ-รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวบงกช  ถาวรโชติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ.ศ. 2561

67 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 14 รายการ ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรวรรณ  วิเชียรวรรณ พนักงานสถิติ

68 เช4าสัญญาณอินเตอร-เน็ต ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายทศพล  สิงห-โตอาจ พนักงานสถิติ
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69 ซ้ือพานพุ4มดอกไม$สด ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายพเนิน  พูลสุข ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

70 จ$างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือประเมินผลและสํารวจความพึงพอใจของ ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

ประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค-ฯ และงานสงกรานต- 2.ว4าที่เรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ

จัดหวัดชลบุรี ประจําปf 2562 3.นายสมจิตต-  โพธิ์ชัยสาร พนักงานสถิติ

71 ซ้ือวัสดุสําหรับอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถิติ

3.นายชัยมลคล  โตอุทัย พนักงานสถิติ

72 ซ้ือหมึกพิมพ-ปริ้นเตอร-เพ่ือใช$ในสํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นายอภิรักษ-  ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ

3.นายชัยมลคล  โตอุทัย พนักงานสถิติ

73 จ$างซ4อมแซมบํารุงรักษาเครื่องถ4ายเอกสาร ชาร-ป MX�M452N ๑๕ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นายชัยมลคล  โตอุทัย พนักงานสถิติ

3.ว4าที่เรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ

74 จัดซ้ือพานพุ4มดอกไม$สด ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายจิรวัฒน-  ไชยอิทธิรุจน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

75 ซ้ือวัสดุสํานักงานสําหรับการจัดทํารายงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถิติ

3.นายชัยมงคล  โตอุทัย พนักงานสถิติ

76 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ- ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

2.ว4าที่เรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ

3.นายอภิรักษ-  ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ3.นายอภิรักษ-  ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ

77 ซ4อมบํารุงรถยนต-ประจําสํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ยี่ห$อ โตโยต$า ๒๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชัยมลคล  โตอุทัย พนักงานสถิติ

หมายเลขทะเบียน งฉ 7362 ชลบุรี

78 ซ4อมบํารุงรถยนต-ประจําสํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ยี่ห$อ โตโยต$า ๒๗ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชัยมลคล  โตอุทัย พนักงานสถิติ

หมายเลขทะเบียน นง 4926 ชลบุรี

79 ซ4อมบํารุงรถยนต-ประจําสํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ยี่ห$อ โตโยต$า ๒๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชัยมลคล  โตอุทัย พนักงานสถิติ

หมายเลขทะเบียน นง 4926 ชลบุรี

80 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถิติ

81 จ$างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอภิรักษ-  ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ

82 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมจิตต-  โพธิ์ชัยสาร พนักงานสถิติ

83 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

84 จัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ- ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

85 จัดจ$างทําปJายไวนิล ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

86 จ$างซ4อมเครื่องคอมพิวเตอร-โน$ตบุ[ก ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

87 จ$างซ4อมเครื่องปรับอากาศ ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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88 จัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ- ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

89 จ$างถ4ายเอกสารและเข$าเล4มโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติและสารสนเทศ ๒๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู$ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิช นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ระดับพ้ืนที่ 76 จังหวัด

90 จัดซ้ือกระดาษถ4ายเอกสาร ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

91 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

92 จัดจ$างทํารูปเล4มรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยนาท

93 จัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ- ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

94 จัดจ$างซ4อมแซมเครื่องโทรสาร Brother ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

95 จัดซ้ือเก$าอี้ทํางาน ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

96 จัดซ้ือโต[ะทํางาน ระดับ 1 � 2 ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

97 จัดซ้ือเครื่องถ4ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว � ดํา ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวชไมพร  อ่ําดอนกลอย พนักงานสถิติ

3.นางธฃนัญญา  เมฆอิ่ม พนักงานสถิติ

98 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ-สํานักงาน ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

99 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

2.นายบดินทร-  อับดุลสลาม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางกฤตภัค  ศิลาอาศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

100 จ$างเหมาแม4บ$านทําความสะอาด ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู$ตรวจรับพัสดุ นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

101 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

2.นายบดินทร-  อับดุลสลาม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางกฤตภัค  ศิลาอาศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

102 จ$างเหมาแม4บ$านทําความสะอาด ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู$ตรวจรับพัสดุ นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

103 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภสร  ยังประโยชน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

104 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

2.นายบดินทร-  อับดุลสลาม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางกฤตภัค  ศิลาอาศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

105 จ$างเหมาแม4บ$านทําความสะอาด ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู$ตรวจรับพัสดุ นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

106 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภสร  ยังประโยชน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

107 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๓๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

2.นายบดินทร-  อับดุลสลาม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางกฤตภัค  ศิลาอาศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

108 จ$างเหมาแม4บ$านทําความสะอาด ๓๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู$ตรวจรับพัสดุ นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ
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109 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

2.นายบดินทร-  อับดุลสลาม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางกฤตภัค  ศิลาอาศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

110 จ$างเหมาแม4บ$านทําความสะอาด ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู$ตรวจรับพัสดุ นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

111 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจรรย-สมร  สืบจุ$ย พนักงานสถิติ

112 จัดซ้ือครุภัณฑ-สํานักงาน 16 รายการ ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

3.นางสาวนภสร  ยังประโยชน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

113 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 2 รายการ ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

3.นางสาวนภสร  ยังประโยชน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

114 จัดจ$างทําบอร-ดบุคลากร ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

3.นางสาวนภสร  ยังประโยชน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

115 จัดจ$างทําบอร-ดประชาสัมพันธ- ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

3.นางสาวนภสร  ยังประโยชน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

116 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 5 รายการ ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

3.นางสาวนภสร  ยังประโยชน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ3.นางสาวนภสร  ยังประโยชน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

117 จัดซ้ือฟdล-มกรองแสง ลามิน4า ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

3.นางสาวนภสร  ยังประโยชน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

118 ขอซ้ือกระเปGาผ$าด$ายดิบใส4เอกสารพร$อมสกิน ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

119 ขอซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

120 ขอซ้ือวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องพิมพ-) ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญqู พนักงานสถิติ

121 จ$างทําพวงมาลา ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

122 จ$างทําพวงมาลา ๒๔ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

123 ซ้ือวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องถ4ายเอกสาร) ๒๙ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญqู พนักงานสถิติ

124 จ$างทําพวงมาลาเพ่ือใช$ในงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกคล$ายวันสวรรคต ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร"

ประจําปf 2562

125 จ$างทําตรายาง ๒๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

126 ซ้ือวัสดุสํานักงาน (กระดาษถ4ายเอกสาร � กระดาษโฟโต$) ๒๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนคร  เวศน-เรืองสันติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางอัมพร  กตัญqู พนักงานสถิติ

3.นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ
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127 ซ้ือวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องพิมพ- และหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร) ๒๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนคร  เวศน-เรืองสันติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางอัมพร  กตัญqู พนักงานสถิติ

3.นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

128 ซ้ือวัสดุสํานักงาน (กระดาษถ4ายเอกสาร A4 80 แกรม) ๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

129 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

130 ซ้ือวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องพิมพ-สีและแผ4น CD�R, แผ4น DVD) ๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

131 จัดซ้ือหมึกพิมพ- ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

132 จัดซ้ือกระดาษถ4ายเอกสาร ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

133 จัดซ้ือตลับผงหมึก ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวัฒนา  มังกรแสงแก$ว พนักงานสถิติ

134 จัดซ้ือตลับผงหมึก ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

135 จัดซ้ือกระเปGาผ$าโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ พ.ศ. 2562 ๑๓ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

136 จัดจ$างทําปJายประชาสัมพันธ-เพ่ือใช$ในโครงการระบบจัดเก็บข$อมูล ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

137 จ$างเหมาเดินสายร$อยท4อระบบภายในอาคาร ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

138 จ$างเหมาเดินสายไฟภายในอาคาร ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมบัติ  สะพลอย เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน138 จ$างเหมาเดินสายไฟภายในอาคาร ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมบัติ  สะพลอย เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.นายวัฒนา  มังกรแสงแก$ว พนักงานสถิติ

3.นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

139 จ$างก4อสร$างงานปรับปรุงต4อเติมสํานักงานฯ ๒๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวผาสุข  พิมพ-เพ่ิมพูน นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นายนิคม  วัฒนพงษ- เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

3.นายอนุศักด์ิ  สายสูง พนักงานสถิติ

140 จ$างก4อสร$างงานปรับปรุงต4อเติมสํานักงานฯ ๒๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ- เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.นางสาวทัศนีย-  พุทธมนต-พิทักษ- พนักงานสถิติ

141 จัดจ$างก4อสร$างงานปรับปรุงต4อเติมสํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการพิจารณา 1.นางสาวชินีศิษฎ-  หมื่นพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ณ อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ส4วนต4อเติม ช้ัน 4) ด$วยวิธี ผลการประกวดราคา 2.นายวัฒนา  มังกรแสงแก$ว พนักงานสถิติ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e�bidding) อิเล็กทรอนิกส- 3.นางสาวพรนํ้าเพชร  วิมูลชาติ พนักงานสถิติ

4.นางสาวศรีสุดา  ศรนุวัตร ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

142 จัดจ$างก4อสร$างงานปรับปรุงต4อเติมสํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมบัติ  สะพลอย เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ณ อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ส4วนต4อเติม ช้ัน 4) ด$วยวิธี 2.นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e�bidding) 3.นายกวิญ  บัวจอม พนักงานสถิติ

143 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๑ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2562

144 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติและสารสนเทศ ๑๑ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวัฒนา  มังกรแสงแก$ว พนักงานสถิติ

ระดับพ้ืนที่ 76 จังหวัด 2.นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

145 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๑ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมบัติ  สะพลอย เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ของครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นายวัฒนา  มังกรแสงแก$ว พนักงานสถิติ
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

146 จ$างเหมาจัดทําเอกสารรายงานผลสถานการณ-ยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิทยา  สุวัณณกีฎะ พนักงานสถิติ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1 เดือน ม.ค. � มี.ค. 2562)

147 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ  ถนอมวงศ- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางปภารัต  อยู4ผ4องภา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวสุมาลี  บุญมา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

148 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรสุดา  นุชบ$านป}า เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พ้ืนฐานฯ

149 จ$างซ4อมเครื่องถ4ายเอกสาร ๑๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรสุดา  นุชบ$านป}า เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

150 จ$างเหมาจัดทํารายงานผลสถานการณ-ยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ๒๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมเกียรติ  วงศ-ผลบุญ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ.ศ. 2562

151 จัดซ้ือหมึกพิมพ-และกระดาษไข ๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรสุดา  นุชบ$านป}า เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

152 จัดจ$างทําหนังสือรายงานผลสถานการณ-ยาเสพติด ประจําปf 2562 ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ  วงศ-ผลบุญ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

จังหวัดนนทบุรี 2.นายวิทยา  สุวัณณกีฎะ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุมาลี  บุญมา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

153 จัดซ้ือตลับผงหมึกสีดํา Samsung ๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ  วงศ-ผลบุญ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวชนกนันท-  ทวนทอง พนักงานสถิติ

3.นางภีภัทราภรณ-  สุกใส ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

154 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรสุดา  นุชบ$านป}า เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวพัชรินทร-  เอี่ยมแจ$ง พนักงานสถิติ2.นางสาวพัชรินทร-  เอี่ยมแจ$ง พนักงานสถิติ

3.นายกฤษดา  พุทธศศิธร ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

155 จ$างทํากระเปGาใส4 Tablet และเอกสารเพ่ือใช$ในการประชุม ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

156 ซ้ือวัสดุสํานักงานฯ เพ่ือใช$ในการจัดเตรียมเอกสารในการประชุมช้ีแจง ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

โครงการฯ

157 จ$างทําปJายประชาสัมพันธ- (ไวนิล) ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

158 ซ้ือวัสดุสํานักงานฯ เพ่ือใช$ในการประชุมอบรมโครงการ ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

159 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซล ประจําเดือน พ.ค. 62 (ครั้งที่ 1) ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

160 จ$างซ4อมบํารุงและเปล่ียนอะไหล4เครื่องถ4ายเอกสารของสํานักงานฯ ๑๐ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

161 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซล ประจําเดือน พ.ค. 62 (ครั้งที่ 2) ๒๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

162 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซล ประจําเดือน มิ.ย. 62 ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

163 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในการประชุมอบรมโครงการระบบการจัดเก็บ ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

164 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซล ประจําเดือน ก.ค. 62 ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

165 ซ้ือวัสดุสํานักงานฯ เพ่ือใช$ในการจัดทําโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติฯ ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

166 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

167 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ-สํานักงาน ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

168 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องถ4ายเอกสาร Kyocera) ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

169 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (กระดาษถ4ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม) ๑๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

170 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซล ประจําเดือน ก.ย. 62 (ครั้งที่ 1) ๑๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

171 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซล ประจําเดือน ก.ย. 62 (ครั้งที่ 2) ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน-  ธีรเวช เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

172 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (กระดาษถ4ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม) ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

173 จ$างทําของสมนาคุณโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ พ.ศ. 2562 ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายศิวกร  อุตอามาตย- พนักงานสถิติ

174 จัดจ$างพิมพ-เล4มรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2561 ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนวลอนงค-  ผลสง4า ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

2.นายศิวกร  อุตอามาตย- พนักงานสถิติ

3.นางโสภี  ชัชวาล ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

175 จ$างล$างและเติมนํ้ายาเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๑๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนวลอนงค-  ผลสง4า ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

176 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติและสารสนเทศฯ ๒๗ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรัญญา  ไชยชนะ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นายศิวกร  อุตอามาตย- พนักงานสถิติ2.นายศิวกร  อุตอามาตย- พนักงานสถิติ

3.นางโสภี  ชัชวาล ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

177 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในสํานักงาน ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนวลอนงค-  ผลสง4า ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

2.นายศิวกร  อุตอามาตย- พนักงานสถิติ

3.นางสาวกุสุมากรณ-  พรหมจักร ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

178 จ$างซ4อมเครื่องพิมพ-สําเนา ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายป�ญญา  สอนอ4อง พนักงานสถิติ

179 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

180 จ$างทําปJายไวนิล ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายป�ญญา  สอนอ4อง พนักงานสถิติ

181 จ$างทําพวงมาลา ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

182 จัดจ$างพิมพ-อินดอร-กลอสซ่ีเคลือบด$านและแผ4นพับประชาสัมพันธ- ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิราภรณ-  แสงวรนุช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

183 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานโครงการขับเคล่ือนแผนแม4บทระบบสถิติ ๒๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิราภรณ-  แสงวรนุช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ประเทศไทย ฉบับที่ 2

184 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในราชการ ๒๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

185 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๒๖ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิราภรณ-  แสงวรนุช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ครัวเรือน พ.ศ. 2560

186 จัดจ$างซ4อมบํารุงรักษารถยนต-ส4วนราชการ จํานวน 15 รายการ ๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายปรีชา  มีทรัพย- นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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187 จัดจ$างพิมพ-รายงานสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิราภรณ-  แสงวรนุช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พ.ศ. 2560 จังหวัดปราจีนบุรี

188 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ๑๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายปรีชา  มีทรัพย- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

189 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืนรถยนต-ราชการ ๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก$ว เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

190 จ$างทําปJายไวนิลประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลสร$าง ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท-  สุทธนะ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

พ้ืนฐานฯ 2.นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

191 จ$างถ4ายเอกสารประกอบการประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท-  สุทธนะ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

สร$างพ้ืนฐานฯ 2.นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

192 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลสร$างพ้ืนฐานฯ ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท-  สุทธนะ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

193 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม$สด ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท-  สุทธนะ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

194 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืนรถยนต-ราชการ ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก$ว เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

195 จ$างบํารุงรักษารถยนต-สํานักงานฯ ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท-  สุทธนะ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

196 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืนรถยนต-ราชการ ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก$ว เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน196 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืนรถยนต-ราชการ ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก$ว เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

197 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท-  สุทธนะ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

198 จัดซ้ือผงหมึกเครื่องพิมพ-เอกสาร Sumsung รุ4น ProXpress M4030ND ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท-  สุทธนะ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

199 จัดซ้ือวัสดุโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท-  สุทธนะ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

200 จัดจ$างล$างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ๒๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

201 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืนรถยนต-ราชการ ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก$ว เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

202 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืนรถยนต-ราชการ ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก$ว เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

203 จัดจ$างเปล่ียนยางรถยนต-สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท-  สุทธนะ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

204 จัดซ้ือชุดความร$อนเครื่องถ4ายเอกสาร KYOCERA TASKalfa 3010i ๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท-  สุทธนะ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

205 จัดจ$างพิมพ-รูปเล4มแผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

206 จัดซ้ือชุด Developer เครื่องพิมพ-เอกสาร Epson รุ4น M2410 ๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ
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207 จัดจ$างถ4ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

ครั้งที่ 3/2562

208 จัดจ$างทําปกพร$อมเข$าเล4มรายงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท-  สุทธนะ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

209 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

210 จัดซ้ือผงหมึกเครื่องพิมพ-เอกสาร Sumsung ๒๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

211 จัดซ้ือวัสดุโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๒๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท-  สุทธนะ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

212 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืนรถยนต-ราชการ ๓๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก$ว เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

213 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณา  แก$วบัวดี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

214 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืนรถยนต-ราชการ ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก$ว เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

215 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

216 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

217 จ$างทําปJายส่ือข$อมูลเพ่ือการบริหารจัดการนํ้า ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน217 จ$างทําปJายส่ือข$อมูลเพ่ือการบริหารจัดการนํ้า ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

218 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท-  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

219 จ$างทําตรายางสํานักงานฯ จํานวน 10 อัน ๒๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

220 จัดจ$างซ4อมเครื่องคอมพิวเตอร-สํานักงาน ๕ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

221 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท-  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

222 จ$างเหมาเปล่ียนยางรถยนต-สํานักงาน ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

223 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

224 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท-  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

225 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท-  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

226 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท-  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

227 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

228 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท-  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

229 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท-  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

230 จัดจ$างทําพวงมาลา ๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน
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ส�วนภูมิภาค

231 เช4าอุปกรณ-เพ่ือใช$ในการอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ

232 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ 2.นางนวลจันทร-  บุญส4ง พนักงานสถิติ

3.นางจิรัชญาภรณ-  วงศ-พิทักษ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

233 เช4าบริการอินเตอร-เน็ต (ช่ัวคราว) สําหรับใช$ในการอบรมโครงการระบบ ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

การจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ 2.นางสาวสังวาลย-  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

3.นางจิรัชญาภรณ-  วงศ-พิทักษ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

234 จ$างทําปJายไวนิลโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางอินทิรา  สุภคุตป� พนักงานสถิติ

3.นางสาวกุศลิน  เกษรศิริ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

235 เช4าอุปกรณ-เพ่ือใช$ในการอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยรัตน-  วิสุทธิแพทย- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ

236 จ$างเหมาประกอบอาหารว4างและเครื่องด่ืม ๒๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนวลจันทร-  บุญส4ง พนักงานสถิติ

237 จ$างซ4อมบํารุงยานพาหนะ ๒๙ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางนวลจันทร-  บุญส4ง พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  วิเชียรแลง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

238 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือจัดประชุมโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติและสารสนเทศฯ ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ครั้งที่ 2/2562 2.นางสาวสังวาลย-  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  วิเชียรแลง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ3.นางสาวกนกวรรณ  วิเชียรแลง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

239 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือจัดทํารายงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สังคมครัวเรือน พ.ศ.2562 2.นางสาวสังวาลย-  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกุศลิน  เกษรศิริ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

240 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ปfงบประมาณ 2563 ๑๑ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางนวลจันทร-  บุญส4ง พนักงานสถิติ

3.นางสาวศิริพร คุณากรสกุล ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

241 จ$างเหมาบริการงานทําความสะอาด ปfงบประมาณ 2563 ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวกุศลิน  เกษรศิริ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  วิเชียรแลง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

242 เช4าบริการสัญญาณอินเตอร-เน็ต ปfงบประมาณ 2563 ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหทัยรัตน- วิสุทธิแพทย- ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

2.นางอินทิรา สุภคุตป� พนักงานสถิติ

3.นางจิรัชญาภรณ- วงศ-พิทักษ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

243 จัดซ้ือวัสดุโครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชบา  รอดผา พนักงานสถิติ

244 จัดจ$างทําตรายาง ๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวภัสธธร  ดาจันทร- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

245 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจป�ญญาพล พนักงานสถิติ

246 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจป�ญญาพล พนักงานสถิติ
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247 จัดซ้ือแบตเตอร-รี่รถยนต-สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี หมายเลขทะเบียน ๑๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายธนกร  ดาจันทร- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

กง 559 ราชบุรี

248 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๖ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจป�ญญาพล พนักงานสถิติ

249 จัดจ$างซ4อมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนวลจันทร-  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

250 จัดจ$างทําไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ-โครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนวลจันทร-  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ 2.นายพูนศักด์ิ  ช4างทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาวภัสธธร  ดาจันทร- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

251 จัดจ$างซ4อมรถยนต-สํานักงาน ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายพูนศักด์ิ  ช4างทอง พนักงานสถิติ

2.นางสาวภัสธธร  ดาจันทร- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

252 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจป�ญญาพล พนักงานสถิติ

253 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (ผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร- ยี่ห$อ Samsung) ๒๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชบา  รอดผา พนักงานสถิติ

254 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (ผงหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร) ๒๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทยา  สรกฤตยาเมธ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

255 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจป�ญญาพล พนักงานสถิติ

256 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (ผงหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร) ๒๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจป�ญญาพล พนักงานสถิติ

257 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพชรมน  เรืองผิว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

258 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ต ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชบา  รอดผา พนักงานสถิติ258 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ต ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชบา  รอดผา พนักงานสถิติ

2.นางสาวภัสธธร  ดาจันทร- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

259 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายพูนศักด์ิ  ช4างทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนกร  ดาจันทร- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวสุมณฑา  สํารวมจิตต- พนักงานสถิติ

260 เช4าอาคารเป�นที่ทําการสํานักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจสภาพ 1.นางสาวนวลจันทร-  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

อาคาร 2.นายพูนศักด์ิ  ช4างทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาวพชรมน  เรืองผิว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

261 เช4าอาคารเป�นที่ทําการสํานักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับ 1.นายมณเฑียร  คล$ายคลึง พนักงานสถิติ

การเช4า 2.นางสาวสุทิชา  สัจจป�ญญาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวหทยา  สรกฤตยาเมธ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

262 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

พ้ืนฐานฯ

263 ซ้ือหมึกพิมพ-สําเนาดิจิตอล รุ4น INK JP12 และผงหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ริโก$ รุ4น 31ST2580

264 จ$างรถประชาสัมพันธ-พร$อมคนขับ เครื่องขยายเสียง และปJายไวนิล ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

ติดข$างรถเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

265 จัดซ้ือหมึกซัมซุง ๑๕ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

266 จัดจ$างพิมพ-รายงานสถิติจังหวัดลพบุรี ๑๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจตจันทร-  หล4อประเสริฐ พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

267 จัดจ$างทําปJายไวนิลโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๑๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจนณรงค-  แก$วแท$ พนักงานสถิติ

ครัวเรือน พ.ศ. 2561

268 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2561

269 จัดจ$างพิมพ-รายงาน และใบปลิวโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทิพวรรณ  พานทอง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

270 จ$างตรวจเช็คหลังคารถยนต-ส4วนกลาง ๒๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจตจันทร-  หล4อประเสริฐ พนักงานสถิติ

271 จัดจ$างพิมพ-แผ4นประชาสัมพันธ-การนําข$อมูลสถิติไปใช$ประโยชน- ๒๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทิพวรรณ  พานทอง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

272 จัดจ$างทําปJายไวนิลเพ่ือใช$ประชาสัมพันธ-โครงการภาวะเศรษฐกิจ ๒๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจนณรงค-  แก$วแท$ พนักงานสถิติ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

273 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจตจันทร-  หล4อประเสริฐ พนักงานสถิติ

274 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสิทธิพงษ-  กาฬสินธุ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

275 จัดซ้ือเครื่องถ4ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว � ดํา) ความเร็ว 30 แผ4น ๑๑ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ต4อนาที 2.นายเจนณรงค-  แก$วแท$ พนักงานสถิติ

3.นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

276 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นายเจตจันทร-  หล4อประเสริฐ พนักงานสถิติ

3.นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ3.นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

277 เช4าสัญญาณอินเตอร-เน็ต ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจตจันทร-  หล4อประเสริฐ พนักงานสถิติ

278 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๒๘ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสิงห-ชัย  ปฐมวานิช เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

279 จ$างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๒๘ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสิงห-ชัย  ปฐมวานิช เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

280 จ$างทําพานพุ4มดอกไม$สด ๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวภิรมย-  สุดสวาท ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

281 จ$างทําพานพุ4มดอกไม$สด ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวภิรมย-  สุดสวาท ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

282 จ$างทําพวงมาลา ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

283 จ$างทํากระเปGาผ$าดิบ ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปราณี  บาลโครตคุณ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

284 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (ลีเรดโก) ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

285 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (ซีโอแอล) ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภาสภีม  อาจวิชัย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

286 เช4าใช$สถานที่ห$องประชุมอาคารศูนย-พักใจ เทศบาลบางเมือง เพ่ือใช$ ๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสิงห-ชัย  ปฐมวานิช เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

อบรมในโครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

287 จ$างทําอาหารกลางวัน อาหารว4างและเครื่องด่ืม เพ่ือใช$อบรมในโครงการ ๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสิงห-ชัย  ปฐมวานิช เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

ระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ 2.นางสาววรารัตน-  จันทะวาด ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวภิรมย-  สุดสวาท ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

288 จ$างทําปJายไวนิล เพ่ือใช$ประชาสัมพันธ- และใช$ในการอบรมโครงการ ๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายปกรณ-  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ

ระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ
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289 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เพ่ือใช$ในโครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปราณี  บาลโครตคุณ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พ้ืนฐานฯ

290 จ$างทําพวงมาลา ๒๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

291 จัดจ$างทําของสมนาคุณให$ครัวเรือนตัวอย4างโครงการ MICS6 ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสิงห-ชัย  ปฐมวานิช เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

292 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภาสภีม  อาจวิชัย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

293 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววรารัตน-  จันทะวาด ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

294 จัดจ$างพิมพ-รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางคนิษฐา  น$อยเงิน พนักงานสถิติ

ครัวเรือน พ.ศ. 2561

295 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปราณี  บาลโครตคุณ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

296 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนิรันดร-  เกตุสิริวงศ- เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

297 จัดซ้ือหมึกพิมพ- ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

298 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

299 จัดจ$างซ4อมครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

300 จัดซ้ือหมึกพิมพ-สําเนา ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

301 จ$างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ301 จ$างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

302 จ$างทําไวนิล ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

303 จ$างรถแห4ประชาสัมพันธ- ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

304 จัดซ้ือหมึกพิมพ- ๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

305 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

306 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๐ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนิรันดร-  เกตุสิริวงศ- เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

307 จ$างทํากระเปGาถุงผ$าพร$อมโลโก$ ๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

308 จ$างเปล่ียนถ4ายนํ้ามันเครื่องรถยนต-สํานักงาน ๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

309 จ$างทําตรายาง ๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

310 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

311 จัดซ้ือหมึกพิมพ- ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

312 จ$างทํารายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2562 ๑๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

313 ซ้ือเครื่องถ4ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว � ดํา) ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

314 จ$างทํารายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย-  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ.ศ. 2561
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

315 จ$างซ4อมแอร- ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริทิพย-  แซ4เล$า ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

316 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

317 ซ้ือหมึกเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริวรรณ  โพธิ์เทศ พนักงานสถิติ

318 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

319 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตนาภรณ-  ผลไม$ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

320 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายโสภณ  ลาภส4งเสริม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

321 จ$างติดต้ังอินเตอร-เน็ต ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

322 ค4าใช$จ4ายเกี่ยวกับการใช$สถานที่และการตกแต4งสถานที่อบรมโครงการ ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนฤมล  บัวงาม เจ$าหน$าที่บริหารงานทั่วไป

จัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ที่ศูนย-ประชุมดอกกระทุ4ม สํานักงาน

เทศบาลเมืองกระทุ4มแบน

323 ซ้ือไขเครื่องพิมพ-สําเนาดิจิตอลเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิษฐา  แก$วงาม พนักงานสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

324 ขอเช4าสถานที่จัดประชุมช้ีแจงโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุไรวรรณ  สุบรรณ- เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พ้ืนฐานฯ 

325 ค4าใช$จ4ายเกี่ยวกับการใช$สถานที่และการตกแต4งสถานที่อบรมโครงการ ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริวรรณ  โพธิ์เทศ พนักงานสถิติ

ระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ณ ที่ว4าการอําเภอเมือง

สมุทรสาครสมุทรสาคร

326 ค4าใช$จ4ายเกี่ยวกับการใช$สถานที่และการตกแต4งสถานที่อบรมโครงการ ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริทิพย-  แซ4เล$า ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

ระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ณ ที่ว4าการอําเภอบ$านแพ$ว

327 จ$างทําปJายโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริทิพย-  แซ4เล$า ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

328 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานยานพาหนะและขนส4ง (ยางรถยนต-) ๑๐ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน-  สังข-สุข พนักงานสถิติ

329 จัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๕ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางวิภาพรรณ  หงษา พนักงานสถิติ

330 จัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๕ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิษฐา  แก$วงาม พนักงานสถิติ

331 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิษฐา  แก$วงาม พนักงานสถิติ

ครัวเรือน พ.ศ. 2562

332 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน-  ผ4องอ4อน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

333 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ พ.ศ. 2562 ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายโสภณ  ลาภส4งเสริม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

334 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน-  ผ4องอ4อน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

335 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน-  ผ4องอ4อน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

336 จ$างทําปJายสแตนด้ี เพ่ือใช$ในสํานักงาน ๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายโสภณ  ลาภส4งเสริม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

337 ซ้ือแบตเตอรี่รถยนต- ๒๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุไรวรรณ  สุบรรณ- เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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338 ซ้ือวัสดุโครงการจัดทําชุดข$อมูลสถิติและสารสนเทศฯ ๒๗ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริวรรณ  โพธิ์เทศ พนักงานสถิติ

339 ซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร ๒๗ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริวรรณ  โพธิ์เทศ พนักงานสถิติ

340 ขอเช4าสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําข$อมูลสถิติและสารสนเทศฯ ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริทิพย-  แซ4เล$า ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

341 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน-  ผ4องอ4อน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

342 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ-สํานักงาน ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุไรวรรณ  สุบรรณ- เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

343 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสารโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน-  สังข-สุข พนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

344 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๑ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตนาภรณ-  ผลไม$ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

345 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๑๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายโสภณ  ลาภส4งเสริม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

ครัวเรือน พ.ศ. 2562

346 จัดทํากรมธรรม-ประกันภัยคุ$มครองผู$ประสบภัยจากรถ ๑๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน-  ผ4องอ4อน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

347 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๘ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน-  ผ4องอ4อน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

348 จัดจ$างทําตรายาง ๒๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริวรรณ  โพธิ์เทศ พนักงานสถิติ

349 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ-สํานักงาน ๒๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิษฐา  แก$วงาม พนักงานสถิติ

350 จัดซ้ือหมึก Samsung ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายโสภณ  ลาภส4งเสริม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

351 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

352 จ$างเปล่ียนแบตเตอรี่รถยนต- ๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฑามาศ  โภคสมบัติ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

353 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสายฝน  จันทร-แก$ว พนักงานสถิติ

354 ซ้ือกระดาษ A4 ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ศิริอ4อน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

355 ซ้ือหมึกสีดําดูโปร ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางธนารมย-  บุญยืน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

356 จ$างทําปJายไวนิลประชาสัมพันธ-โครงการนํ้าฯ 2562 ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสายชล  ลําหัสแสง พนักงานสถิติ

357 จ$างติดต้ังมิเตอร-ไฟฟJาสํานักงาน ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายธานี  ทองมี พนักงานสถิติ

358 จ$างทํากระเปGาตอบแทนครัวเรือนโครงกาสํารวจสถานการณ-เด็กฯ ๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนิตยา  เชษฐอุ4นเรือน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

พ.ศ. 2552

359 จ$างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานติดต้ังภายใน ๓ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรภัสศา  พฤฒากรณ- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายธานี  ทองมี พนักงานสถิติ

3.นายสายชล  ลําหัสแสง พนักงานสถิติ

360 จ$างทําปJายสํานักงาน พร$อมติดต้ัง ๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางธนารมย-  บุญยืน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

361 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร- ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนิตยา  เชษฐอุ4นเรือน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ
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362 จ$างปรับปรุงสํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ$าง 1.นางสาวจุฑามาศ  โภคสมบัติ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวโสภา  สมจิตมูล พนักงานสถิติ

3.นางสาวอัญชลี  ศิริอ4อน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

363 จ$างปรับปรุงสํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรภัสศา  พฤฒากรณ- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางธนารมย-  บุญยืน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

364 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร- ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ศิริอ4อน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

365 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร- ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายธานี  ทองมี พนักงานสถิติ

366 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร- ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางธนารมย-  บุญยืน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

367 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร- ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสายฝน  จันทร-แก$ว พนักงานสถิติ

368 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในสํานักงาน ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ

369 จ$างทําพานพุ4มดอกไม$สด เพ่ืองานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟJา ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ

จุฬาโลกมหาราช

370 จ$างทําตรายาง ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุกัญญา  ฟ�กหว4าง พนักงานสถิติ

371 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าฯ ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวภัคญาดา  สุวรรณเล็ก ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

372 จัดซ้ือหมึกเครื่องปริ้นเตอร-ยี่ห$อ Samsung ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นายใจชนะ  อรุณเนตร เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

373 จ$างซ4อมเครื่องถ4ายเอกสารยี่ห$อ KYOCERA ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นางภัทรานิษฐ-  หลักคําพันธ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

374 จัดจ$างรถแห4ประชาสัมพันธ-โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าฯ ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ

375 จ$างทํากระเปGาผ$าลายผ$าขาวม$าพร$อมสกรีนเพ่ือใช$เป�นของสมนาคุณ ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายใจชนะ  อรุณเนตร เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

โครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ 2.นางสาวภัคญาดา  สุวรรณเล็ก ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางภัทรานิษฐ-  หลักคํา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

376 จ$างทําปJายไวนิลเพ่ือใช$ประชาสัมพันธ-โครงการบริหารจัดการ ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุกัญญา  ฟ�กหว4าง พนักงานสถิติ

ทรัพยากรนํ้าฯ

377 ซ4อมบํารุงรักษารถยนต-ราชการ ๑๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรัตน-  ลพพ้ืน พนักงานสถิติ

378 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในสํานักงาน ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน-  ดวงเดือน พนักงานสถิติ

379 จัดจ$างทําตรายาง ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นางศิลป�แต4ง  ต้ังชูวงษ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

380 จัดจ$างซ4อมเครื่องปริ้นเตอร- ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจงกล  ขํานํ้าคู$ พนักงานสถิติ

381 ซ4อมบํารุงรักษารถยนต-ราชการ ๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นางศิลป�แต4ง  ต้ังชูวงษ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

382 จ$างซ4อมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๑๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นางศิลป�แต4ง  ต้ังชูวงษ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

383 จ$างถ4ายอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๑๔ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพีรดา  เลิศวราภรณ- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

384 จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ-คอมพิวเตอร- ๒๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพีรดา  เลิศวราภรณ- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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385 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจาภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก$ว ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพีรดา  เลิศวราภรณ- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2561

386 จ$างทําพานพุ4มดอกไม$สดในงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟJา ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ-"

387 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

388 จ$างซ4อมแซมเปล่ียนอะไหล4เครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน-  ขุนทอง พนักงานสถิติ

389 จ$างทําพวงมาลาดอกไม$สดเพ่ือใช$ในงานพิธี "วันคล$ายวันสวรรคต ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

390 จ$างทําปJายไวนิล ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

391 จ$างเหมาบริการทําความสะอาดสถานที่จัดอบรมโครงการจัดเก็บข$อมูล ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาราดา  พวงผกา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

392 จ$างเช4าสถานที่ห$องประชุมเพ่ือดําเนินการจัดอบรมระดับเจ$าหน$าที่ ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เชาว-ตระกูล ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

ผู$ควบคุมงานฯ

393 จ$างเหมาเจ$าหน$าที่โสตทัศณูปกรณ- ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

394 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

395 จัดจ$างเหมาบริการส่ือโฆษณาทางวิทยุ โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ395 จัดจ$างเหมาบริการส่ือโฆษณาทางวิทยุ โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

396 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๔ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

397 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

398 จัดจ$างทําประกันภัยรถยนต-ราชการส4วนกลาง ๒๘ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

399 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

400 จัดจ$างทํากระเปGาผ$าและสกรีนโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

พ.ศ. 2562

401 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๖ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

402 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

403 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

404 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2562

405 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องพิมพ-เอกสาร) เพ่ือใช$ในโครงการสํารวจ ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

406 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในการจัดทํารายงานโครงการสํารวจภาวะ ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562
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407 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

408 จ4ายค4าธรรมเนียมห$องประชุม เพ่ือใช$ในการประชุมคณะกรรมการสถิติ ๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนันทนา  บุญสร$าง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ระดับจังหวัด

409 จัดจ$างเปล่ียนแบตเตอรี่รถยนต- ๑๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

410 จัดซ้ือครุภัณฑ-สํานักงาน ๑๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เชาว-ตระกูล ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

411 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

412 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องโทรสาร) ๑๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

413 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห-บุรี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

414 ซ้ือวัสดุเพ่ือจัดทําเอกสารโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงการสร$าง ๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตวจรับพัสดุ 1.นางสาวกมลวรรณ  ปรุงสุข เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พ้ืนฐานฯ 2.นางวลัยพรรณ  ไพรวงศ- พนักงานสถิติ

3.นางนงค-นุช  แก$วมาก ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

415 ซ4อมเปล่ียนกระจกบังลมหน$ารถราชการ ๑๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นายอนันต-  บุญศรี พนักงานสถิติ

416 จ$างทําปJายไวนิลในการประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๑๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นางวลัยพรรณ  ไพรวงศ- พนักงานสถิติ

โครงการสร$างพ้ืนฐานฯ

417 ซ้ือพวงมาลาเพ่ือใช$ในการจัดงาน "วันคล$ายวันสวรรคตสมเด็จ ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นางอํานวย  นามรักษ- พนักงานสถิติ

พระนเรศวรมหาราช"พระนเรศวรมหาราช"

418 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นายอนันต-  บุญศรี พนักงานสถิติ

419 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) ๒๙ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นายอนันต-  บุญศรี พนักงานสถิติ

420 ค4าจัดอาหารว4างในการประชุมผ4านระบบ Video Conference ๑๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นางวลัยพรรณ  ไพรวงศ- พนักงานสถิติ

กับหน4วยงานส4วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ

421 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นายอนันต-  บุญศรี พนักงานสถิติ

422 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นายอนันต-  บุญศรี พนักงานสถิติ

423 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) ๓๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นายอนันต-  บุญศรี พนักงานสถิติ

424 จัดซ้ือเก$าอี้ประชุม (ประธาน) ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นางอํานวย  นามรักษ- พนักงานสถิติ

425 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช$จัดทําโครงการแปลงแผนแม4บทระบบสถิติประเทศไทยฯ ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นางวลัยพรรณ  ไพรวงศ- พนักงานสถิติ

426 จัดซ้ือฉากกั้นห$องประชุม ๑๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นางวลัยพรรณ  ไพรวงศ- พนักงานสถิติ

427 จัดซ้ือเก$าอี้ประชุม ๑๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นางสาวกัณฑ-ชิสาพัชญ-  เอกวรรณปภา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

428 จัดซ้ือวัสดุเพ่ิมเพ่ือทําเอกสารรายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ ๑๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นางนงค-นุช  แก$วมาก ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

429 จัดซ้ือชุดโต[ะประชุม ๑๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

430 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ภายในสํานักงาน ๒๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นางสาวนาตยา  ไล$ฉิม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ
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431 จัดจ$างทําตรายาง ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นางนงค-นุช  แก$วมาก ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

432 จัดซ้ือหมึก Samsung M4030ND เพ่ือปริ้นเอกสารจัดทํารูปเล4ม ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู$ตวจรับพัสดุ นางนงค-นุช  แก$วมาก ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

พ.ศ. 2561

433 จัดซ้ือหมึกพิมพ-เพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอ4างทอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชิษณุ  อาดี เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พ้ืนฐานฯ

434 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอ4างทอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกัณฐิกา  ศาสตร-ประสิทธิ์ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

435 จัดจ$างทําปJายไวนิลอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอ4างทอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายปวีณ-กร  มิ่งเช้ือ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พ้ืนฐานฯ

436 จัดจ$างทําปJายไวนิลอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอ4างทอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายปวีณ-กร  มิ่งเช้ือ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พ้ืนฐานฯ

437 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอ4างทอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชิษณุ  อาดี เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

438 จัดจ$างถ4ายเอกสารโครงการการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอ4างทอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกัณฐิกา  ศาสตร-ประสิทธิ์ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

439 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอ4างทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายปวีกรณ-  มิ่งเช้ือ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวละมัย  ฤทธิเหิม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกัณฐิกา  ศาสตร-ประสิทธิ์ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

440 จัดจ$างซ4อมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๑๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอ4างทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชิษณุ  อาดี เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวนนทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกัณฐิกา  ศาสตร-ประสิทธิ์ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

441 จัดซ้ือหมึกพิมพ- Samsung Toner Laser M4030ND ๑๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอ4างทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายปวีกรณ-  มิ่งเช้ือ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวละมัย  ฤทธิเหิม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกัณฐิกา  ศาสตร-ประสิทธิ์ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

442 ซ้ือวัสดุสํานักงานจัดทําชุดข$อมูลสถิติและสารสนเทศ ๒๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอ4างทอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ

443 จัดซ้ือ DocuCentre�IV 3060 Toner Cartridge ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอ4างทอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกัณฐิกา  ศาสตร-ประสิทธิ์ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

444 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง 12,000 บาท ๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุภชัย  กองกะมุด ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

445 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวทชพร  วงษ-ไกร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

3.นางสมยง  สระทองน$อย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

446 จ$างซ้ือของสมนาคุณโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กและสตรีในประเทศ ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวแสงเดือน  เทพกุล เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

ไทย พ.ศ. 2562 2.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

3.นางเสาวณี  อุตศรียา พนักงานสถิติ

447 จ$างทําปJายไวนิล 8,000 บาท ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทชพร  วงษ-ไกร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

448 จ$างทําปJายไวนิล 900 บาท ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทชพร  วงษ-ไกร นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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449 ซื้อกระเปGาผ$าใส4เอกสารอบรม ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวแสงเดือน  เทพกุล เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

450 ซื้อวัสดุโครงการระบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทชพร  วงษ-ไกร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

451 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติฯ ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทชพร  วงษ-ไกร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

452 ซื้อวัสดุเพ่ือใช$สําหรับจัดทําข$อมูลสถิติ ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทชพร  วงษ-ไกร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

453 ซื้อหมึกเคร่ืองถ4ายเอกสาร ย่ีห$อ Fuji Xerox DocuCentre V3060 ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทชพร  วงษ-ไกร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

งบรายจ4ายอื่น วงเงินท่ีจัดซื้อ 3,500 บาท

454 ซื้อหมึกเคร่ืองถ4ายเอกสาร ย่ีห$อ Fuji Xerox DocuCentre V3060 ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทชพร  วงษ-ไกร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

งบดําเนินงาน วงเงินท่ีจัดซื้อ 3,500 บาท

455 จ$างทําพวงมาลา ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทชพร  วงษ-ไกร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

456 ซื้อหมึกเคร่ืองถ4ายเอกสาร ย่ีห$อ Fuji Xerox DocuCentre V3060 ๑๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

และหมึกเคร่ืองพิมพ- ย่ีห$อ Epson L310 และ L360 2.นางสมยง  สระทองน$อย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นายสุภชัย  กองกะมุด ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

457 จัดจ$างตรวจเช็คระยะบํารุงรักษาและเปล่ียนนํ้ามันเคร่ืองพร$อมไส$กรอง ๑๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวทชพร  วงษ-ไกร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

458 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ-สํานักงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๙ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางพรปวีณ-  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

3.นางสาวเบญจมาศ  ทหารเสือ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

459 จ$างทําพวงมาลาถวายราชสักการะเน่ืองใน "วันสมเด็จพระนารายณ- ๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางเสาวณี  อุตศรียา พนักงานสถิติ459 จ$างทําพวงมาลาถวายราชสักการะเน่ืองใน "วันสมเด็จพระนารายณ- ๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางเสาวณี  อุตศรียา พนักงานสถิติ

มหาราช"

460 จัดซื้อวัสดุสํานักงานโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายณัฐกิตต์ิ  จิตต-ประสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

76 จังหวัด

461 จัดซื้อ Drum DocuCentre V3060 ๑๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายณัฐกิตต์ิ  จิตต-ประสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

462 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายณัฐกิตต์ิ  จิตต-ประสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

463 จัดซื้อหมึกเคร่ืองถ4ายเอกสาร Fuji Xerox DocuCentre V3060, ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายณัฐกิตต์ิ  จิตต-ประสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

หมึกเติม Epson L310, 360

464 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต-ราชการ ๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

465 จ$างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดประจําสํานักงานฯ ๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

466 เช4าอาคารเอกชนไว$สําหรับเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ- ๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

467 จ$างพิมพ-ปJายประชาสัมพันธ- (ปJายไวนิล) โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ และวางแผน

468 ซ้ือผ$าขนหนู ขนาด 15 x 30 พร$อมป�กโลโก$ ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน
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469 จ$างลงโฆษณาประชาสัมพันธ-ในหนังสือพิมพ- โครงการระบบการจัดเก็บ ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

ข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ และวางแผน

470 ซ้ือหมึกพิมพ- TK�479 ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

471 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือจัดทําโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

พ้ืนฐานฯ และวางแผน

472 เช4าเครื่องเสียงพร$อมอุปกรณ-เพ่ือใช$ในการจัดประชุมช้ึแจงโครงการระบบ ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นายฉัตรเฉลิม  ครองจริง พนักงานสถิติ

การจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

473 จัดซ้ือพานพุ4มเงินพุ4มทอง เพ่ือใช$ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

สมเด็จพระนางเจ$าฯ พระบรมราชินี ประจําปf พ.ศ. 2562 และวางแผน

474 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร- ๕ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

475 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๕ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

476 จัดซ้ือหมึกพิมพ- ๖ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

477 จ$างซ4อมบํารุงรถยนต-ราชการ ๒๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

478 จ$างซ4อมเครื่องพิมพ-ดิจิตอล ๑๔ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

479 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๔ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

480 จ$างเหมารถยนต-บรรทุกพร$อมคนขับ พร$อมนํ้ามัน ๑๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริยุพา  วงศ-ชัย พนักงานสถิติ

481 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ตู$แก$ว ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

482 จ$างเหมาทําของที่ระลีกโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดรุณี  แว4นแก$ว พนักงานสถิติ

2.นายอังศุชวาล  คําต[ะ พนักงานสถิติ

3.นายไพฑูรย-  คําจินะ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

483 ซ้ือวัสดุสํานักงานโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอัจฉรา  เต็มศักด์ิ พนักงานสถิติ

2.นางดรุณี  แว4นแก$ว พนักงานสถิติ

3.นายอนุพงษ-  สิงหราช ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

484 จ$างเหมาทําปJายไวนิลประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  คําต[ะ พนักงานสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

485 จ$างเหมาถ4ายเอกสารกําหนดการอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดรุณี  แว4นแก$ว พนักงานสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ 2.นายอนุพงษ-  สิงหราช ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นายไพฑูรย-  คําจินะ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ
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486 จ$างเหมาซ4อมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจําสํานักงาน ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายไพฑูรย-  คําจินะ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

487 จัดซ้ือหมึกถ4ายเอกสารเพ่ือจัดทํารายงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดรุณี  แว4นแก$ว พนักงานสถิติ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นายอังศุชวาล  คําต[ะ พนักงานสถิติ

3.นายวรวัช  โกมารชุน พนักงานสถิติ

488 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือจัดทํารายงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นางดรุณี  แว4นแก$ว พนักงานสถิติ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

489 ซ้ือหมึกเครื่องปริ้นเตอร- ๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นางดรุณี  แว4นแก$ว พนักงานสถิติ

490 จ$างเหมาซ4อมบํารุงยานพาหนะ ๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายไพฑูรย-  คําจินะ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

491 จ$างเหมาซ4อมบํารุงยานพาหนะ ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายไพฑูรย-  คําจินะ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

492 ซ้ือหมึกเครื่องปริ้นเตอร- ๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  คําต[ะ พนักงานสถิติ

493 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดารุณี  อุประ พนักงานสถิติ

2.นางนลินรักษ-  บุญมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวอัจฉรา  เต็มศักด์ิ พนักงานสถิติ

494 จัดซ้ือวัสดุโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๗ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน-  จิณะเสน เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

495 ซ4อมแซมและบํารุงรักษารถยนต-สํานักงาน ๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน-  จิณะเสน เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

496 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ-สํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลลักษณ-  นุ4มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ พิเศษ

497 จ$างทําปJายไวนิลโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายองอาจ  คําแสด พนักงานสถิติ

498 จ$างทําปJายช่ือพร$อมสายคล$องคอผู$ปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บ ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลลักษณ-  นุ4มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ พิเศษ

499 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร- ๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลลักษณ-  นุ4มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พิเศษ

500 ซ้ือของสมนาคุณโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ พ.ศ. 2562 ๒๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลลักษณ-  นุ4มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พิเศษ

501 จ$างรถแห4ประชาสัมพันธ- โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๘ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลลักษณ-  นุ4มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ พิเศษ

502 จ$างจัดทําตรายาง ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลลักษณ-  นุ4มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พิเศษ

503 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ-สํานักงาน ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

504 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลลักษณ-  นุ4มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พิเศษ

505 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลลักษณ-  นุ4มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พิเศษ
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506 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ-สํานักงาน ๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายองอาจ  คําแสด พนักงานสถิติ

507 จ$างจัดพิมพ-รายงานและเข$าเล4มรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2561 ๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลลักษณ-  นุ4มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พิเศษ

508 จ$างทําชุดเอกสารการประชุมคณะกรรมการและทํางานสถิติจังหวัด ๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลลักษณ-  นุ4มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

จังหวัดนครสวรรค- พิเศษ

509 จัดจ$างซ4อมรถยนต-ราชการ ๑๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายองอาจ  คําแสด พนักงานสถิติ

510 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- ๑๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

511 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ-สํานักงาน หมึกสําหรับเครื่องถ4ายเอกสารโตชิบา 457 ๒๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

512 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต-ราชการ ๒๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววิไลลักษณ-  นุ4มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นายองอาจ  คําแสด พนักงานสถิติ

3.นายกิตติชัย  เดชศรี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

513 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน$อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

514 ซ้ือของสมนาคุณให$ครัวเรือนตัวอย4างโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน4อไชย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

515 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน$อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

516 จ$างเหมาทําความสะอาดห$องประชุมที่ว4าการอําเภอแม4จริม จังหวัดน4าน ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน$อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

517 จ$างเหมาทําความสะอาดห$องประชุมที่ว4าการอําเภอสันติสุข จังหวัดน4าน ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

518 จ$างเหมาทําความสะอาดห$องประชุมที่ว4าการอําเภอบ$านหลวง จังหวัด ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตนาภรณ-  พรมเสน เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

น4าน

519 จ$างเหมาทําความสะอาดห$องประชุมที่ว4าการอําเภอนาน$อย จังหวัดน4าน ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยรัตน-  วรรณวัตร- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

520 จ$างเหมาทําความสะอาดห$องประชุมที่ว4าการอําเภอนาหมื่น จังหวัดน4าน ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน4อไชย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

521 จ$างเหมาทําความสะอาดห$องประชุมองค-การบริหารส4วนตําบล ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรีรัตน-  ธรรมศิริ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

นาไร4หลวง อําเภอสองแคว จังหวัดน4าน

522 จ$างเหมาทําความสะอาดห$องประชุมที่ว4าการอําเภอทุ4งช$าง จังหวัดน4าน ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายไพโรจน-  ชาวน4าน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

523 จ$างเหมาทําความสะอาดห$องประชุมที่ว4าการอําเภอบ4อเกลือ จังหวัดน4าน ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายศรันยู  นันตาเสน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

524 จ$างเหมาทําความสะอาดห$องประชุมสํานักงานส4งเสริมการศึกษา ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายจํารัส  พิมสาร ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดน4าน

525 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตนาภรณ-  พรมเสน เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

526 จ$างเผยแพร4สปอตวิทยุโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน4อไชย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ

527 จ$างเหมาทําความสะอาดห$องประชุมที่ว4าการอําเภอท4าวังผา จังหวัดน4าน ๒๔ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจงรัก  สมร พนักงานสถิติ
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528 จ$างเหมาทําความสะอาดห$องประชุมที่ว4าการอําเภอท4าป�ว จังหวัดน4าน ๓๐ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

529 จ$างเหมาทําความสะอาดห$องประชุมที่ว4าการอําเภอเชียงกลาง จังหวัดน4าน ๓๐ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิสิทธิ์  ว4องอิสริยวณิช พนักงานสถิติ

530 ขอซ4อมเครื่องถ4ายเอกสาร ๓๐ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน$อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

531 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ ๑๓ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายจํารัส  พิมสาร ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

พ.ศ. 2563

532 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติและสารสนเทศ ๑๓ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน$อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ระดับพ้ืนที่ 76 จังหวัด

533 จ$างซ4อมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๑๓ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน$อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

534 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๓ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน$อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

535 จัดซ้ือวัสดุจัดทํารายงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน$อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ครัวเรือน พ.ศ. 2561

536 จ$างซ4อมเครื่องถ4ายเอกสาร ๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายจํารัส  พิมสาร ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

537 จ$างบํารุงรักษารถยนต- ๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน$อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

538 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนารี  ลีหกุล เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

539 จ$างเหมาทําความสะอาดห$องประชุมที่ว4าการอําเภอเวียงสา จังหวัดน4าน ๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน$อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

540 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน$อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

541 ขอซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติและสารสนเทศฯ ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน4าน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน4อไชย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

542 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พ้ืนฐานฯ

543 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ

544 จ$างเหมาทําบัตรประจําตัวพนักงานเจ$าหน$าที่โครงการระบบการจัดเก็บ ๘ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรณวิภา  ใจเสียง พนักงานสถิติ

ข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

545 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ

546 จัดซ้ือเครื่องราชสักการะ (พุ4มทอง � พุ4มเงิน) เพ่ือใช$ในงานวันเฉลิม ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรณวิภา  ใจเสียง พนักงานสถิติ

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ$าฯ พระบรมราชินี ประจําปf 

พ.ศ. 2562

547 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- ๑๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

548 จ$างทําตรายาง ๑๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทิศ  ทาทอง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

549 จ$างทําปJายไวนิล ๑๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทิศ  ทาทอง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

550 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๑๙ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ
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551 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายทวีศักด์ิ  จินดาลักษณ- เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

552 จ$างทําพวงมาลา ๑๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางพัฒนา  อุตรพงษ- พนักงานสถิติ

553 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๒๖ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

554 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

555 จัดซ้ือครุภัณฑ-สํานักงาน ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทวีศักด์ิ  จินดาลักษณ- เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาววิไลวรรณ  มหาวรรณศรี พนักงานสถิติ

556 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

557 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุทิศ  ทาทอง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

558 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิติยา  เจศรีชัย พนักงานสถิติ

559 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร Canon ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางศิระวันทน-  ภูมินทอง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

560 จัดซ้ือหมึกเติมของเครื่องพิมพ- HP INK TANK 315 ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายกฤษณะ  แพโพธิ์ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

561 จัดจ$างทําปJายไวนิล ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางศิระวันทน-  ภูมินทอง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

562 จัดซ้ือหมึกพิมพ-สําเนาและกระดาษไข ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชยพล  คําเสน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

563 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชุติกานต-  ติฉิน พนักงานสถิติ

564 จัดซ้ือหมึกเติมเครื่องพิมพ- HP INK TANK 315 ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายกฤษณะ  แพโพธิ์ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

565 จัดซ้ือผงหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร Canon ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวการะเกตุ  คงกะศรี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

566 จัดซ้ือหมึกพิมพ-สําเนา ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู$ตรวจรับพัสดุ นายระพิน  เรืองสงคราม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

567 จัดจ$างซ4อมแซมเครื่องถ4ายสําเนา Riso รุ4น Rn 3050 aw ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชุติกานต-  ติฉิน พนักงานสถิติ

568 จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ-พร$อมเครื่องสักการะ ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

569 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางจินตนา  เลิศคํา พนักงานสถิติ

3.นางสาวมนัสชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

570 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญประภา  ทับทองหลาง พนักงานสถิติ

571 จัดซ้ือกระดาษ A4 80 แกรม ๑๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

572 จัดซ้ือผงหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร ยี่ห$อ ริโก$ MP 3352 ๑๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

573 จัดจ$างซ4อมเครื่องถ4ายเอกสาร ยี่ห$อ ริโก$ MP 3352 ๑๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายสมบูรณ-  คงเมืองคํา พนักงานสถิติ

3.นายพีระ  สุทธนันท- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

574 จัดจ$างทําพานพุ4มดอกไม$สดเพ่ือใช$ในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบรม ๑๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมบูรณ-  คงเมืองคํา พนักงานสถิติ

ไตรโลกนารถ
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575 ค4าเช4าสัญญาณอินเตอร-เน็ต ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางจินตนา  เลิศคํา พนักงานสถิติ

3.นายสมบูรณ-  คงเมืองคํา พนักงานสถิติ

576 ซ้ือหมึกพิมพ- ยี่ห$อ Samsung ๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

577 จัดจ$างรถแห4ประชาสัมพันธ-เคล่ือนที่โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๑๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

578 จัดจ$างซ4อมเครื่องปรับอากาศ ๑๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

579 จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ- ๒๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

580 จัดซ้ือกระดาษงานโครงการแปลงแผนแม4บทระบบสถิติฯ ๒๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

581 โครงการเช4าบริการอินเตอร-เน็ต ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางจินตนา  เลิศคํา พนักงานสถิติ

3.นายสมบูรณ-  คงเมืองคํา พนักงานสถิติ

582 โครงการเช4าบริการอินเตอร-เน็ต ๓๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางจินตนา  เลิศคํา พนักงานสถิติ

3.นายสมบูรณ-  คงเมืองคํา พนักงานสถิติ

583 จัดซ้ือกระดาษถ4ายเอกสาร ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

584 จัดซ้ือเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร- ยี่ห$อง Ricoh รุ4น PJX 2440 ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

585 จัดซ้ือเครื่องถ4ายเอกสารระบบมัลติฟ�งช่ัน ยี่ห$อ Ricoh รุ4น MP 3055 sp ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ585 จัดซ้ือเครื่องถ4ายเอกสารระบบมัลติฟ�งช่ัน ยี่ห$อ Ricoh รุ4น MP 3055 sp ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายสมบูรณ-  คงเมืองคํา พนักงานสถิติ

3.นายสุรพงษ-  เพ่ิมทวี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

586 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

587 เช4าบริการอินเตอร-เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน-  เพชรรัตน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางจินตนา  เลิศคํา พนักงานสถิติ

3.นายสมบูรณ-  คงเมืองคํา พนักงานสถิติ

588 จ$างทําปJายไวนิล ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค-ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

589 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ-  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ 2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

3.นางสาวอรทัย  บัวระภา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

590 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค-ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พ้ืนฐานฯ 2.นางพรทิพย-  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาววิไลวรรณ  คงเย็น ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

591 ซ้ือของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือน ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ-  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางณัฐรดา  จันทวงค- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

592 เช4าสัญญาณอินเตอร-เน็ต ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค-ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

593 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ เพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ-  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ 2.นางพรทิพย-  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวอรทัย  บัวระภา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

594 จ$างถ4ายเอกสารเพ่ือใช$ในการอบรมและเก็บข$อมูลโครงการระบบการ ๑๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ-  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

จัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ 2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

3.นางสาวอรทัย  บัวระภา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

595 เช4าสัญญาณอินเตอร-เน็ต ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค-ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

596 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ-  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

597 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ-  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

598 จ$างถ4ายเอกสารพร$อมเข$าเล4มรายงานการสํารวจความคิดเห็นของ ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ-  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

เกษตรกรตามโครงการสานพลังประชารัฐฯ

599 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ-  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

600 เช4าสัญญาณอินเตอร-เน็ต ๒๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค-ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

601 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ-  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

602 จ$างทําสติกเกอร-ติดฟdวฯ Standy ๒๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ-  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

603 จ$างถ4ายเอกสารพร$อมเข$าเล4มรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ ๒๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ-  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

3.นางพรทิพย-  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

604 จ$างเปล่ียนถ4ายนํ้ามันเครื่องรถยนต-สํานักงาน ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค-ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

605 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๑ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค-ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

606 เช4าสัญญาณอินเตอร-เน็ต ๑๑ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค-ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

607 จ$างเปล่ียนชุดสร$างภาพเครื่องถ4ายเอกสาร ริโก$ รุ4น MP 3054 ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ-  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางพรทิพย-  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางณัฐรดา  จันทวงค- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

608 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค-ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

609 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค-ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

610 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค-ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

3.นายปรีดา  พูลมี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

611 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ-  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

3.นางสาววิไลวรรณ  คงเย็น ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

612 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต-สํานักงาน ๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน-  ปd�นเปf�ยม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

613 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต-สํานักงาน ๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน-  ปd�นเปf�ยม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

614 จ$างตรวจเช็คและซ4อมบํารุงเครื่องถ4ายเอกสาร ยี่ห$อ Rico รุ4น ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอัษฏางค-  พรหมพฤกษ- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

MP3054SP

615 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต-สํานักงาน ๕ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน-  ปd�นเปf�ยม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

616 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ-เพ่ือใช$ในการจัดทํารายงานโครงการสํารวจภาวะ ๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอัษฏางค-  พรหมพฤกษ- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

617 ซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสารเพ่ือใช$ในการจัดทํารายงานโครงการสํารวจ ๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสันติ  ชัยวิรัช ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

618 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในการจัดทํารายงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ ๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวภัณฑิลา  ส4างแก$ว พนักงานสถิติ

สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

619 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต-สํานักงาน ๒๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน-  ปd�นเปf�ยม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

620 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต-สํานักงาน ๒๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน-  ปd�นเปf�ยม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

621 จัดจ$างรถแห4ประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสันติ  ชัยวิรัช ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

622 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต-สํานักงาน ๑๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน-  ปd�นเปf�ยม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

623 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต-สํานักงาน ๑๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน-  ปd�นเปf�ยม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

624 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต-สํานักงาน ๒๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน-  ปd�นเปf�ยม เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

625 ตรวจสภาพและซ4อมบํารุงรถยนต-สํานักงาน ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอัษฏางค-  พรหมพฤกษ- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

626 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในการจัดประชุมโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติและสารสนเทศ ๑๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร4 ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอัษฏางค-  พรหมพฤกษ- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ระดับพ้ืนที่ 76 จังหวัด ครั้งที่ 3/2562

627 จ$างเหมาบริการทําปJายประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแม4ฮ4องสอน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสถาพร  เทอดโยธิน เจ$าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

628 จัดซ้ือพัสดุเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแม4ฮ4องสอน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

629 จ$างเหมาบริการจัดทําของสมนาคุณโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ ๓ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแม4ฮ4องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ.ศ. 2562 2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถิติ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

630 จ$างเหมาบริการซ4อมแซมรถยนต-ประจําสํานักงาน ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแม4ฮ4องสอน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

631 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร-เพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะ ๒๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแม4ฮ4องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถิติ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

632 จ$างซ4อมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร- ยี่ห$อ Acer รุ4น Veriton M4620G ๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

และเครื่องคอมพิวเตอร- ยี่ห$อ Dell รุ4น Optiplex

633 จ$างทําปJายไวนิล ๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางวิลาวรรณ  ฟูธรรม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

634 จ$างทําปJายไวนิล ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางวิลาวรรณ  ฟูธรรม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

635 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

636 จ$างทําปJายไวนิล ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางวิลาวรรณ  ฟูธรรม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

637 จ$างเหมาบริการรถแห4ประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๑๔ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางวิลาวรรณ  ฟูธรรม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

638 จัดจ$างตรวจเช็คเครื่องและเปล่ียนนํ้ามันหล4อล่ืนรถยนต-สํานักงานฯ ๑๕ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

639 จัดซ้ือยางรถยต-ราชการพร$อมติดต้ัง ๒๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

640 จัดซ้ือโต[ะ พร$อมเก$าอี้ประชุมสํานักงาน ๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวราตรี  เทศกาล พนักงานสถิติ

3.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

641 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

642 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางสาวประภัสสร  คําเข่ือน นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

643 ซ้ือวัสดุเพ่ือนําไปใช$ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฯ ๒๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประภัสสร  คําเข่ือน นักวิชาการสถิติชํานาญการ

644 จัดซ้ือเก$าอี้สํานักงาน ๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

645 แต4งต้ังหัวหน$าเจ$าหน$าที่และเจ$าหน$าที่ ๑๑ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง หัวหน$าเจ$าหน$าที่และ 1.นางปุณณภา  รัตนบุรี เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

เจ$าหน$าที่ 2.นางสาวจุฬารัตน-  ทะปะละ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางเขมรณัฎฐ-  สิริวุทธิโยทัย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

4.นายนิวัตร-  สุปdนะ เจ$าหน$าที่บริหารงานทั่วไป

646 แต4งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการเช4าบ$านข$าราชการ ๑๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

การเช4าบ$านข$าราชการ 2.นางสาวจุฬารัตน-  ทะปะละ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวศิภาวรรณ  สุยะสืบ เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

647 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือจัดทําโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พ้ืนฐานฯ

648 จ$างทํากระเปGาใส4เอกสาร เพ่ือใช$เป�นของสมนาคุณให$ครัวเรือนตัวอย4าง ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

โครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ

649 จ$างทําปJายไวนิล เพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

650 ซ้ือพวงมาลาถวายสักการะ เพ่ือเทอดพระเกียรติและสํานึกในพระมหา ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

กรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

651 จ$างทําปJายไวนิล เพ่ือใช$ในการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางณันท-นภัส  ทับจันอัด ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

สมเด็จพระเจ$าอยู4หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช 2562

652 จ$างเหมาจัดสถานที่ เพ่ือใช$ในการประชุมช้ีแจงโครงการระบบการ ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพ-ใจ  ศรีคํา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

จัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

653 จ$างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เพ่ือจัดเล้ียงในการประชุมช้ีแจง ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางเบญจวรรณ  มูลทองแดง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

654 จ$างเหมาประกอบอาหารว4างและเครื่องด่ืม เพ่ือจัดเล้ียงในการประชุม ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางเบญจวรรณ  มูลทองแดง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

ช้ีแจงโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

655 จ$างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว4างพร$อมเครื่องด่ืม เพ่ือ ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ

จัดเล้ียงในการประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

656 จ$างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว4างพร$อมเครื่องด่ืม เพ่ือ ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันจิรา  บุญมาลัย พนักงานสถิติ

จัดเล้ียงในการประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

657 จ$างเหมาบริการประชาสัมพันธ-งานโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

658 จัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ- สําหรับเครื่องถ4ายเอกสาร ยี่ห$อ Canon รุ4น 2530W ๓ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

เพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

659 จ$างเหมาประกอบอาหารว4างและเครื่องด่ืม เพ่ือจัดเล้ียงในการประชุม ๒๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนงคราญ ยาทัญ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

ช้ีแจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ4านระบบ Video

Conference ครั้งที่ 5/2562

660 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในราชการ ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุภาพ  ป�ญเจริญ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

661 จัดซ้ืออาหารว4างและเครื่องด่ืมเพ่ือจัดเล้ียงผู$เข$าร4วมประชุมผ4านระบบ ๑๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพ-ใจ  ศรีคํา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

Video Conference กับหน4วยงานส4วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวง

ดิจิทัลฯดิจิทัลฯ

662 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในราชการ ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

663 จัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ- สําหรับเครื่องถ4ายเอกสาร ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

664 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$จัดทํารายงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

665 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$จัดทําโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติและสารสนเทศฯ ๑๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพ-ใจ  ศรีคํา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

666 จัดซ้ืออาหารว4างและเครื่องด่ืม เพ่ือจัดเล้ียงผู$เข$าร4วมประชุมช้ีแจง/ ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ

การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ4านระบบ Video Conference

ครั้งที่ 6/2562

667 จัดจ$างทําตรายาง ๑๑ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพ-ใจ  ศรีคํา เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

668 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู$ตรวจรับพัสดุ นายพงศ-พันธุ-  ปรัชญชรินกร เจ$าหน$าที่บริหารงานทั่วไป

669 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

670 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๓ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู$ตรวจรับพัสดุ นายพงศ-พันธุ-  ปรัชญชรินกร เจ$าหน$าที่บริหารงานทั่วไป

671 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู$ตรวจรับพัสดุ นายพงศ-พันธุ-  ปรัชญชรินกร เจ$าหน$าที่บริหารงานทั่วไป

672 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐรินีย-  ศรีเมือง เจ$าหน$าที่บริหารงานทั่วไป
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

673 ซ้ือหมึกสําเนา RN�INK�BK ยี่ห$อ RISO รุ4น RN 2050 ๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถิติ

674 จัดซ้ือกระดาษเพ่ือใช$ในโครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวแน4งน$อย  สวนสอน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

675 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ-เอกสารเพ่ือใช$ในโครงการระบบจัดเก็บข$อมูล ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

676 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ-เพ่ือใช$ในโครงการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมยศ  ส่ังการ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

677 จ$างทําไวนิลเพ่ือใช$ในโครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประเทือง  เรียนแพง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

678 จ$างซ4อมเครื่องคอมพิวเตอร-สํานักงาน ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวเมย-วิกา เรืองอยู4 ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

679 จ$างทําไวนิลเพ่ือใช$ในโครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุวัฒน-  คุ$มแสง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

680 จัดซ้ือกระดาษเพ่ือใช$ในโครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายจักริน  เงินสายตา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

681 จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ-เอกสาร ๑๖ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประเทือง  เรียนแพง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

682 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสารและเครื่องพิมพ-เอกสารสํานักงาน ๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถิติ

683 จ$างทําสแตนด้ีเพ่ือใช$ในการประชาสัมพันธ-งานสํารวจและงานบริการ ๑๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุวัฒน-  คุ$มแสง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

ข$อมูลสถิติของสํานักงานสถิติแห4งชาติ

684 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสารและเครื่องพิมพ-เอกสารสํานักงาน ๒๓ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถิติ

 และแผ4น CD RW เพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ของครัวเรือน พ.ศ. 2561ของครัวเรือน พ.ศ. 2561

685 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ-สํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวแน4งน$อย  สวนสอน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

686 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานประจําปfงบประมาณ พ.ศ. 2562 ๑๔ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมยศ  ส่ังการ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

687 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ-สําหรับการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๑๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายจักริน  เงินสายตา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

ครั้งที่ 2/2562

688 จัดจ$างรูปเล4มการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๑๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ครั้งที่ 2/2562

689 จัดจ$างล$างเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุวัฒน-  คุ$มแสง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

690 จัดจ$างเหมางานบริการจัดสถานที่และทําความสะอาด หอประชุม ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ที่ว4าการอําเภอเมืองอุตรดิตถ-

691 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร-และชุดนํ้ายาทําความสะอาดคอมพิวเตอร- ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประเทือง  เรียนแพง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

692 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ-สําหรับโครงการจัดบอร-ดประชาสัมพันธ-ความรู$ด$าน ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายจักริน  เงินสายตา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

NSO โปร4งใสของสํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ-

693 จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ- คู4สมเด็จพระนางเจ$าฯ พระบรมราชินี ๑๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมยศ  ส่ังการ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

และพระฉายาลักษณ-สมเด็จพระนางเจ$าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

พระบรมราชินี

694 จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ- ยี่ห$อ Brother รุ4น HL � L 2370 DN ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถิติ



� 44 �

แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

695 จัดซ้ือกล4องล$อเล่ือนเพ่ือใช$เก็บเอกสารทางการเงินของสํานักงานสถิติ ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวแน4งน$อย  สวนสอน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

จังหวัดอุตรดิตถ-

696 จ$างทําของสมนาคุณโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ พ.ศ. 2562 ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชนี  เหล่ียมทองคํา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

697 จ$างทําปJายไวนิลประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชนี  เหล่ียมทองคํา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ

698 จ$างทําปJายไวนิลเพ่ือใช$ในการอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชนี  เหล่ียมทองคํา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

699 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํานักงานฯ เพ่ือใช$ในราชการสํานักงานฯ ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชนี  เหล่ียมทองคํา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

700 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํานักงานฯ เพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชนี  เหล่ียมทองคํา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

701 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํานักงานฯ เพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณศา  คล$ายมณี เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

702 จัดจ$างซ4อมบํารุงและเปล่ียนอะไหล4เครื่อง Copy Print ยี่ห$อริโก$ ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอัญชนี  เหล่ียมทองคํา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวดวงกมลวรรณ  วงค-พุทธคํา พนักงานสถิติ

3.นางจงกล  เอี่ยมรอด พนักงานสถิติ

703 จัดจ$างถ4ายนํ้ามันเครื่องรถยนต-ราชการ ๑๐ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประวิทย-  แจงทนงค- พนักงานสถิติ

704 จัดซ้ือผงหมึกเพ่ือใช$ในการจัดทํารายงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๖ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณศา  คล$ายมณี เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน704 จัดซ้ือผงหมึกเพ่ือใช$ในการจัดทํารายงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๖ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณศา  คล$ายมณี เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 จํานวน 1 กล4อง

705 จัดซ้ือผงหมึกเพ่ือใช$ในการจัดทํารายงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๖ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณศา  คล$ายมณี เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 จํานวน 1 กล4อง

706 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํานักงาน ๒๖ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอัญชนี  เหล่ียมทองคํา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางจงกล  เอี่ยมรอด พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณศา  คล$ายมณี เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

707 จัดจ$างนํารถยนต-ราชการซ4อมและเปล่ียนอะไหล4ที่เส่ือมสภาพ ๒๖ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณศา  คล$ายมณี เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางจงกล  เอี่ยมรอด พนักงานสถิติ

3.นายประวิทย-  แจงทนงค- พนักงานสถิติ

708 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํานักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณศา  คล$ายมณี เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

709 จัดซ้ือเครื่องโทรสารแบบใช$กระดาษ ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณศา  คล$ายมณี เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

710 จ$างทําพานพุ4มดอกไม$สด ๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายพุฒิพงษ-  บุระมาน เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

711 จ$างซ4อมเครื่องถ4ายเอกสารยี่ห$อ Kyocera รุ4น TA�3500i ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร- พนักงานสถิติ

712 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายพุฒิพงษ-  บุระมาน เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

713 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาพตะวัน  แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

714 จัดจ$างทําปJายไวนิล จํานวน 20 รายการ ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาพตะวัน  แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

715 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายพุฒิพงษ-  บุระมาน เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

716 จัดจ$างทําตรายาง จํานวน 12 อัน ๓๐ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร- พนักงานสถิติ

717 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร- พนักงานสถิติ

718 จ$างเหมาบริการรถแห4ประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๑๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาพตะวัน  แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

719 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติชํานาญการ

720 ขอซ้ือพานพุ4มเงิน � พุ4มทอง จํานวน 1 คู4 เพ่ือใช$ในงานรัฐพิธีต4าง ๆ ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร- พนักงานสถิติ

ของจังหวัดกาฬสินธุ-

721 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสารยี่ห$อ Kyocera รุ4น TA�3500i ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร- พนักงานสถิติ

722 จัดซ้ือหมึกพิมพ-สําเนา RZ สีดํา ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปานสินี  อุทโท ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

723 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติชํานาญการ

724 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติชํานาญการ

725 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติชํานาญการ

726 เช4าสัญญาณอินเตอร-เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร- พนักงานสถิติ

727 จ$างทําพวงมาลาดอกไม$สด เพ่ือใช$ในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร- พนักงานสถิติ727 จ$างทําพวงมาลาดอกไม$สด เพ่ือใช$ในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร- พนักงานสถิติ

พระจอมเกล$าเจ$าอยู4หัว ประจําปf 2562

728 จ$างทําพานพุ4มดอกไม$สด เพ่ือร4วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ ๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปd�นอนงค-  นาพิลา พนักงานสถิติ

ยอดฟJาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ-"

729 จ$างทําของสมนาคุณโครงการสถานการณ-เด็กและสตรีในประเทศไทย ๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปd�นอนงค-  นาพิลา พนักงานสถิติ

ปf 2562

730 จ$างล$างเครื่องปรับอากาศ จํานวน 9 เครื่อง ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย-  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

731 จ$างรถยนต-ประชาสัมพันธ-เคล่ือนที่ ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นายธีรชีย  หนูจิต พนักงานสถิติ

732 จ$างทําปJายไวนิล ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย-  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

733 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจินตหา  ง$าวกลาง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

734 ซ้ืออุปกรณ-ในการจัดประชุม ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปd�นอนงค-  นาพิลา พนักงานสถิติ

735 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํานักงาน ๒๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจินตหา  ง$าวกลาง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

736 จัดจ$างทําตรายาง ๒๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปd�นอนงค-  นาพิลา พนักงานสถิติ

737 จัดจ$างทําตรายาง ๒๔ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปd�นอนงค-  นาพิลา พนักงานสถิติ

738 จัดจ$างซ4อมบํารุงรถยนต- ๖ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย-  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ
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739 ขอซ้ือแฟลชไดร-ฟ จํานวน 6 ช้ิน ๑๒ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย-  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

740 ซ้ืออุปกรณ-จัดประชุมเพ่ือเคล่ือนย$ายแท็ปเล็ต ในการจัดอบรมโครงการ ๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนครินทร-  เอี่ยมปาน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

ระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

741 ซ้ืออุปกรณ-จัดเก็บเอกสารทางการเงิน ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนครินทร-  เอี่ยมปาน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

742 ซ้ือโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการและควบคุมการประชุมเพ่ือทดแทน ๑๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจงกล  ยงค-สถิตย-สุข นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายนครินทร-  เอี่ยมปาน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นายสุวิทย-  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

743 จ$างซ4อมบํารุงรถยนต- เลขทะเบียน นข 7229 ขอนแก4น ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย-  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

744 จ$างทําปJายไวนิล เพ่ือเข$าร4วมการจัดนิทรรศการรางวัลเลิศรัฐฯ ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนครินทร-  เอี่ยมปาน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

745 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ ๑๔ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปd�นอนงค-  นาพิลา พนักงานสถิติ

746 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํานักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก4น ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจินตหา  ง$าวกลาง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

747 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ4มขุนทด ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

พ้ืนฐานฯ และวางแผน

748 จ$างถ4ายเอกสารโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ4มขุนทด ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

749 จ$างทําส่ือประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน749 จ$างทําส่ือประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

พ้ืนฐานฯ

750 จ$างทําของสมนาคุณให$ครัวเรือนตัวอย4างโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

พ.ศ. 2562

751 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ-สํานักงานสําหรับการประชุมคณะกรรมการสถิติ ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ4มขุนทด ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 และวางแผน

752 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ-สํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร-เพ่ือใช$ในการจัดทํา ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ4มขุนทด ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

รายงานและให$บริการข$อมูล และวางแผน

753 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ4มขุนทด ผู$อํานวยการกลุ4มวิชาการสถิติ

และวางแผน

754 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

755 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

756 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวปฐมาภรณ-  ศรลัมพ- พนักงานสถิติ

757 จ$างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายทวีสิน  ปรางเสถียร พนักงานสถิติ
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758 เช4าอาคารเอกชนเพ่ือใช$เป�นที่เก็บพัสดุของทางราชการ ๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร$อยนอก ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

759 เช4าใช$บริการอินเทอร-เน็ตความเร็วสูง ๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

760 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

761 ซ้ือพานพุ4มดอกไม$สดร4วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟJาจุฬาโลก ๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

มหาราชฯ

762 จ$างซ4อมบํารุงรถยนต-ราชการ ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

763 ซ้ือพวงมาลาวันคล$ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

764 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวปฐมาภรณ-  ศรลัมพ- พนักงานสถิติ

765 จ$างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายทวีสิน  ปรางเสถียร พนักงานสถิติ

766 เช4าอาคารเอกชนเพ่ือใช$เป�นที่เก็บพัสดุของทางราชการ ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร$อยนอก ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

767 เช4าใช$บริการอินเตอร-เน็ตความเร็วสูง ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

768 จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

769 จัดจ$างทําส่ือประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๓ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธนพร  คงประเสริฐ นักวิชาการสถิติชํานาญการสถิติ

พ้ืนฐานฯ ชํานาญการพิเศษ

2.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

770 จัดซ้ือวัสดดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ 2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวปฐมาภรณ-  ศรลัมพ- พนักงานสถิติ

771 จัดซ้ือวัสดดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติและสารสนเทศ ๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ระดับพ้ืนที่ 76 จังหวัด 2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวปฐมาภรณ-  ศรลัมพ- พนักงานสถิติ

772 จัดซ้ือวัสดดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๑๐ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ 2.นางสาวปฐมาภรณ-  ศรลัมพ- พนักงานสถิติ

3.นายศิริพงษ-  สกาวเฉลิมพงศ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

773 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๓ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวปฐมาภรณ-  ศรลัมพ- พนักงานสถิติ

774 จ$างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๓ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายทวีสิน  ปรางเสถียร พนักงานสถิติ

775 เช4าอาคารเอกชนเพ่ือใช$เป�นที่เก็บพัสดุของทางราชการ ๓ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร$อยนอก ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

776 เช4าใช$บริการอินเตอร-เน็ตความเร็วสูง ๓ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

777 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

778 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กและสตรีฯ ๖ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุรีรัตน-  ทาทอง เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

พ.ศ. 2562 2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวปฐมาภรณ-  ศรลัมพ- พนักงานสถิติ

779 จ$างทําปJายไวนิลโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๖ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

780 จ$างรถแห4ประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ 2.นางสาวกนกวรรณ  เสงี่ยมศักด์ิ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวปฐมาภรณ-  ศรลัมพ- พนักงานสถิติ

4.นายจิรัฐโชติ  สร$อยนอก ผู$ช4วยพนักงานสถิติ4.นายจิรัฐโชติ  สร$อยนอก ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

5.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

6.นายทวีสิน  ปรางเสถียร พนักงานสถิติ

7.นางชยุตรา  มิ่งบุญ พนักงานสถิติ

8.นายศิริพงษ-  สกาวเฉลิมพงศ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

9.นายวันเฉลิม  เช้ือทอง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

10.นางอําภา  ชวนงูเหลือม เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

11.นางสาวณิชาภัคร  จินดาพี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

781 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๓ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวปฐมาภรณ-  ศรลัมพ- พนักงานสถิติ

782 จ$างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๓ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายทวีสิน  ปรางเสถียร พนักงานสถิติ

783 ค4าเช4าอาคารเอกชนเพ่ือใช$เป�นที่เก็บพัสดุของทางราชการ ๓ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร$อยนอก ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

784 เช4าใช$บริการอินเตอร-เน็ตความเร็วสูง ๓ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

785 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

786 จัดซ้ือกระดาษเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๑๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวปฐมาภรณ-  ศรลัมพ- พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

787 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวปฐมาภรณ-  ศรลัมพ- พนักงานสถิติ

788 จ$างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายทวีสิน  ปรางเสถียร พนักงานสถิติ

789 ค4าเช4าอาคารเอกชนเพ่ือใช$เป�นที่เก็บพัสดุของทางราชการ ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล$าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร$อยนอก ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

790 เช4าใช$บริการอินเตอร-เน็ตความเร็วสูง ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

791 จัดซ้ือหมึกพิมพ-เพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๑๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย-ชกานต-  วีรพจน- นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นางสาวปฐมาภรณ-  ศรลัมพ- พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสงี่ยมศักด์ิ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

792 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสําเร็จ  มุ4งดี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

793 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสําเร็จ  มุ4งดี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

794 จ$างทําตรายางและแผ4นปJายพลาสติก ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ-  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

795 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ-  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ795 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ-  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

796 จ$างทําปJายไวนิลประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ-  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

797 จ$างทําตรายางสําหรับใช$ในสํานักงานฯ ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ-  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

798 จัดซ้ือกระเปGาเพ่ือเป�นของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย4างโครงการ MICS6 ๑๓ มิ.ย. ๖๖ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ-  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

799 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองคลังเพ่ือใช$ในโครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๓ มิ.ย. ๖๖ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ-  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พ้ืนฐานฯ

800 จัดซ้ือหมึกพิมพ-เพ่ือใช$ในโครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๒๓ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ-  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

801 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติสารสนเทศฯ ๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ-  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

802 จ$างเปล่ียนถ4ายนํ้ามันเครื่อง และอะไหล4 ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ-  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

803 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ-  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

804 จัดจ$างพิมพ-รายงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ-  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ครัวเรือน พ.ศ. 2561

805 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง ๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ-  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

806 จัดจ$างซ4อมเครื่องถ4ายเอกสาร ยี่ห$อ เคียวเซร4า รุ4น TASKa 4501i ๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปdยนุช  จินดา เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

807 จัดจ$างทําตรายาง ๒๗ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ
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808 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายศราวุธ  วงศ-เสน4ห- พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

809 จ$างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายศราวุธ  วงศ-เสน4ห- พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

810 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ต เครื่อง Tablet ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายศราวุธ  วงศ-เสน4ห- พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

811 จัดซ้ือนํ้ามันดีเซล ๖ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

812 จัดซ้ือนํ้ามันดีเซล ๒๕ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

813 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายศราวุธ  วงศ-เสน4ห- พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

814 จ$างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายศราวุธ  วงศ-เสน4ห- พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

815 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ต เครื่อง Tablet ๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายศราวุธ  วงศ-เสน4ห- พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

816 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ประจําเดือน ก.ค. 62 ๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

817 จัดจ$างทําพวงมาลา ประจําเดือน ก.ค. 62 ๑๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

818 จัดซ้ือนํ้ามันดีเซล ประจําเดือน ก.ค. 62 ๑๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

819 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายศราวุธ  วงศ-เสน4ห- พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

820 จ$างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายศราวุธ  วงศ-เสน4ห- พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

821 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ต เครื่อง Tablet ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายศราวุธ  วงศ-เสน4ห- พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

822 จัดซ้ือนํ้ามันดีเซล ประจําเดือน ส.ค. 62 ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

823 จ$างถ4ายเอกสาร ประจําเดือน ส.ค. 62 ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

824 รายงานการจ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ประจําเดือน ส.ค. 62 2.นายศราวุธ  วงศ-เสน4ห- พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ
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825 รายงานการจ$างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ประจําเดือน ส.ค. 62 2.นายศราวุธ  วงศ-เสน4ห- พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

826 รายงานผลการเช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ต เครื่อง Tablet ๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ประจําเดือน ส.ค. 62 2.นายศราวุธ  วงศ-เสน4ห- พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

827 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

828 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร ๑๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

829 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายดวงพร  จันปุ}ม พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

830 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายดวงพร  จันปุ}ม พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

831 จัดซ้ือนํ้ามันดีเซล ประจําเดือน ก.ย. 62 ๑๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

832 รายงานการจ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ประจําเดือน ก.ย. 62 2.นายศราวุธ  วงศ-เสน4ห- พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

833 รายงานการจ$างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ833 รายงานการจ$างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ประจําเดือน ก.ย. 62 2.นายศราวุธ  วงศ-เสน4ห- พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

834 รายงานผลการเช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ต เครื่อง Tablet ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ประจําเดือน ก.ย. 62 2.นายศราวุธ  วงศ-เสน4ห- พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ-  ทองออน พนักงานสถิติ

835 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในโครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปภพสร  ทิมศรีกลํ่า เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจําปf 2562

836 จ$างถ4ายเอกสารโครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๒๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปภพสร  ทิมศรีกลํ่า เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

837 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต4อการ ๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปภพสร  ทิมศรีกลํ่า เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

ดําเนินงานปJองกันและแก$ไขป�ญหายาเสพติดจังหวัดยโสธร 2562

838 จัดซ้ือวัสดุพานพุ4มเงิน � พุ4มทอง แบบผ$า No.5 ๑๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปภพสร  ทิมศรีกลํ่า เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

839 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติสารสนเทศฯ ๑๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปภพสร  ทิมศรีกลํ่า เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

840 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางปภพสร  ทิมศรีกลํ่า เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

ครัวเรือน พ.ศ. 2562

841 จ$างซ4อมรถยนต-ราชการ ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

842 จ$างทําโฟมบอร-ดพระฉายาลักษณ-พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู4หัวเน่ืองใน ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

843 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

844 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

845 จ$างถ4ายเอกสารเพ่ือจัดการประชุมช้ีแจงงานโครงการจัดเก็บข$อมูล ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

846 จัดจ$างรถแห4ประชาสัมพันธ-โครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๘ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

พ้ืนฐานฯ

847 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต-ราชการส4วนกลาง ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นายไพบูลย-  จักรพล พนักงานสถิติ

3.นายสมศักด์ิ  จันทะวงษ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

848 จัดซ้ือกล4องหมึกเครื่องปริ้นเตอร- ยี่ห$อ Brother ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

849 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

850 จัดจ$างทําพวงมาลาวันที่ระลึกคล$ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ- ๑๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

มหาราช

851 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 13 รายการ ๑๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

852 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

853 จัดจ$างทําตรายาง ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

854 จ$างซ4อมรถยนต-ราชการ ๑๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

855 จ$างล$างและเติมนํ้ายาเครื่องปรับอากาศ ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

856 จ$างทําความสะอาดฝJาเพดาน ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

857 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

858 จัดจ$างถ4ายเอกสารพร$อมเข$าเล4มเอกสารจัดประชุมคณะทํางานจัดทํา ๒๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ชุดข$อมูลเพ่ือการตัดสินใจในระดับพ้ืนที่จังหวัดร$อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

859 จัดซ้ือครุภัณฑ-ทดแทน ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นายไพบูลย-  จักรพล พนักงานสถิติ

3.นายสมศักด์ิ  จันทะวงษ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

860 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

861 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

862 จัดซ้ือประกันภัยรถยนต- ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร$อยเอ็ด ผู$ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย-  จักรพล พนักงานสถิติ

863 จ$างซ4อมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ผู$ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก$ว พนักงานสถิติ

864 จัดซ้ือชุดอาหารว4าง เพ่ือใช$ในการจัดประชุมผ4านระบบ Video ๑๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ผู$ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก$ว พนักงานสถิติ

Conference กับหน4วยงานส4วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ



� 53 �

แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

865 จัดซ้ือกระเปGาผ$าเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ พ.ศ. 2562 ๒๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ผู$ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก$ว พนักงานสถิติ

866 จัดจ$างถ4ายเอกสารเพ่ือใช$ในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ ๒๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ผู$ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก$ว พนักงานสถิติ

จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562

867 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต-ราชการ ๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

868 จัดทําพานพุ4มดอกไม$สดเพ่ือร4วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกมหาจักรี ๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

บรมราชวงศ-" ประจําปf พ.ศ. 2562

869 จ$างทํากระเปGาใส4เอกสารเพ่ือใช$ในการประชุมสัมพันธ-โครงการระบบ ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

การจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ 2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

870 จัดทําพานพุ4มดอกไม$สดเพ่ือร4วมงานรัฐพิธี "วันคล$ายวันสวรรคต ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจําปf พ.ศ. 2562

871 จ$างทําปJายไวนิลประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

872 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในงานโครงการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

873 เช4าบริการสัญญาณอินเตอร-เน็ต ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

874 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต-ราชการ ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

875 จ$างเหมาบริการคนทําความสะอาด ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

876 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต-ราชการ ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

877 ซ้ือหมึกพิมพ-เครื่องถ4ายเอกสารเพ่ือใช$ในโครงการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

878 ซ้ือหมึกพิมพ-เครื่องพิมพ-เพ่ือใช$ในโครงการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๓ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

879 จัดจ$างทําปJายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ-โครงการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

880 จัดจ$างรถแห4ประชาสัมพันธ-โครงการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๘ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

881 จัดจ$างทํากระเปGาสมนาคุณโครงการสํารวจเด็กและสตรีฯ พ.ศ. 2562 ๑๐ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

882 จัดจ$างทําพวงมาลาดอกไม$สดเพ่ือใช$ในพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย-พระยา ๑๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

ประจันตประเทศธานี ประจําปf 2562

883 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต-ราชการ ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

884 จ$างเหมาบริการคนทําความสะอาด ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

885 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต-ราชการ ๑๓ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

886 จัดซ้ือหมึกพิมพ-เพ่ือใช$ในสํานักงาน ๒๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

887 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต-ราชการ ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

888 จ$างเหมาบริการคนทําความสะอาด ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

889 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต-ราชการ ๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

890 ซ้ือหมึกพิมพ-เพ่ือใช$ในโครงการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

891 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต-ราชการ ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

892 จ$างทําความสะอาดสํานักงาน ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

893 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต-ราชการ ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

894 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต-ราชการ ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

895 จ$างทําความสะอาดสํานักงาน ประจําเดือนสิงหาคม 2562 ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

896 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๑๔ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

 ครั้งที่ 2/2562

897 จ$างซ4อมเครื่องอัดสําเนา ๒๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

898 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต-ราชการ ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

899 จ$างซ4อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องถ4ายเอกสาร ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

900 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

901 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต-ราชการ ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

902 จ$างทําความสะอาดสํานักงาน ประจําเดือนกันยายน 2562 ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

903 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสิทธิชัย  สดใส ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

904 จ$างซ4อมบํารุงรักษารถยนต-ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกัญญ-ลภัส  มหิพันธุ- นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ

3.นายสิทธิชัย  สดใส ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

905 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางรัตติยากร  ชะโกฎ พนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

906 จัดทําตรายาง ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางรัตติยากร  ชะโกฎ พนักงานสถิติ

907 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกัญญ-ลภัส  มหิพันธุ- นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

พ้ืนฐานฯ 2.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางศิริสุดา  ต4อชัย พนักงานสถิติ

908 จ$างทําปJายไวนิล ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

909 เช4าห$องอบรมพร$อมอุปกรณ-ในการจัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บ ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุล ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

ข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

910 จ$างทําพวงมาลาดอกไม$สด ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ

911 จ$างทําปJายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสพระราชพิธี ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางมณีพันธ-  จิตเย็น ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

912 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเสรี  สมเผ4าวงศ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

913 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๔ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสิทธิชัย  สดใส ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

914 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๔ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางกัญญ-ลภัส  มหิพันธุ- นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

พ้ืนฐานฯ

915 จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ-พระราชินีพร$อมกรอบ และธงตราสัญลักษณ- ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

เพ่ือใช$ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ$าฯ 

พระบรมราชินี ประจําพุทธศักราช 2562

916 จัดทํากระเปGาผ$าพร$อมสกรีนเพ่ือแจกครัวเรือนตัวอย4างโครงการ ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกัญญ-ลภัส  มหิพันธุ- นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

สถานการณ-เด็กฯ พ.ศ. 2562 2.นางศิริสุดา  ต4อชัย พนักงานสถิติ

3.นางรัตติยากร  ชะโกฎ พนักงานสถิติ

917 จ$างซ4อมบํารุงรักษาและเปล่ียนถ4ายนํ้ามันเครื่องรถยนต-ราชการ ๕ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางกัญญ-ลภัส  มหิพันธุ- นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

หมายเลขทะเบียน กฉ 7362
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

918 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๖ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเสรี  สมเผ4าวงศ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

919 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกัญญ-ลภัส  มหิพันธุ- นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

พ้ืนฐานฯ 2.นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุล ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นายเสรี  สมเผ4าวงศ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

920 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

921 จ$างเช4าห$องอบรมพร$อมอุปกรณ-โครงการรระบบการจัดเก็บข$อมูล ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางกัญญ-ลภัส  มหิพันธุ- นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

922 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางกัญญ-ลภัส  มหิพันธุ- นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

923 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

924 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกัญญ-ลภัส  มหิพันธุ- นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นางอรษา  จันทะขัมมา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางฉลวย  แปJนทอง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

925 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางกัญญ-ลภัส  มหิพันธุ- นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

926 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

927 จัดจ$างพิมพ-ปกพร$อมเข$าเล4มรายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางมณีพันธ-  จิตเย็น ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

928 จัดจ$างทําอาหารว4างและเครื่องด่ืม ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร- ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

929 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสัจจพงษ-  ดวงลาดนา เจ$าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พ้ืนฐานฯ 2.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นายพงศกร  จุลเนตร ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

930 จัดทําปJายเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู$ตรวจรับพัสดุ 1.นายสัจจพงษ-  ดวงลาดนา เจ$าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

931 จัดจ$างทําปJายไวนิลประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๑๐ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสัจจพงษ-  ดวงลาดนา เจ$าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ (รวมงานวันเกษตรกรไทย)

932 จ$างบํารุงรักษาและซ4อมแซมเครื่องถ4ายเอกสารที่ใช$ในสํานักงานฯ ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอารีพร  อุทัยเรือง เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นายพงศกร  จุลเนตร ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นายรักเล4  เหมนิล ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

933 จ$างบํารุงรักษาและซ4อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ใช$ในสํานักงานฯ ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสัจจพงษ-  ดวงลาดนา เจ$าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

2.ว4าที่ร$อยตรีหญิงนิภัษษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

934 จ$างทําตรายาง ๒๖ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู$ตรวจรับพัสดุ ว4าที่ร$อยตรีหญิงนิภัษษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ

935 ซ้ือของสมนาคุณโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ พ.ศ. 2562 ๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ตรวจรับพัสดุ นางสาวอารีพร  อุทัยเรือง เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

936 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอารีพร  อุทัยเรือง เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ของครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.ว4าที่ร$อยตรีหญิงนิภัษษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

937 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๒๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ตรวจรับพัสดุ นายสัจจพงษ-  ดวงลาดนา เจ$าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หนองคาย

938 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํานักงาน ๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิตจังหวัดหนองบัวลําภู ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจีรภา  วงษ-ยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

939 จ$างทําพวงมาลาดอกไม$สด ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

940 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองคอมพิวเตอร- ๒๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู$ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

941 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํานักงาน ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

942 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร ๒๕ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจีรภา  วงษ-ยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

943 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํานักงาน ๑๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

944 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองคอมพิวเตอร- ๑๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจีรภา  วงษ-ยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

945 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองสํานักงานและวัสดุส้ินเปลืองคอมพิวเตอร- ๑๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจีรภา  วงษ-ยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

946 จ$างถ4ายเอกสารพร$อมเข$าเล4มรายงาน ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจีรภา  วงษ-ยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

947 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองคอมพิวเตอร- ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

948 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองคอมพิวเตอร-และวัสดุส้ินเปลืองสํานักงาน ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจีรภา  วงษ-ยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

949 จัดจ$างซ4อมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ949 จัดจ$างซ4อมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

950 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเดวิช  หลักหาญ เจ$าหน$าที่บริหารงานทั่วไป

2.นางกันยกร  จันทะสิม เจ$าหน$าที่บริหารงานทั่วไป

3.นางสาวจีรภา  วงษ-ยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

951 จ$างทําพานพุ4มดอกไม$สด เน่ืองในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ ๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

พระพุทธยอดฟJาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ-

ประจําปf 2562

952 จ$างทําตรายาง ๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ

953 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

954 ซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย4าง โครงการสํารวจสถานการณ- ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

เด็กและสตรี

955 ซ้ือหมึกเติมเครื่องพิมพ-ยี่ห$อ Canon ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน- พนักงานสถิติ

956 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

957 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน- พนักงานสถิติ

958 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๑๖ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน- พนักงานสถิติ

959 จ$างรถแห4ประชาสัมพันธ-เคล่ือนที่โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๑๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายคงฤทธิ์  มลาฤทธิ์ พนักงานสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ
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ส�วนภูมิภาค

960 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ

961 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๑๓ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน- พนักงานสถิติ

962 จ$างทําอาหารว4างและเครื่องด่ืมในการประชุมโครงการระบบการจัดเก็บ ๑๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน- พนักงานสถิติ

ข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

963 จ$างตัดสต๊ิกเกอร-โลโก$ สํานักงานสถิติแห4งชาติ ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน- พนักงานสถิติ

964 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๒๕ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ

965 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

966 จ$างทําพวงมาลา ในงานพิธีวันสมเด็จพระนารายณ-มหาราช ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน- พนักงานสถิติ

967 จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ- ๑๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ

968 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๑๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ

969 จ$างทําตรายาง ๒๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

970 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน- พนักงานสถิติ

971 จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ- ๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ

972 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

973 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๗ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน- พนักงานสถิติ

974 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๒๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน- พนักงานสถิติ

975 จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ- ๒๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน- พนักงานสถิติ

976 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ

977 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน- พนักงานสถิติ

978 จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ- ๒๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ

979 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน- พนักงานสถิติ

980 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๑๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน- พนักงานสถิติ

981 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล4อล่ืน ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ

982 จัดซ้ือวัสดุใช$ในสํานักงาน ๒๘ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวินัย  ผางจันทร-ดา เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

983 ขอเปล่ียนแบตเตอรี่รถยนต-ประจําสํานักงาน ๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวินัย  ผางจันทร-ดา เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

984 จัดซ้ือวัสดุใช$ในสํานักงาน ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวินัย  ผางจันทร-ดา เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวเกษชาฎา  กุลาราช พนักงานสถิติ

3.นางสาวนิรมล  ไชยะ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

985 จ$างถ4ายเอกสารเพ่ือใช$ในการอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวินัย  ผางจันทร-ดา เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ 2.นางสาวเกษชาฎา  กุลาราช พนักงานสถิติ

3.นางสาวนิรมล  ไชยะ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

986 จ$างทําปJายไวนิลเพ่ือใช$ในการอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวินัย  ผางจันทร-ดา เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

987 จ$างโฆษณาประชาสัมพันธ- (รถแห4) โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวินัย  ผางจันทร-ดา เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ 2.นางสาวเกษชาฎา  กุลาราช พนักงานสถิติ

3.นางสาวนิรมล  ไชยะ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

988 จัดซ้ือวัสดุใช$ในสํานักงาน ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวินัย  ผางจันทร-ดา เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวเกษชาฎา  กุลาราช พนักงานสถิติ

3.นางสาวนิรมล  ไชยะ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

989 จ$างซ4อมและบํารุงรักษารถยนต-ประจําสํานักงาน ๓ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวินัย  ผางจันทร-ดา เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

990 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย4างโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ ๙ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวินัย  ผางจันทร-ดา เจ$าพนักงานสถิติอาวุโส

พ.ศ. 2562 2.นางสาวเกษชาฎา  กุลาราช พนักงานสถิติ

3.นางสาวนิรมล  ไชยะ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

991 จ$างเปล่ียนยางรถยนต-สํานักงาน ๒๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภัสสร  กาทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายอาทิตย-อุทัย  ดวงแก$ว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางอาลอน  รันตบํารุง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

992 จัดซ้ือวัสดุใช$ในสํานักงาน ๑๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภัสสร  กาทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายอาทิตย-อุทัย  ดวงแก$ว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ2.นายอาทิตย-อุทัย  ดวงแก$ว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางอาลอน  รันตบํารุง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

993 จัดซ้ือวัสดุใช$ในสํานักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภัสสร  กาทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายอาทิตย-อุทัย  ดวงแก$ว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางอาลอน  รันตบํารุง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

994 จัดซ้ือวัสดุใช$ในสํานักงาน (ผงหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร IMAGE RUNNER ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางประภัสสร  กาทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2520 CANON NPG�51)

995 จัดซ้ือวัสดุใช$ในสํานักงาน ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภัสสร  กาทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายอาทิตย-อุทัย  ดวงแก$ว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางอาลอน  รันตบํารุง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

996 ซ4อมและบํารุงรักษารถยนต-ประจําสํานักงาน ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางประภัสสร  กาทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

997 จัดทําพานพุ4มดอกไม$สดงานวัดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟJาจุฬาโลก ๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน-  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ-

998 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายภาณุวัฒน-  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ 2.นายนิกร  รักษาสัตย- พนักงานสถิติ

3.นายเสด็จ  คํามา พนักงานสถิติ

999 จ$างทําตรายางเพ่ือใช$ในราชการ ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน-  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1000 จ$างทําพวงมาลาในวันคล$ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน-  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1001 จ$างทําปJายเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน-  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

1002 จ$างทําปJายประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน-  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ

1003 จ$างทําปJายการอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๘ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน-  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1004 จ$างตรวจเช็คสภาพ การบริการบํารุงรักษา และซ4อมแซมรถยนต- ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน-  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ส4วนกลางประจําสํานักงาน

1005 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน-  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2561

1006 ซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฑามาศ  คํากุณา พนักงานสถิติ

1007 จ$างซ4อมคอมพิวเตอร-สํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง ๑๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนิกร  รักษาสัตย- พนักงานสถิติ

1008 จ$างทําพวงมาลา ในงานพิธีวันสมเด็จพระนารายณ-มหาราช ๑๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฑามาศ  คํากุณา พนักงานสถิติ

1009 จ$างเหมาบริการทําตรายาง ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนิกร  รักษาสัตย- พนักงานสถิติ

1010 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน-  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1011 จ$างเหมาบริการเข$ารูปเล4มรายงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ๒๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน-  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1012 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๗ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน-  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1013 จ$างทําพวงมาลา ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฑามาศ  คํากุณา พนักงานสถิติ

1014 ซ้ือพานพุ4มดอกไม$สด ๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ- พนักงานสถิติ

1015 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําเดือน เมษายน 2562 ๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เปGาอยู4สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ

1016 ซ้ือนํ้าด่ืมสําหรับสํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู4ทอง พนักงานสถิติ

1017 จัดซ้ือพานพุ4มดอกไม$สด ๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ- พนักงานสถิติ

1018 ซ้ือพวงมาลาดอกไม$สด ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท-  สีมาพล พนักงานสถิติ

1019 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําเดือน พฤษภาคม 2562 ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เปGาอยู4สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ

1020 จัดซ้ือนํ้าด่ืมสําหรับสํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู4ทอง พนักงานสถิติ

1021 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ- พนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

1022 จ$างทําส่ือไวนิลเพ่ือใช$ประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ- พนักงานสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

1023 จ$างพิมพ-และเข$ารูปเล4มงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬและงานกาชาด ๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ- พนักงานสถิติ

ประจําปf 2562

1024 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๓ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ- พนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

1025 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําเดือน มิถุนายน 2562 ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เปGาอยู4สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

1026 ซ้ือนํ้าด่ืมสําหรับสํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู4ทอง พนักงานสถิติ

1027 ซ้ือของสมนาคุณโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ พ.ศ. 2562 ๖ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ- พนักงานสถิติ

1028 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 ๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เปGาอยู4สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ

1029 ซ้ือนํ้าด่ืมสําหรับสํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู4ทอง พนักงานสถิติ

1030 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําเดือน สิงหาคม 2562 ๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เปGาอยู4สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ

1031 ซ้ือนํ้าด่ืมสําหรับสํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู4ทอง พนักงานสถิติ

1032 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร- ๒๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู4ทอง พนักงานสถิติ

1033 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ- พนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2562

1034 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร- ๓๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ- พนักงานสถิติ

1035 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการแผนแม4บทสถิติ ๓๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ- พนักงานสถิติ

ของสํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

1036 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการแผนแม4บทสถิติ ๓๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู4ทอง พนักงานสถิติ

ของสํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

1037 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๓๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ- พนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2562ของครัวเรือน พ.ศ. 2562

1038 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําเดือน กันยายน 2562 ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เปGาอยู4สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ

1039 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร- ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู4ทอง พนักงานสถิติ

1040 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ- พนักงานสถิติ

1041 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู4ทอง พนักงานสถิติ

1042 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู4ทอง พนักงานสถิติ

1043 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภางค-ภัทร  คําไทร พนักงานสถิติ

1044 จ$างทําปJายไวนิล ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริญญา  เครือหมาน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1045 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางพงค-นที  คงทวีกุล พนักงานสถิติ

1046 จ$างล$างและซ4อมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู$ตรวจรับพัสดุ นายตรรกวิทย-  รัตนพันธ- พนักงานสถิติ

1047 จ$างทําปJายไวนิล ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิธิชญา  อุ4ยตระกูล พนักงานสถิติ

1048 จ$างรถแห4ประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางเปรมมิกา  อนุวรรัตน- พนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

1049 จ$างซ4อมแซมเครื่องถ4ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห$อเคียวซาร4า ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางพงค-นที  คงทวีกุล พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

1050 จ$างทําปJายโฟมบอร-ดติดสต๊ิกเกอร-ไดคัทข้ึนรูปตามแบบพร$อมด$ามจับ ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิธิชญา  อุ4ยตระกูล พนักงานสถิติ

เพ่ือใช$ในการประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง

พ้ืนฐานฯ

1051 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภางค-ภัทร  คําไทร พนักงานสถิติ

1052 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริญญา  เครือหมาน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1053 จ$างซ4อมแซมเครื่อง Tablet ๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางเปรมมิกา  อนุวรรัตน- พนักงานสถิติ

1054 จ$างซ4อมบํารุงรักษารถยนต-ราชการ ทะเบียน กธ 6647 กระบี่ ๒๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวธาราทิพย-  แก$วพิทักษ- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1055 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร ยี่ห$อ Kyocera รุ4น Taskalfa 3010i ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1056 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันทิมา  อินนาคม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1057 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๘ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1058 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพร  ภมานาค พนักงานสถิติ

1059 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๘ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ

1060 จัดจ$างบริการอาหารว4างและเครื่องด่ืม ๒๘ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

1061 จัดจ$างบริการอาหารว4างและเครื่องด่ืม ๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ1061 จัดจ$างบริการอาหารว4างและเครื่องด่ืม ๒ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

1062 จ$างทําปJายไวนิล ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

1063 ซ้ือวัดุสํานักงาน ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

1064 ซ้ือวัสดุสํานักงาน (หมึกพิมพ-) ๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

1065 ซ้ือวัสดุสํานักงาน (หมึกพิมพ-) ๒๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

1066 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ 2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

1067 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

1068 ซ4อมและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ



� 63 �

แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง
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1069 จัดซ้ือกระเปGาประชุมโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติและสารสนเทศฯ ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวราตรี  บัวแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1070 ซ้ือวัดุสํานักงานเพ่ือใช$ในการอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

1071 จ$างผลิตไวนิลประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ

1072 จัดจ$างทํากระเปGาเพ่ือใช$ในการอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๑๗ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ 2.นางอภิญญา  สุทธิ พนักงานสถิติ

1073 ซ4อมเครื่องปริ้นเตอร- ๕ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1074 จัดซ้ือหมึกเครื่องปริ้นเตอร- ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิธาร  ดีหนู พนักงานสถิติ

1075 ซ4อมรถยนต-ราชการ ทะเบียน กว 2419 นศ ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิธาร  ดีหนู พนักงานสถิติ

1076 ซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร- ๒๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง พนักงานสถิติ

1077 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิธาร  ดีหนู พนักงานสถิติ

1078 จัดซ4อมรถยนต-ราชการ ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง พนักงานสถิติ

1079 ซ้ือหมึกเครื่องปริ้นเตอร- ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง พนักงานสถิติ

1080 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๗ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิธาร  ดีหนู พนักงานสถิติ1080 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๗ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิธาร  ดีหนู พนักงานสถิติ

1081 ซ้ือหมึกเครื่องปริ้นเตอร- ๒๗ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู$ตรวจรับพัสดุ นายวิธาร  ดีหนู พนักงานสถิติ

1082 จ$างทําปJายไวนิล จํานวน 13 ผืน ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1083 จ$างทําปJายไวนิล จํานวน 2 ผืน ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1084 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 5,365 บาท ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1085 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 20,420 บาท ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1086 ซ้ือหมึกถ4ายเอกสาร Kyocera ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1087 จ$างทําตรายางสําหรับใช$ในราชการ ๑๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนิธิมา  วันดิลกกุล ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1088 ซ้ือกระดาษถ4ายเอกสาร A4 ๑๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1089 ซ้ือหมึกถ4ายเอกสาร Kyocera ๑๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1090 ซ้ือกรอบรูปพร$อมพระบรมฉายาลักษณ- ๑๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1091 จ$างตรวจเช็คสภาพเปล่ียนถ4ายนํ้ามันเครื่อง ๕ ส.ค. ๖๘ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1092 จัดซ้ือกระดาษ A4 ๑๙ ส.ค. ๖๘ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอิสมะแอ  เจ[ะกา พนักงานสถิติ

1093 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร (KYOCERA TK�479) ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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1094 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร (จัดพิมพ-และเผยแพร4รายงานโครงการ ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน)

1095 จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ- (hp LASERJET 51A) ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1096 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1097 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต-ราชการ ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอิสมะแอ  เจ[ะกา พนักงานสถิติ

3.นางสาวนูรไอนี  อาลียัมเม็ด ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1098 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ต จํานวน 9 เลขหมาย ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1099 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1100 จ$างซ4อมเครื่องถ4ายเอกสาร Kyocera ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1101 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ต ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1102 จ$างถ4ายเอกสารและเข$าเล4ม รายงานสมุดสถิติจังหวัดป�ตตานี พ.ศ. 2561 ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

1103 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร- (ตลับหมึก) ๒๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ1103 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร- (ตลับหมึก) ๒๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1104 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

1105 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet จํานวน 17 หมายเลข ๒๔ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1106 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน กระดาษถ4ายเอกสาร A4 ๑๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1107 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ผงหมึก Kyocera ๑๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1108 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร- ๑๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1109 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet จํานวน 17 หมายเลข ๒๕ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

1110 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ จํานวน 6 รายการ 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1111 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ จํานวน 3 รายการ 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1112 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$จัดประชุมการทําข$อมูลสถิติและสารสนเทศ ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

ของประเทศ (หมึกพิมพ-คอมพิวเตอร-)

1113 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$จัดประชุมการทําข$อมูลสถิติและสารสนเทศ ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

ของประเทศ จํานวน 4 รายการ

1114 จ$างซ4อมรถยนต-ราชการ ๑๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

2.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1115 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ตสําหรัเครื่อง Tablet ๒๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1116 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ตสําหรัเครื่อง Tablet ๒๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1117 จ$างทําปกรายงานและเย็บเล4มรายงานสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๓๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1118 จัดซ้ือตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร- ๑๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1119 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1120 จ$างเหมารถยนต-สําหรับการจัดส4งคืนเครื่อง TABLET ๑๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1121 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ตสําหรัเครื่อง Tablet ๒๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดป�ตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1122 จ$างทําพานพุ4มดอกไม$สด เพ่ือถวายเครื่องราชสักการะเน่ืองในวัน ๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายคนอง  ดาวประดับ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล$าเจ$าอยู4หัวพระมหาเจษฎาราชเจ$า

1123 จ$างทําพานพุ4มดอกไม$สด เน่ืองในวันคล$ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ ๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายคนอง  ดาวประดับ เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

พระเทพรัตนราชสุดาฯ และวันอนุรักษ-มรดกไทย

1124 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปfงบประมาณ พ.ศ. 2562 ๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

(เดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 1)
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

1125 จ$างทําพานพุ4มดอกไม$สด งานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เน่ืองในวัน ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟJาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก

มหาจักรีบรมราชวงศ-

1126 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปfงบประมาณ พ.ศ. 2562 ๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

 (เดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 2)

1127 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปfงบประมาณ พ.ศ. 2562 ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

 (เดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 3)

1128 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปfงบประมาณ พ.ศ. 2562  ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

(เดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 4)

1129 จ$างทําพวงมาลาดอกไม$สด งานรัฐพิธีเน่ืองในวันคล$ายวันสวรรคต ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปf 2562

1130 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปfงบประมาณ พ.ศ. 2562 ๒๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

(เดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 5)

1131 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปfงบประมาณ พ.ศ. 2562  ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

(เดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 6)

1132 จัดเช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ต สําหรับเครื่อง Tablet ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1133 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1134 จ$างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดสํานักงาน ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ1134 จ$างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดสํานักงาน ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1135 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1136 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1137 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1138 จ$างทําตรายาง ๑๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1139 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (หมึกพิมพ-สําเนา) ๒๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1140 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๘ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1141 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (หมึกพิมพ-สําเนา) ๒๙ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1142 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๙ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1143 จัดจ$างเช4าห$องประชุมสัมมนาเพ่ือใช$ในการอบรมโครงการระบบการ ๒๙ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุนิดา  หัสนีย- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

จัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

1144 จัดเช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ต สําหรับเครื่อง Tablet ๓๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1145 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๕ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1146 จ$างทําความสะอาดรถยนต-สํานักงาน ๑๐ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1147 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

1148 จ$างเปล่ียนแบตเตอรี่รถยนต-สํานักงาน ๑๙ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1149 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1150 จัดเช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ต สําหรับเครื่อง Tablet ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1151 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1152 จ$างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดสํานักงาน ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1153 จ$างทําม4านปรับแสง ๑๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1154 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2561

1155 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1156 จ$างซ4อมครุภัณฑ-สํานักงาน ๑๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1157 จ$างทําพวงมาลาดอกไม$สด เน่ืองในวันคล$ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรี ๑๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

นครินทราบรมราชชนนี

1158 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บุญมา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1159 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1160 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๖ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ1160 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๖ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1161 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1162 จัดเช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ต สําหรับเครื่อง Tablet ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1163 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1164 จ$างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดสํานักงาน ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1165 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1166 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1167 จ$างซ4อมครุภัณฑ-สํานักงาน ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1168 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1169 จ$างซ4อมครุภัณฑ-สํานักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1170 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๒๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1171 จ$างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดสํานักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1172 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๗ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1173 จ$างถ4ายเอกสารเพ่ือใช$ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๒๗ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

1174 จัดเช4าห$องประชุมเพ่ือใช$ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๒๗ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายรังสฤษด์ิ  รัตนรังสฤษด์ิ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1175 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1176 จัดจ$างเปล่ียนยางรถยนต-สํานักงาน ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1177 จัดจ$างซ4อมรถยนต-สํานักงาน ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายมนตรี  แต4สกุล ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1178 จัดจ$างซ4อมครุภัณฑ-สํานักงาน ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1179 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1180 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1181 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1182 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1183 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1184 จ$างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดสํานักงาน ๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1185 จัดเช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ต สําหรับเครื่อง Tablet ๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1186 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน-  สุขแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1187 จ$างเหมาบริการแม4บ$านสํานักงาน ๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน-  สุขแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1188 จ$างทําพานพุ4มดอกไม$สด เพ่ือร4วมพิธีวางพานพุ4มถวายราชสักการะ ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน-  สุขแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

เน่ืองในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟJาจุฬาโลกมหาราช

และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ-

1189 ค4าบริการอินเตอร-เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน-  สุขแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1190 จ$างซ4อมระบบไฟฟJาภายในสํานักงาน ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน-  สุขแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1191 จ$างทําปJายไวนิลเพ่ือใช$ในการประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บ ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน-  สุขแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ

1192 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน-  สุขแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1193 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน-  สุขแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1194 จ$างเหมาบริการแม4บ$านทําความสะอาด ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน-  สุขแก$ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1195 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ

1196 จ$างเหมาบริการแม4บ$านทําความสะอาด ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ

1197 ค4าบริการอินเตอร-เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet ๑๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ

1198 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ
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ส�วนภูมิภาค

1199 จ$างเหมาบริการแม4บ$านทําความสะอาด ๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ

1200 ค4าบริการอินเตอร-เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet ๑๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ

1201 จ$างทําพานพุ4มดอกไม$สด เพ่ือใช$ในพิธีวางพานพุ4มถวายราชสักการะ ๒๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุบลรัตน-  บัวตูม พนักงานสถิติ

พระบรมรานุสาวรีย- รัชกาลที่ 5

1202 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ

1203 จ$างเหมาบริการแม4บ$านทําความสะอาด ๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ

1204 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุบลรัตน-  บัวตูม พนักงานสถิติ

1205 จัดซ4อมเครื่องถ4ายเอกสารสํานักงาน ๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ

1206 ค4าบริการอินเตอร-เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ

1207 จ$างจัดทํารายงานแผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 2 ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางวิไลวรรณ  ขาวศิริ พนักงานสถิติ

(พ.ศ. 2561 � 2564)

1208 จ$างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต- ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ

1209 จ$างเหมาบริการแม4บ$านทําความสะอาด ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ

1210 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ

1211 ค4าบริการอินเตอร-เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ1211 ค4าบริการอินเตอร-เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ

1212 ซ4อมบํารุงรักษารถยนต-ส4วนกลาง ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ

1213 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช$ในสํานักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข- พนักงานสถิติ

1214 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต-ราชการ ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1215 จ$างทําของสมนาคุณโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย-  คงจร พนักงานสถิติ

1216 เช4าอาคารสํานักงาน ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก$ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวอัสณีย-  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก$ว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1217 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย-  ซุ4ยล่ิม พนักงานสถิติ

1218 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1219 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต-ราชการ ๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1220 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๔ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายศักนรินทร-  เอี่ยมสะอาด ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1221 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๔ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1222 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร ๒๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวปdยะนุช  มีสี พนักงานสถิติ

1223 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๒ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย-  คงจร พนักงานสถิติ
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1224 เช4าอาคารสํานักงาน ๒๔ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก$ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวอัสณีย-  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก$ว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1225 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet ๒๔ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย-  ซุ4ยล่ิม พนักงานสถิติ

1226 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1227 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต-ราชการ ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1228 จ$างเหมาทําส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๑๒ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก$ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ

1229 เช4าอาคารสํานักงาน ๒๕ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก$ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวอัสณีย-  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก$ว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1230 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet ๒๕ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย-  ซุ4ยล่ิม พนักงานสถิติ

1231 จ$างเปล่ียนถ4ายนํ้ามันเครื่องรถยนต-สํานักงาน ๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย-  ซุ4ยล่ิม พนักงานสถิติ

1232 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต-ราชการ ๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1233 ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1234 จ$างทําตรายาง ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย-  คงจร พนักงานสถิติ

1235 จ$างซ4อมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย-  ซุ4ยล่ิม พนักงานสถิติ

1236 เช4าอาคารสํานักงานเดือนกรกฎาคม 2562 ๒๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก$ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวอัสณีย-  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก$ว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1237 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet ๒๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย-  ซุ4ยล่ิม พนักงานสถิติ

1238 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต-ราชการ ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1239 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย-  คงจร พนักงานสถิติ

1240 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1241 จ$างปริ้นสต๊ิกเกอร-ติดฟdวเจอร-บอร-ด "มาดี" ๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย-  คงจร พนักงานสถิติ

1242 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย-  ซุ4ยล่ิม พนักงานสถิติ

1243 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  กรอบแก$ว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1244 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ  จันทร-เฮืยง ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1245 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพลินตา  หนูน$อย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1246 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1247 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ$าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย
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แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

1248 เช4าอาคารสํานักงานเดือนสิงหาคม 2562 ๒๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก$ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวอัสณีย-  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก$ว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1249 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet ๒๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย-  ซุ4ยล่ิม พนักงานสถิติ

1250 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายศักนรินทร-  เอี่ยมสะอาด ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1251 เช4าใช$สัญญาณอินเตอร-เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย-  ซุ4ยล่ิม พนักงานสถิติ

1252 เช4าอาคารสํานักงานเดือนกันยายน 2562 ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก$ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวอัสณีย-  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก$ว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1253 จัดจ$างทําตรายาง ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1254 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย-  ซุ4ยล่ิม พนักงานสถิติ

1255 จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ- ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  กรอบแก$ว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1256 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอาดินันท-  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นาวสาววรรณา  คือมาลี พนักงานสถิติ

1257 จ$างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๑ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1258 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1259 จ$างทําพวงมาลาดอกไม$สดงานวันคล$ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร ๒๖ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

มหาราช

1260 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1261 จ$างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1262 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1263 ซ้ือหมึกสําหรับเครื่องโทรสาร ๑๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1264 เช4าสัญญาณอินเตอร-เน็ต ๒๑ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1265 จ$างรถแห4ประชาสัมพันธ-โครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๒๖ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1266 ซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๖ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ของครัวเรือน

1267 จ$างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1268 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอาดินันท-  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นาวสาววรรณา  คือมาลี พนักงานสถิติ

1269 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

1270 เช4าสัญญาณอินเตอร-เน็ต ๑๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1271 จ$างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1272 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๒ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอาดินันท-  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นาวสาววรรณา  คือมาลี พนักงานสถิติ

1273 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๔ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1274 ซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๕ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1275 เช4าสัญญาณอินเตอร-เน็ต ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1276 ขออนุมัติเบิกเงินค4าจ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ประจําเดือนสิงหาคม 2562 2.นายอาดินันท-  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นาวสาววรรณา  คือมาลี พนักงานสถิติ

1277 ขออนุมัติเบิกเงินค4าจ$างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ประจําเดือนสิงหาคม 2562

1278 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1279 จัดทําปJายสแตนด้ี พร$อมชุดขาต้ังยืน ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1280 จ$างเหมาล$างเครื่องปรับอากาศ ๑๑ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอุสมาน  ละตะเย[าะ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1281 จัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1282 ขออนุมัติเบิกเงินค4าจ$างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ประจําเดือนกันยายน 2562

1283 ขออนุมัติเบิกเงินค4าจ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ประจําเดือนกันยายน 2562 2.นายอาดินันท-  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นาวสาววรรณา  คือมาลี พนักงานสถิติ

1284 จัดซ้ือหมึกเครื่องพิมพ-เลเซอร- ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1285 เช4าสัญญาณอินเตอร-เน็ต ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค-  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1286 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๗ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ

2.นายวรพงศ-  วรกรรณ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นายอุสมาน  ละตะเย[าะ ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1287 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๓ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายฉกรรณ-  หิรัญ พนักงานสถิติ

1288 จัดจ$างรถแห4ประชาสัมพันธ-โครงการระบบจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๔ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายฉกรรณ-  หิรัญ พนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

1289 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๓๐ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

1290 จ$างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร- ๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพิญญา  ฐิตินันท- พนักงานสถิติ

1291 จ$างทําปJาย standee ๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ-  ศรีใส พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

1292 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายฉกรรณ-  หิรัญ พนักงานสถิติ

1293 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉกรรณ-  หิรัญ พนักงานสถิติ

2.นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุพิญญา  ฐิตินันท- พนักงานสถิติ

1294 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๖ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ-  ศรีใส พนักงานสถิติ

1295 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายฉกรรณ-  หิรัญ พนักงานสถิติ

1296 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๑ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นายฉกรรณ-  หิรัญ พนักงานสถิติ

1297 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร- ๑๑ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู$ตรวจรับพัสดุ นางอัญชลิกา  วังวิเศษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1298 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลิกา  วังวิเศษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายฉกรรณ-  หิรัญ พนักงานสถิติ

3.นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

1299 จ$างเหมาบริการทําความสะอาด ๔ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1300 จ$างเหมาพนักงานขับรถยนต- ๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ-  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1301 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ-  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

1302 จ$างถ4ายเอกสารโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ-  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ1302 จ$างถ4ายเอกสารโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ-  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1303 จัดซ้ือถุงซิปเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$างพ้ืนฐานฯ ๑๘ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1304 จ$างทําความสะอาดสถานที่ประชุม ณ ที่ว4าการอําเภอบางกลํ่า ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1305 จ$างทําความสะอาดสถานที่ประชุม ณ ที่ว4าการอําเภอจะนะ ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพร  หนูเพชร พนักงานสถิติ

1306 จ$างทําความสะอาดสถานที่ประชุม ณ ที่ว4าการอําเภอนาทวี ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุนิสา  เรืองทิพย- พนักงานสถิติ

1307 จ$างทําความสะอาดสถานที่ประชุม ณ ที่ว4าการอําเภอสทิงพระ ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววลัยรัตน-  คงเขียว ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1308 จ$างทําความสะอาดสถานที่ประชุม ณ ที่ว4าการอําเภอรัตภูมิ ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางวิไล  สุจิตร- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1309 จ$างทําความสะอาดสถานที่ประชุม ณ ที่ว4าการอําเภอนาหม4อม ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณี  ช4อกระทุ4ม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1310 จ$างทําความสะอาดสถานที่ประชุม ณ ที่ว4าการอําเภอสะบ$าย$อย ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถิติ

1311 จ$างทําความสะอาดสถานที่ประชุม ณ ที่ว4าการอําเภอระโนด ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางรุ$งลาวัลย-  ชนะภัย พนักงานสถิติ

1312 จ$างทําความสะอาดสถานที่ประชุม ณ ที่ว4าการอําเภอสะเดา ๒๕ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นายสุรินยา  สาหมุน ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1313 จ$างทําความสะอาดสถานที่ประชุม ณ ที่ว4าการอําเภอสิงหนคร ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางรุ$งลาวัลย-  ชนะภัย พนักงานสถิติ

1314 จ$างรถแห4ประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ-  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

พ้ืนฐานฯ

1315 จ$างทําปJายไวนิลเพ่ือการประชาสัมพันธ-โครงการระบบการจัดเก็บข$อมูล ๓๐ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

โครงสร$างพ้ืนฐานฯ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

1316 จัดจ$างทําความสะอาดสถานที่ประชุม ณ ห$องประชุมอาคารศูนย-กีฬา ๑๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางลดาวัลย-  ทินนิมิตร พนักงานสถิติ

และนันทนาการ

1317 จัดจ$างเช4าเครื่องเสียงห$องประชุม ณ ห$องประชุมอาคารศูนย-กีฬา ๑๗ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางลดาวัลย-  ทินนิมิตร พนักงานสถิติ

และนันทนาการ

1318 จัดจ$างซ4อมบํารุงเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๓๐ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1319 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร- ๑๗ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ-  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1320 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร ๑๙ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1321 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๙ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1322 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ-  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1323 จ$างผลิตตรายาง ๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1324 จ$างเปล่ียนแบตเตอรี่รถยนต-ราชการ ๙ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1325 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติและสารสนเทศ ๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ-  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

ระดับพ้ืนที่ 76 จังหวัด

1326 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในโครงการระบบการจัดเก็บข$อมูลโครงสร$าง ๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ้ืนฐานฯ

1327 จัดซ้ือหมึกพิมพ-สําเนาสีดํา ยี่ห$อ RISOGRAPH ๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ

1328 จ$างเช็คระบบเบรครถยนต- ๑๒ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ

1329 จัดซ้ือประกันภัยรถยนต-ราชการ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ

1330 จัดซ้ือกระดาษถ4ายเอกสาร ๑๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ

1331 จัดซ้ือหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร ยี่ห$อ SHAP ๑๘ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ

1332 จัดซ้ือกระดาษไขยี่ห$อ RISOGRAPH ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ

1333 จัดซ้ือหมึก HP 85A ๒๔ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ

1334 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ

1335 จ$างถ4ายเอกสารพร$อมเข$าเล4มเอกสารโครงการพัฒนาข$อมูลสถิติและ ๑๙ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ

สารสนเทศระดับพ้ืนที่ 76 จังหวัด

1336 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๗ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ

1337 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ

1338 จ$างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ

1339 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู$ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธิ์  มณีหยัน พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต	งตั้ง/มอบหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ และ สํานักงานสถิติจังหวัด ให&ปฏิบัติหน&าที่ รายชื่อ ตําแหน	ง

แบบ ผ.ท. 3

ส�วนภูมิภาค

1340 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร- ๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร-ธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน-  รอดเรืองฤทธิ์ พนักงานสถิติ

1341 จ$างถ4ายเอกสาร ๑๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร-ธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย- พนักงานสถิติ

1342 จ$างทําของสมนาคุณให$ครัวเรือนตัวอย4างโครงการสํารวจสถานการณ-เด็กฯ ๒๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร-ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน- ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

พ.ศ. 2562 2.นางสาวสุภาพร  คุ$มภัย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวศันสนีย-  ธรรมาธิกุล ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1343 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร- ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร-ธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน-  รอดเรืองฤทธิ์ พนักงานสถิติ

1344 จ$างจัดพานพุ4มดอกไม$แห$งสีแดง เพ่ือใช$ในงานวันครบรอบ 104 ปf ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร-ธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน-  รอดเรืองฤทธิ์ พนักงานสถิติ

การพระราชทานนาม "สุราษฎร-ธานี"

1345 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร-ธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1346 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร- ๒๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร-ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  รัตนพันธ- เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย- พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุภาพร  คุ$มภัย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1347 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร-ธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางนิภาพร  กันลือนาม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1348 จัดจ$างพิมพ-รายงานสถิติจังหวัดสุราษฏร-ธานี พ.ศ. 2561 ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร-ธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1349 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร- ๒๔ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร-ธานี ผู$ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาพร  คุ$มภัย ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

1350 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๓ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร-ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  รัตนพันธ- เจ$าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ2.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวศันสนีย-  ธรรมาธิกุล ผู$ช4วยพนักงานสถิติ

รวม 1,350 โครงการ รวม 1,814   ราย
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จากตารางการรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ�างข�างต�น ส�วนกลาง มีการดําเนินการในเรื่องจัดซ้ือจัดจ�างท้ังหมด 
จํานวน 77 โครงการ ในโครงการนี้ มีการตรวจสอบผู�ท่ีได�รับการแต'งต้ังเป)นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู�ตรวจรับพัสดุ จํานวน 
151 ราย ไม'พบว'ามีผู�ท่ีมีส'วนเก่ียวข�อง และส'วนได�ส'วนเสีย หรือมีผลประโยชน1ทับซ�อนกับผู�เสนองานหรือผู�เข�าประกวดราคาทุกราย 

ส�วนภู มิภาค มีการดําเนินการในเรื่ องจัดซ้ือจัดจ� างท้ังหมด จํ านวน 1,350 โครงการ ในโครงการนี้  
มีการตรวจสอบผู� ท่ี ได� รับการแต' ง ต้ั ง เป)นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู� ตรวจรับพัสดุ จํานวน 1,814 ราย ไม'พบว' า 
มีผู�ท่ีมีส'วนเก่ียวข�อง และส'วนได�ส'วนเสีย หรือมีผลประโยชน1ทับซ�อนกับผู�เสนองานหรือผู�เข�าประกวดราคาทุกราย 
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แบบ ผ.ท. 4 ศูนย�/กอง
และ

แบบ ผ.ท. 5 ให�ปฏิบัติหน�าที่

1 แต�งต้ังคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ๘ พ.ค. ๖๒ สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการสอบข�อเท็จจริง

(ตามคําส่ัง) กลุ�มสารบรรณ ความรับผิดทางละเมิด 1.นางสาวรุ�งนภา การุณสิต ผู�อํานวยการกลุ�มสารบรรณ

กลุ�มบริหารพัสดุ 2.นางชนัญญา วงศ3ษาไชย เจ�าพนักงานพัสดุอาวุโส

กลุ�มนิติการ 3.นางสาวดวงฤทัย อําไพรัตน3 นิติกรปฏิบัติการ

กลุ�มนิติการ 4.นางสาวภูษณิศา วังชัย เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

2 แต�งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข�อเท็จจริง ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการสืบสวน 1.นางสาวศิริญาพร รุ�งสุข เลขานุการกรม

(ตามคําส่ัง) กลุ�มการเจ�าหน�าที่ ข�อเท็จจริง 2.นายสุริยา บัวเนียม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

�ลับ� กลุ�มนิติการ 3.ว�าที่ ร.ต.กฤช กลันตรานนท3 นิติกรชํานาญการ

กลุ�มนิติการ 4.นางสาวภูษณิศา วังชัย เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ�มนิติการ 5.นางสาวอมรพันธุ3 รัตนศรีสมพร เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป

3 แต�งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข�อเท็จจริง ๙ ก.ย. ๖๒ สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการสืบสวน 1.นางสาวศิริญาพร รุ�งสุข เลขานุการกรม

(ตามคําส่ัง) สลก. กลุ�มการเจ�าหน�าที่ ข�อเท็จจริง 2.นายภูริ จันทร3รุ�งโรจน3 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

�ลับ� สลก. กลุ�มนิติการ 3.ว�าที่ ร.ต.กฤช กลันตรานนท3 นิติกรชํานาญการ

สลก. กลุ�มนิติการ 4.นางสาวจุไรรัตน3 บัวทอง พนักงานบริหารทั่วไป

สลก. กลุ�มนิติการ 5.นางสาวอมรพันธุ3 รัตนศรีสมพร เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป

4 แต�งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข�อเท็จจริง ๑๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติแห�งชาติ คณะกรรมการสืบสวน 1.นางอําไพ จิตรแจ�มใส ผู�ตรวจราชการกรม

(ตามคําส่ัง) กองสถิติสาธารณมติ ข�อเท็จจริง 2.นางสาวณัฐภัสสร นิธิประภาวัฒน3 นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

�ลับ� สลก. กลุ�มนิติการ 3.นางสาวดวงฤทัย อําไพรัตน3 นิติกรปฏิบัติการ

สลก. กลุ�มนิติการ 4.นางสาวอังค3ณิสา บุญกล่ิน พนักงานบริหารทั่วไป

สลก. กลุ�มนิติการ 5.นายชนัญGู วรรณวงศ3 เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป

5 แต�งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข�อเท็จจริง ๒๗ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติแห�งชาติ คณะกรรมการสืบสวน 1.นายวิชัย ประทีปทิพย3 รองผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห�งชาติ

ส�วนกลาง

การรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด�านกฎหมาย

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายชื่อ ตําแหน+ง
แต+งตั้ง/มอบหมาย

5 แต�งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข�อเท็จจริง ๒๗ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติแห�งชาติ คณะกรรมการสืบสวน 1.นายวิชัย ประทีปทิพย3 รองผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห�งชาติ

(ตามคําส่ัง) ข�อเท็จจริง 2.นางอําไพ จิตรแจ�มใส ผู�ตรวจราชการกรม

�ลับ� กองสถิติสาธารณมติ 3.นางสาวณัฐภัสสร นิธิประภาวัฒน3 นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

สลก. กลุ�มนิติการ 4.นางสาวดวงฤทัย อําไพรัตน3 นิติกรปฏิบัติการ

สลก. กลุ�มนิติการ 5.นางสาวอังค3ณิสา บุญกล่ิน พนักงานบริหารทั่วไป

สลก. กลุ�มนิติการ 6.นายชนัญGู วรรณวงศ3 เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป

รวม 5 โครงการ รวม  25  ราย
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แบบ ผ.ท. 4 ศูนย�/กอง

และ

แบบ ผ.ท. 5 ให�ปฏิบัติหน�าที่

1 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าที่ราชการของข�าราชการ ๒๑ พ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการประเมินผล 1.นางนภัสนันท.  โพธิ์ศรี สถิติจังหวัดกาญจนบุรี

สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี การทดลองปฏิบัติหน�าที่ 2.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

ราชการของข�าราชการ และวางแผน

สํานักงานสถิติจังหวัด 3.นายเมธี  มารอด ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

กาญจนบุรี

2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๑๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการประเมินผล 1.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

การปฏิบัติงานของพนักงาน และวางแผน

ราชการ 2.นายเมธี  มารอด ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

3.นายไพศาล  ลีวัฒนา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3 กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๑๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางนภัสนันท.  โพธิ์ศรี สถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

ของพนักงานราชการ และวางแผน

3.นายเมธี  มารอด ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ�างช่ัวคราว ๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการประเมินผล 1.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

การปฏิบัติงานของลูกจ�าง และวางแผน

ช่ัวคราว 2.นายเมธี  มารอด ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

3.นายไพศาล  ลีวัฒนา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

5 แต6งตั้งเจ�าหน�าที่ตรวจสอบพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ.) ประจําปA ๑ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ�าหน�าที่รายงานเกี่ยวกับพัสดุ 1.นายสุกิจ  สันธนากร พนักงานสถิติ

งบประมาณ 2562 เจ�าหน�าที่ตรวจสอบพัสดุ 2.นายณัฏฐ.ภัทร.  รุจินิยมกุล เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

6 ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ รอบที่ 2/2562 ๑๗ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการประเมินผล 1.นางสาวเรืองวิภา  วงศ.สาโรจน. ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

(1 เมษายน � 30 กันยายน 2562) การปฏิบัติราชการ และวางแผน

2.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

3.นายณัฏฐ.  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาวปณิสรา  ทาลมดี เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

5.นางแสงเดือน  บุญสร�อย เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

7 ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ�างช่ัวคราว รอบที่ 2/2562 ๑๗ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการประเมินผล 1.นางสาวเรืองวิภา  วงศ.สาโรจน. ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

(1 เมษายน � 30 กันยายน 2562) การปฏิบัติงาน และวางแผน

2.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

3.นายณัฏฐ.  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาวปณิสรา  ทาลมดี เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

5.นางแสงเดือน  บุญสร�อย เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

8 แต6งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ�างช่ัวคราว ๒๘ มิ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ. คณะกรรมการสอบคัดเลือก 1.นางกาญจนา  กาวชู สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ.

ลูกจ�างช่ัวคราว 2.นางนวลอนงค.  ผลสง6า ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

และวางแผน

3.นางจุฑามาศ  สังข.น�อย ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวพัชราภรณ.  จงเจตน.ดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางสาววรัญญา  ไชยชนะ เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6.นายศิวกร  อุตอามาตย. พนักงานสถิติ

ชื่อโครงการ
แต$งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ ตําแหน$ง

การรายงาน เร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�วนภูมิภาค

ลําดับที่
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แบบ ผ.ท. 4 ศูนย�/กอง

และ

แบบ ผ.ท. 5 ให�ปฏิบัติหน�าที่

ชื่อโครงการ
แต$งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ ตําแหน$ง

ส�วนภูมิภาค

ลําดับที่

9 แต6งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าที่ ๓๑ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ. คณะกรรมการประเมินผล 1.นางกาญจนา  กาวชู สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ.

ราชการในการบรรจุและแต6งตั้งผู�ได�รับการคัดเลือก ในสํานักงาน การทดลองปฏิบัติหน�าที่ 2.นางนวลอนงค.  ผลสง6า ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ. ราชการในการบรรจุและแต6งตั้ง และวางแผน

ผู�ได�รับการคัดเลือก ใน 3.นางจุฑามาศ  สังข.น�อย ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

สํานักงานสถิติจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ.

10 กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ. คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางกาญจนา  กาวชู สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ.

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นางนวลอนงค.  ผลสง6า ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

ของพนักงานราชการ และวางแผน

3.นางจุฑามาศ  สังข.น�อย ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

11 กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ�างช่ัวคราว ๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ. คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางกาญจนา  กาวชู สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ.

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นางนวลอนงค.  ผลสง6า ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

ของลูกจ�างช่ัวคราว และวางแผน

3.นางจุฑามาศ  สังข.น�อย ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาววรัญญา  ไชยชนะ เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

12 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๒๗ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ. คณะกรรมการประเมินผล 1.นางนวลอนงค.  ผลสง6า ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

การปฏิบัติงานของ และวางแผน

พนักงานราชการ 2.นางจุฑามาศ  สังข.น�อย ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาววรัญญา  ไชยชนะ เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางสาวพัชราภรณ.  จงเจตน.ดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

13 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ�างช่ัวคราว ๒๗ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ. คณะกรรมการประเมินผล 1.นางนวลอนงค.  ผลสง6า ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

การปฏิบัติงานของ และวางแผน

ลูกจ�างช่ัวคราว 2.นางจุฑามาศ  สังข.น�อย ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวพัชราภรณ.  จงเจตน.ดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาววรัญญา  ไชยชนะ เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

14 แต6งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข�อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช6าบ�าน ๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวหทัยรัตน.  วิสุทธิแพทย. นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ของข�าราชการ ข�อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช6าบ�าน 2.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นางสาวอชิรญาณ.  นิพัทธ.วรรณกุล เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

15 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ�าง ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการประเมินผล 1.นางเยาวลักษณ.  โมสิกมาศ สถิติจังหวัดระยอง

ช่ัวคราว การปฏิบัติงานของพนักงาน 2.นางสาวหทัยรัตน.  วิสุทธิแพทย. นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ราชการและลูกจ�างช่ัวคราว 3.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาววิมลสิริ  มุ6งตรง เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวอชิรญาณ.  นิพัทธ.วรรณกุล เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6.นางสาวสังวาลย.  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

16 กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๒๙ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางเยาวลักษณ.  โมสิกมาศ สถิติจังหวัดระยอง

และลูกจ�างช่ัวคราว การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ของพนักงานราชการและ 3.นางสาววิมลสิริ  มุ6งตรง เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ลูกจ�างช่ัวคราว 4.นางสาวสังวาลย.  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

17 การสรรหาและคัดเลือกลูกจ�างช่ัวคราว ๕ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางเยาวลักษณ.  โมสิกมาศ สถิติจังหวัดระยอง

ประจําปAงบประมาณ 2562 คัดเลือกลูกจ�างช่ัวคราว 2.นางสาวหทัยรัตน.  วิสุทธิแพทย. นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ประจําปAงบประมาณ 2562 3.นางสาวพิมพ.ลภัส  อินทโก เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

4.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

5.นางสาวอชิรญาณ.  นิพัทธ.วรรณกุล เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6.นางนวลจันทร.  บุญส6ง พนักงานสถิติ

7.นางสาวสังวาลย.  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ
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18 แต6งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข�อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช6าบ�าน ๒๘ ส.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวหทัยรัตน.  วิสุทธิแพทย. นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ของข�าราชการ ข�อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช6าบ�าน 2.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นางสาวอชิรญาณ.  นิพัทธ.วรรณกุล เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

19 แต6งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข�อเท็จจริงสภาพการเช6าบ�าน ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย. เจ�าพนักงานสถิติอาวุโส

ข�อเท็จจริงสภาพการเช6าบ�าน 2.นางสาวเอื้ออารีย.  บัวทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นางสาวนวลจันทร.  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

20 แต6งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ�างช่ัวคราว ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการประเมินผล 1.นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย. เจ�าพนักงานสถิติอาวุโส

การปฏิบัติงานลูกจ�างช่ัวคราว 2.นางสาวเอื้ออารีย.  บัวทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นางสาวนวลจันทร.  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นายณัฐวิโรจน.  เตมีศักดิ์ เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นายกิตตชัช  เพ็งพันธ. เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

21 แต6งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการประเมินผล 1.นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย. เจ�าพนักงานสถิติอาวุโส

พนักงานราชการ การปฏิบัติงานของพนักงาน 2.นางสาวเอื้ออารีย.  บัวทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ราชการ 3.นางสาวนวลจันทร.  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นายณัฐวิโรจน.  เตมีศักดิ์ เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นายกิตตชัช  เพ็งพันธ. เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

22 คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปQนลูกจ�างช่ัวคราวรายเดือน ๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางวัชรา  งามดี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

 ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือบรรจุเปQนลูกจ�างช่ัวคราว 2.นายสิงห.ชัย  ปฐมวานิช เจ�าพนักงานสถิติอาวุโส

รายเดือน ประจําปAงบประมาณ 3.นางสาวพลอยปภัส  ไชยยานนท. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พ.ศ. 2562 4.นางสาวสุพิณ  ผาทอง เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวสุปราณี  บาลโครตคุณ เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6.นางสาววรารัตน.  จันทะวาด ผู�ช6วยพนักงานสถิติ

7.นางสาวปRยธิดา  เพียรจิตร เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป

23 แต6งตั้งคณะกรรมการสรรหาและสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ๑๐ ก.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค. คณะกรรมการสรรหาและสอบ 1.นางสาวนิตยา  จุ�ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค.

ราชการส6วนภูมิภาคของสํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค. คัดเลือก พนักงานราชการ 2.นางสาววไลลักษณ.  นุ6มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ราชการส6วนภูมิภาคของ 3.นายวรายุทธ  ปRยะภาณี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สํานักงานสถิติจังหวัด 4.นางวาสนา  สุขสีพันธ. เจ�าพนักงานสถิตชํานาญงาน

นครสวรรค.

24 แต6งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง คณะกรรมการประเมินผล 1.นายอดิศร  จินาวิล เจ�าพนักงานสถิติอาวุโส

พนักงานราชการ การปฏิบัติงานของพนักงาน 2.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ราชการ 3.นางสาวประภัสสร  คําเขื่อน นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาวศิภาวรรณ  สุยะสืบ เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวจุฬารัตน.  ทะปะละ เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

25 แต6งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง คณะกรรมการประเมินผล 1.นายอดิศร  จินาวิล เจ�าพนักงานสถิติอาวุโส

ราชการและลูกจ�างช่ัวคราว การปฏิบัติงานของพนักงาน 2.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ราชการและลูกจ�างช่ัวคราว 3.นางสาวประภัสสร  คําเขื่อน นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาวศิภาวรรณ  สุยะสืบ เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวจุฬารัตน.  ทะปะละ เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

26 แต6งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายรังสรรค.  ธรรมชัย สถิติจังหวัดลําปาง

ของพนักงานราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ของพนักงานราชการ 3.นางสาวจุฬารัตน.  ทะปะละ เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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27 แต6งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางเกื้อพร  รัตนคํา สถิติจังหวัดลําพูน

ของพนักงานราชการ ปAงบประมาณ 2562 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ของพนักงานราชการ 3.นางสาวพิมพ.ใจ  ศรีคํา เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ปAงบประมาณ 2562 4.นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

28 แต6งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ�าง ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน คณะกรรมการประเมินผล 1.นางเกื้อพร  รัตนคํา สถิติจังหวัดลําพูน

ช่ัวคราว ปAงบประมาณ 2562 การปฏิบัติงานของลูกจ�าง 2.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ช่ัวคราว ปAงบประมาณ 2562 3.นางสาวพิมพ.ใจ  ศรีคํา เจ�าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

29 แต6งตั้งเจ�าหน�าที่ตรวจสอบหลักฐานและคณะกรรมการสอบ ๒๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เจ�าหน�าที่ตรวจสอบหลักฐาน 1.นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

สัมภาษณ. ผู�เข�ารับการเลือกสรรรเปQนพนักงานจ�างเหมาบริการ และคณะกรรมการสอบ 2.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

(พนักงานขับรถยนต.) สัมภาษณ.ผู�เข�ารับการเลือกสรร 3.นางสุภรา  ชุ6มขุนทด ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

เปQนพนักงานจ�างเหมาบริการ และวางแผน

(พนักงานขับรถยนต.) 4.นางแสนยากรณ.  นาสูงเนิน นักวิชาการสถิติชํานาญการ

30 แต6งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

ของพนักงานราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นางสุภรา  ชุ6มขุนทด ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

ของพนักงานราชการ และวางแผน

3.นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

31 แต6งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

ของลูกจ�างช่ัวคราว การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นางสุภรา  ชุ6มขุนทด ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

ของลูกจ�างช่ัวคราว และวางแผน

3.นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

32 แต6งตั้งคณะกรรมการสรรหา คัดสรร ประเมินบุคคล ๓ เม.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร�อยเอ็ด คณะกรรมการสรรหา คัดสรร 1.นายวรศักดิ์  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

เพ่ือปฏิบัติงานหรือต6อสัญญาจ�างลูกจ�างช่ัวคราวโครงการต6าง ๆ ประเมินบุคคล เพ่ือปฏิบัติงาน 2.นายประเทือง  ภูสะทด เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ของสํานักงานสถิติจังหวัดร�อยเอ็ด หรือต6อสัญญาจ�างลูกจ�าง 3.นางสาวสุจิตรา  บัวบุญ เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

คราวโครงการต6าง ๆ ของ 4.นางสาวเพ็ญภักดิ์  ศรีพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สํานักงานสถิติจังหวัดร�อยเอ็ด

33 แต6งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร�อยเอ็ด คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายวรศักดิ์  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญ การประเมินผลการปฏิบัติ 2.นายประเทือง  ภูสะทด เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ราชการของข�าราชการพลเรือน 3.นางสาวสุจิตรา  บัวบุญ เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

สามัญ 4.นางสาวเพ็ญภักดิ์  ศรีพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

34 แต6งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร�อยเอ็ด คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายวรศักดิ์  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานสถิติจังหวัดร�อยเอ็ด การประเมินผลการปฏิบัติ 2.นายประเทือง  ภูสะทด เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

งานของพนักงานราชการ 3.นางสาวสุจิตรา  บัวบุญ เจ�าพนักงานสถิติชํานาญงาน

สังกัดสํานักงานสถิติจังหวัด 4.นางสาวเพ็ญภักดิ์  ศรีพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ร�อยเอ็ด

35 แต6งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางรัดดา  กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2.นายพงษ.ศักดิ์  อําพระรัตน. ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

ของข�าราชการพลเรือนสามัญ 3.นายภาณุวัฒน.  บุญศรัทธา ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

และวางแผน

4.นางสาวนฎกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางอริยา  จําปาสา เจ�าพนักงานสถิตชํานาญงาน
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แบบ ผ.ท. 4 ศูนย�/กอง

และ

แบบ ผ.ท. 5 ให�ปฏิบัติหน�าที่

ชื่อโครงการ
แต$งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ ตําแหน$ง

ส�วนภูมิภาค

ลําดับที่

36 แต6งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายพงษ.ศักดิ์  อําพระรัตน. ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

ของพนักงานราชการและลูกจ�างช่ัวคราว ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นายภาณุวัฒน.  บุญศรัทธา ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

พนักงานราชการและ และวางแผน

ลูกจ�างช่ัวคราว 3.นางสาวนฎกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางอริยา  จําปาสา เจ�าพนักงานสถิตชํานาญงาน

37 แต6งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปYตตานี คณะกรรมการประเมินผล 1.นางกอตีเยZาะ  ซีเดะ สถิติจังหวัดปYตตานี

ราชการ การปฏิบัติงานของพนักงาน 2.นางสุขกัลป\ญา  รัตนพันธ. ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

ราชการ และวางแผน

3.นางเสาวคนธ.  สง6าเนตร ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

38 การพิจารณากําหนดอัตราร�อยละของฐานในการคํานวณเล่ือน ๒ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการพิจารณากําหนด 1.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ�าพนักงานสถิติอาวุโส

เงินเดือนในแต6ละระดับผลการประเมิน ณ 1 ตุลาคม 2562 อัตราร�อยละของฐานในการ 2.นางปRยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

คํานวณเล่ือนเงินเดือนในแต6ละ 3.นางสาวธัญวรรณ  มีแก�ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ระดับผลการประเมิน 

ณ 1 ตุลาคม 2562

39 แต6งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผล 1.นายวรวิทย.  กฤตานนท. ผู�อํานวยการกลุ6มวิชาการสถิติ

ราชการ การปฏิบัติงานของพนักงาน และวางแผน

ราชการ 2.นายอนุพล  รับรู� ผู�อํานวยการกลุ6มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวอุบลวรรณ  แก�วเอียด นักวิชาการสถิติชํานาญการ

รวม  39  โครงการ รวม 156  ราย
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จากตารางการรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด�านกฎหมาย ส�วนกลาง มีการดําเนินการในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ด�านกฎหมาย จํานวน 5 โครงการ ในโครงการนี้ มีการตรวจสอบผู�ท่ีได�รับการแต)งต้ังเป+นคณะกรรมการ จํานวน 
25 ราย ไม)พบว)ามีผู�ท่ีมีส)วนเก่ียวข�อง และส)วนได�ส)วนเสีย หรือมีผลประโยชน0ทับซ�อน  

ส�วนภูมิภาค มีการดําเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ด�านกฎหมาย จํานวน 39 โครงการ ในโครงการนี้ มีการ
ตรวจสอบผู� ท่ีได�รับการแต)งต้ังเป+นคณะกรรมการ จํานวน 156 ราย ไม)พบว)ามีผู�ท่ีมีส)วนเก่ียวข�อง และส)วนได�ส)วนเสีย หรือมี
ผลประโยชน0ทับซ�อน 
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จากรายงานเรื่อง การจัดซ้ือจัดจ�าง และรายงานเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล จะเห็นว)า สํานักงานสถิติจังหวัด 
จํานวน 76 จังหวัด มีการรายงานเรื่อง การจัดซ้ือจัดจ�าง 74 จังหวัด ดังนี้ 

 
(1) กาญจนบุรี   32  โครงการ  (38) ลําปาง   1๕  โครงการ 
(2) จันทบุรี   24  โครงการ  (๓9) ลําพูน    21  โครงการ 
(3) ฉะเชิงเทรา   12  โครงการ  (40) สุโขทัย    5   โครงการ 
(4) ชลบุรี   14  โครงการ  (41) อุตรดิตถ0            23  โครงการ           
(5) ชัยนาท   16  โครงการ  (42) อุทัยธานี            14  โครงการ  
(6) ตราด   19  โครงการ  (43) กาฬสินธุ0            18  โครงการ  
(7) นครนายก   13  โครงการ  (44) ขอนแก)น   1๙  โครงการ  
(8) นครปฐม   15  โครงการ  (45) ชัยภูมิ     9  โครงการ 
(9) นนทบุรี       9  โครงการ  (๔6) นครราชสีมา            36  โครงการ 
(10) ปทุมธานี            18  โครงการ  (๔7) บุรีรัมย0              2  โครงการ 
(11) ประจวบคีรีขันธ0             5  โครงการ  (๔8) มหาสารคาม            14  โครงการ 
(12) ปราจีนบุรี   11  โครงการ  (๔9) มุกดาหาร   27  โครงการ 
(13) พระนครศรีอยุธยา  26  โครงการ  (50) ยโสธร     6  โครงการ 
(14) เพชรบุรี   16  โครงการ  (51) ร�อยเอ็ด   22  โครงการ 
(15) ระยอง            12  โครงการ  (52) เลย              4  โครงการ 
(๑๖) ราชบุรี   19  โครงการ  (53) สกลนคร   36  โครงการ 
(17) ลพบุรี   16  โครงการ  (54) สุรินทร0            26  โครงการ 
(18) สมุทรปราการ  18  โครงการ  (55) หนองคาย              9  โครงการ 
(19) สมุทรสงคราม  19  โครงการ  (56) หนองบัวลําภู           ๑๓  โครงการ 
(20) สมุทรสาคร   37  โครงการ  (๕7) อุดรธานี            31  โครงการ 
(21) สระบุรี   16  โครงการ  (๕8) อุบลราชธานี  15  โครงการ 
(๒๒) สระแก�ว   18  โครงการ  (59) อํานาจเจริญ  17  โครงการ 
(23) สิงห0บุรี   28  โครงการ  (60) บึงกาฬ   29  โครงการ 
(24) สุพรรณบุรี   19  โครงการ  (61) กระบ่ี            12  โครงการ 
(25) อ)างทอง   11  โครงการ  (62) ชุมพร    4   โครงการ 
(26) กําแพงเพชร  20  โครงการ  (63) ตรัง   11   โครงการ 
(27) เชียงราย   18  โครงการ  (64) นครศรีธรรมราช           ๑2  โครงการ 
(28) เชียงใหม)   12  โครงการ  (65) นราธิวาส             ๑8   โครงการ 
(29) ตาก     2  โครงการ  (66) ปMตตานี            22   โครงการ 
(30) นครสวรรค0   17  โครงการ  (๖7) พังงา            64   โครงการ 
(31) น)าน   2๙  โครงการ  (๖8) พัทลุง            28  โครงการ 
(๓๒) พะเยา   16  โครงการ  (69) ภูเก็ต   42  โครงการ 
(33) พิจิตร   10  โครงการ  (70) ยะลา   31  โครงการ 
(34) พิษณุโลก   20  โครงการ  (71) ระนอง    12  โครงการ 
(35) เพชรบูรณ0   2๔  โครงการ  (72) สงขลา   28  โครงการ 
(36) แพร)   15  โครงการ  (73) สตูล   13  โครงการ 
(37) แม)ฮ)องสอน    5  โครงการ  (74) สุราษฎร0ธานี  11  โครงการ 
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และรายงานเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการรายงาน 16 จังหวัด ดังนี้ 
 

(1) กาญจนบุรี   4  โครงการ� (9) ลําปาง   3  โครงการ�
(2) ฉะเชิงเทรา   1  โครงการ� (10) ลําพูน   2  โครงการ�
(3) ชลบุรี   2  โครงการ� (11) ชัยภูมิ   3  โครงการ�
(4) ประจวบคีรีขันธ0   6  โครงการ� (12) ร�อยเอ็ด   3  โครงการ�
(5) ระยอง   5  โครงการ� (13) อํานาจเจริญ   2  โครงการ�

 (6) ราชบุรี    3  โครงการ       (14) ปMตตาน ี      1  โครงการ 
 (7) สมุทรปราการ   1  โครงการ       (15) ภูเก็ต       1  โครงการ 
 (8) นครสวรรค0   1  โครงการ       (16) สตูล       1  โครงการ 
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ป�ญหาและอุปสรรค 

ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห)งชาติว)าด�วยการปPองกันการมีผลประโยชน0ทับซ�อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ พ.ศ. 2561 กําหนดบุคคลผู�มีหน�าท่ีตรวจสอบและรับรองความเป+นผู�มีส)วนได�เสีย 
และการมีผลประโยชน0ทับซ�อน ดังนี้ 

(๑) ผู�อํานวยการศูนย0 / กอง กลุ)มข้ึนตรงผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห)งชาติ และสถิติจังหวัด
มีหน�าท่ีตรวจสอบและรับรองต)อผู�มีอํานาจแต)งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทํางานว)าเจ�าหน�าท่ีผู�จะต�องปฏิบัติ
หน�าท่ีในเรื่องนั้นๆ ไม)เป+นผู�มีส)วนได�เสีย หรือมีความเก่ียวข�องกับผู�มีส)วนได�เสีย หรือมีผลประโยชน0ในเรื่องท่ี
ต�องดําเนินการ โดยให�เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นรับรองตนเองในเบ้ืองต�นก)อนยื่นต)อผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้นต)อไป 

ในกรณีท่ีศูนย0 / กอง กลุ)มข้ึนตรงผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห)งชาติ และสํานักงานสถิติ
จังหวัด ประสงค0จะเสนอชื่อรองผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห)งชาติ ผู�ตรวจราชการกรม ผู�อํานวยการศูนย0/ 
กอง กลุ)มข้ึนตรงผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห)งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพ่ือแต)งต้ังให�เป+นคณะกรรมการ/
คณะทํางาน ให�ศูนย0 / กอง กลุ)มข้ึนตรงผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห)งชาติ และสํานักงานสถิติจังหวัด จัดส)ง
แบบฟอร0มไปให�บุคคลดังกล)าวรับรองตนเองเพ่ือดําเนินการต)อไป        

(๒) ผู�อํานวยการกลุ)มบริหารพัสดุ มีหน�าท่ีตรวจสอบและรับรองเจ�าหน�าท่ีท่ีจัดซ้ือจัดจ�างว)าไม)
มีความเก่ียวข�องกับผู�เสนองาน หรือผู�เข�าประกวดราคาทุกรายในแต)ละเรื่องท่ีต�องดําเนินการ โดยยื่นแบบฟอร0ม
การตรวจสอบและรับรองต)อเลขานุการกรม โดยให�เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นรับรองตนเองในเบ้ืองต�น ก)อนยื่นต)อ
ผู�อํานวยการกลุ)มบริหารพัสดุ 

ในกรณีของผู�อํานวยการกลุ)มบริหารพัสดุ ให�เลขานุการกรมเป+นผู�ตรวจสอบและรับรองต)อ
ผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห)งชาติ โดยให�ผู�อํานวยการกลุ)มบริหารพัสดุ รับรองตนเองในเบ้ืองต�นก)อนยื่นต)อ
เลขานุการกรม 

เม่ือดําเนินการดังกล)าวข�างต�นแล�ว ให�ผู� มีหน�าท่ีเสนอคําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน จัดส)งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ)มคุ�มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต)อ
คณะกรรมการควบคุมปPองกันการมีผลประโยชน0ทับซ�อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ี และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสํานักงานสถิติแห)งชาติต)อไป 

จากรายงานผลการปฏิบั ติงานของสํานักงานสถิติจังหวัด ณ รอบ 6 เดือนหลังของ
ปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เมษายน 2562 – กันยายน 2562)  พบข�อท่ีควรปรับปรุงและแก�ไขให�ถูกต�อง
ตามระเบียบฯ ดังนี้ 

๑. สํานักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด ไม)รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับการมี
ผลประโยชน0ทับซ�อนของบุคลากรในสังกัด มายังกลุ)มคุ�มครองจริยธรรม ท้ังนี้สํานักงานสถิติจังหวัดจะต�อง
รายงานฯ ผลการปฏิบัติงานทุกวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป หากภายในเดือนท่ีไม)มีการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง/ 
บริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสถิติจังหวัดจะต�องแจ�งบันทึกเป+นลายลักษณ0อักษรว)าไม)มีการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ�าง/บริหารทรัพยากรบุคคล มายังกลุ)มคุ�มครองจริยธรรม เพ่ือทราบ 

2. สํานักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด ไม)รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับการมี
ผลประโยชน0ทับซ�อนของบุคลากรในสังกัด รอบ 6 เดือนหลัง มายังกลุ)มคุ�มครองจริยธรรม ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ท้ังนี้ ทางกลุ)มคุ�มครองจริยธรรม จึงไม)สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล)าวให�ได�ในรอบ 6 เดือนหลัง 
(เมษายน 2562 – กันยายน 2562)   

 
 

 
 



 


