


สรุปการรายงานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ  
(กรณีการจัดซื้อจดัจ้าง) 

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
ลำดับที ่ ประเภท จำนวน (จังหวัด) หมายเหตุ 

1 จังหวัดที่รายงานผลการปฏบิัติงานตามระเบียบฯ ครบถ้วนถูกตอ้ง 65  
2 จังหวัดที่ปฏิบัตไิม่ถูกต้องตามวิธปีฏิบัติในคู่มือระเบียบฯ -  
3 จังหวัดที่รายงานมาว่าไม่มีการดำเนินการ 11  
4 จังหวัดที่ไม่รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบฯ -  

รวม 76  
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับที ่ ประเภท จำนวน (จังหวัด) หมายเหตุ 
1 จังหวัดที่รายงานผลการปฏบิัติงานตามระเบียบฯ ครบถ้วนถูกตอ้ง 60  
2 จังหวัดที่ปฏิบัตไิม่ถูกต้องตามวิธปีฏิบัติในคู่มือระเบียบฯ -  
3 จังหวัดที่รายงานมาว่าไม่มีการดำเนินการ 16  
4 จังหวัดที่ไม่รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบฯ -  

รวม 76  
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

ลำดับที ่ ประเภท จำนวน (จังหวัด) หมายเหตุ 
1 จังหวัดที่รายงานผลการปฏบิัติงานตามระเบียบฯ ครบถ้วนถูกตอ้ง 63  
2 จังหวัดที่ปฏิบัตไิม่ถูกต้องตามวิธปีฏิบัติในคู่มือระเบียบฯ -  
3 จังหวัดที่รายงานมาว่าไม่มีการดำเนินการ 13  
4 จังหวัดที่ไม่รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบฯ -  

รวม 76  
ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับที ่ ประเภท จำนวน (จังหวัด) หมายเหตุ 
1 จังหวัดที่รายงานผลการปฏบิัติงานตามระเบียบฯ ครบถ้วนถูกตอ้ง 51  
2 จังหวัดที่ปฏิบัตไิม่ถูกต้องตามวิธปีฏิบัติในคู่มือระเบียบฯ -  
3 จังหวัดที่รายงานมาว่าไม่มีการดำเนินการ 25  
4 จังหวัดที่ไม่รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบฯ -  

รวม 76  
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับที ่ ประเภท จำนวน (จังหวัด) หมายเหตุ 
1 จังหวัดที่รายงานผลการปฏบิัติงานตามระเบียบฯ ครบถ้วนถูกตอ้ง 75  
2 จังหวัดที่ปฏิบัตไิม่ถูกต้องตามวิธปีฏิบัติในคู่มือระเบียบฯ -  
3 จังหวัดที่รายงานมาว่าไม่มีการดำเนินการ 1  
4 จังหวัดที่ไม่รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบฯ -  

รวม 76  
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

ลำดับที ่ ประเภท จำนวน (จังหวัด) หมายเหตุ 
1 จังหวัดที่รายงานผลการปฏบิัติงานตามระเบียบฯ ครบถ้วนถูกตอ้ง 75  
2 จังหวัดที่ปฏิบัตไิม่ถูกต้องตามวิธปีฏิบัติในคู่มือระเบียบฯ -  
3 จังหวัดที่รายงานมาว่าไม่มีการดำเนินการ 1  
4 จังหวัดที่ไม่รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบฯ -  

รวม 76  



 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานสถติิแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน                          
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 

รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) 

ตามที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ลงวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕61 ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบคุลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2558 

(2) ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของ

เจ้าหน้าที ่และผลประโยชน์ของทางราชการ  
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับดูแล 

ซ่ึงดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงกว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือกำกับดูแล  
ข้อ 5 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ 6 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  

โดยเคร่งครัด 
ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ หรือเรียกรับ หรือยอมรับ 

ผลประโยชน์ใด ๆ  ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
ข้อ 9 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของกำนัลหรือจ่ายผลประโยชน์

ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือ ความดี
ความชอบพิเศษ  

ข้อ 10 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งงานใด ๆ ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือสำนักงานสถิติจังหวัด 

ข้อ ๑1 ห้ามเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
ข้อ ๑2 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทำการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นท่ีมิใช่งานราชการ  
ข้อ ๑3 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง 

หรือครอบครัว หรือคนรู้จัก 
ข้อ ๑4 ห้ามเจ้าหน้าที่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ

ผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา   
  ข้อ 15....... 
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ข้อ ๑5 ห้ามเจ้าหน้าที่หัก หรือ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา ในการจัดหา
ของขวัญตามประเพณีนิยม หรือวาระต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา  

ข้อ ๑6 ให้มีคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
ผู้ตรวจราชการกรม และเลขานุการกรม เป็นกรรมการ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ 

ข้อ ๑7 ให้ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี   

ข้อ ๑8 ให้คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีอำนาจหน้าที่ติดตามสอดส่องการใช้บังคับ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
ทุกๆ ๖ เดือน  

ข้อ ๑9 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบ ดังนี้ 

(๑) ผู้อำนวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ
สถิติจังหวัด  มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานว่าเจ้าหน้าที่ 
ผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องนั้น ๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมี
ผลประโยชน์ในเรื่องที่ต้องดำเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นต่อไป 

ในกรณีที่ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ
สำนักงานสถิติจังหวัด ประสงค์จะเสนอชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม 
ผู้อำนวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการ/คณะทำงาน ให้ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสถิติ
จังหวัด จัดส่งแบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองและดำเนินการตาม (๓) ต่อไป          

(๒) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อ
จัดจ้างว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องดำเนินการ โดยยื่น
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อเลขานุการกรม โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้น ก่อนยื่น
ต่อผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ 

ในกรณีของผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ ให้เลขานุการกรมเป็นผู้ตรวจสอบและ
รับรองต่อผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ รับรองตนเองในเบื้องต้น
ก่อนยื่นต่อเลขานุการกรม 

(๓) ให้ผู้มีหน้าที่เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน ในภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย และ ด้านการพัสดุ มีหน้าที่เสนอแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบและรับรองบุคคลตาม (๑) และ (๒) ต่อผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งพิจารณาประกอบการสั่งแต่งตั้งด้วย 

ข้อ 20 เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑9 แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

ข้อ 21........ 
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ข้อ ๒1 ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือ
โดยธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติกำหนด ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี และให้
จัดส่งแบบรายงานไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการควบคุม
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการจริยธรรมประจำ
สำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

ข้อ ๒2 ให้ผู้พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ แจ้งเบาะแสได้ที่  www.nso.go.th /
ร้องเรียน โดยระบุชื่อนามสกุล และสังกัดของบุคคลที่ฝ่าฝืนระเบียบ วัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์ที่กระทำ 
รวมทั้งระบุพยานบุคคลถ้ามีโดยจะระบุชื่อผู้แจ้งหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๒3 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี  

ข้อ ๒4 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระทำ
ดังกล่าวด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปดำเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย 

ข้อ ๒5 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระทำนั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอ่ืนให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไปตามลำดับเพ่ือรายงานผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 
พิจารณาดำเนินการต่อไป 

จากระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑7 กำหนดให้ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผล
การปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี และข้อ 20 
ได้กำหนดให้เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑9 แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 
จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่ อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือควบคุม และป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 
ถึง เดือนกันยายน 2563  ตามที่กลุ่มบริหารพัสดุและสำนักงานสถิติจังหวัดรายงานมา โดยจำแนกเป็นเรื่อง 
การจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ ผ.ท. ๒ และ แบบ ผ.ท. ๓)  การบริหารทรัพยากรบุคคล (แบบ ผ.ท. ๔ และ แบบ ผ.ท. ๕) ดังมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

http://www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
http://www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/ส ำนัก แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

1 จ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพ ระบบ Digital 14 ก.พ. 63 กลุ่มประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรันดร รอดย้อย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

ย่ีห้อ Nikon รุ่น D610 หมายเลขครุภัณฑ์ ส านักงานเลขานุการกรม

1105-05-12060400-14940-

0502-0004/57 จ านวน 1 เคร่ือง

2 ด าเนินการจ้างติดต้ัง GIN Phone 3 มี.ค. 63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนูขัย เล๊าะหลง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

กับหมายเลขโทรศัพท์ 02-142-1330 กองบริหารจัดเก็บข้อมูล

ของฝ่ายบริหารท่ัวไป สถิติ

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

3 ด าเนินการเปิดจุด Port Network 9 มี.ค. 63 กลุ่มวางแผนและพัฒนา ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.สุภารัตน์ จิตอุดมวัฒนา พนักงานบริหารท่ัวไป

จ านวน 3 จุด ของกลุ่มวางแผน สถิติด้านเศรษฐกิจ

และพัฒนาสถิติด้านเศรษฐกิจ กองสถิติเศรษฐกิจ

กองสถิติเศรษฐกิจ

4 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 9 มี.ค. 63 กลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทัดชัย หลุยลาภประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

ย่ีห้อ  Lenove รุ่น Think Centre ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์

M700 Tower หมายเลขครุภัณฑ์ ภาครัฐ

1105-85-12061000-18468-0938-0132/59

5 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจอนามัย 12 มี.ค. 63 กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอภิชาติ ธัญญาหาร นักวิชาการสถิติช านาญการ

และสวัสดิการ พ.ศ. 2562 ทางสังคม 2.นส.อภิชญา ทิพย์พิมพ์วงศ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

จ านวน 300 เล่ม 3.นางรุ่งฤดี อินทร์พรหม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

6 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 17 มี.ค. 63 กลุ่มประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรัชดาภา กล้าการขาย นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ

งบประมาณ 2562 จ านวน 500 เล่ม ส านักงานเลขานุการกรม 2.นายธนนท์ นวมเพชร นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ

3.นส.อาภากร ช้างสีสังข์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

7 จ้างซ่อมอุปกรณ์พร้อมทดสอบ 17 มี.ค. 63 กลุ่มบริการและสนับสนุน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมพงศ์ ไพเมือง เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ระบบควบคุมการโทร ระบบคอมฯ ช านาญงาน

ส าหรับเคร่ือง Room System ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.นายสันติภาพ หมู่เท่ียง เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ย่ีห้อ Cisco รุ่น Cisco Business และการส่ือสาร ปฏิบัติงาน

Edition 6000 Server เป็นอุปกรณ์ 3.นายสิทธิชัย สัพโส เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ควบคุมการประชุม ปฏิบัติงาน

(VDO Conference) หมายเลขครุภัณฑ์

1105-02-12061000-16746-0938-0021/58

8 ด าเนินการจ้างเปิด Port Network 20 มี.ค. 63 กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมานิตย์ ศักด์ิสวัสด์ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ านวน 1 จุด ของ กกจ. สลก. ส านักงานเลขานุการกรม

ส่วนกลาง

รำยงำนคณะกรรมกำรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีตำมระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง

ว่ำด้วยกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกร พ.ศ.2561
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/ส ำนัก แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง

9 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ 25 มี.ค. 63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.ณัชชาวีณ์ เจริญวรนุวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

Fuji Xerox รุ่น DocuCentre-V4070 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

10 จ้างพิมพ์ซองพลาสติกใส่เอกสาร 26 มี.ค. 63 กลุ่มบริการและเผยแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.สุครีม กันไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

ของส านักงานฯ จ านวน 37,400 ใบ ข้อมูลสถิติ 2.นส.ศิริพร แก้วโชติช่วงกูล นักวิชาการสถิติช านาญการ

กองสถิติพยากรณ์ 3.นส.จิตประไพ เพชรรัตน์ พนักงานบริหารท่ัวไป

11 จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลท่ีส าคัญ 26 มี.ค. 63 กลุ่มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.ภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถิติช านาญการ

จ านวน 2 รายการ กองสถิติสังคม 2.นางวิสณี พูลทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1.จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลท่ีส าคัญ 3.นส.พรรชน์ชญมน แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

การส ารวจภาวะการท างานของ 4.นส.สิริมา รงค์นคร พนักงานบริหารท่ัวไป

ประชากร พ.ศ. 2562

(ฉบับ Pocket Book) จ านวน 1,000 เล่ม

2. จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลท่ีส าคัญ

ผู้ท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร พ.ศ. 2562

(ฉบับ Pocket Book) จ านวน 500 เล่ม

12 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 1 เม.ย. 63 กลุ่มตรวจราชการและ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชุติชัย พันธ์ุชนะ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

ย่ีห้อ ACER รุ่น Veriton M490G ประสานภูมิภาค

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-

12061000-10109-0938-0213/54

13 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 8 เม.ย. 63 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวัฒนา เอ่ียมอรุณไทย เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์

จ านวน 2 รายการ ดังน้ี ส านักงานเลขานุการกรม

1. จ้างย้ายโทรศัพท์ เลขหมาย 

02-142-1319 จ านวน 1 เลขหมาย 

2. ย้าย Port Lan  จ านวน 1 จุด

(กงบ. สลก.)

14 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 10 เม.ย. 63 กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพ้ืนท่ี 2 ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.นิภาพร ดวงตาอ่อน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ย่ีห้อ ACER รุ่น M490G หมายเลขครุภัณฑ์ กองบริหารจัดเก็บข้อมูล

1105-06-12061000-9953-0938-0184/54 สถิติ

15 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG 14 เม.ย. 63 กลุ่มตรวจราชการและ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชุติชัย พันธ์ุชนะ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์ ประสานภูมิภาค

1105-01-12061000-13527-0942-0020/56

16 จ้างเปิด Port Lan จ านวน 2 จุดบริเวณ 21 เม.ย. 63 กลุ่มบริการและสนับสนุน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมพงศ์ ไพเมือง เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ห้องประชุม 401  และห้องประชุม 402 ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ช านาญงาน

เพ่ือใช้งานตามโครงการท างานท่ีบ้าน (WORK FROM HOME) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ระหว่างวันท่ี 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 2563 และการส่ือสาร
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/ส ำนัก แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง

17 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์แผนท่ีขนาดใหญ่ 29 เม.ย. 63 กลุ่มพัฒนาแผนท่ีสถิติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.เดือน อุ่นต๊ิบ เจ้าหน้าท่ีสถิติปฏิบัติงาน

ย่ีห้อ HP รุ่น Designjet z6200 42-IN กทม. 2. นส.ชายาตี สีปู้ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04- กองนโยบายและวิชาการสถิติ 3. นส.บุญญารัตน์ สิอ้ิน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

12061000-14651-0944-0001/57

18 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโคร 1 พ.ค. 63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.ณัชชาวีณ์ เจริญวรนุวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

คอมพิวเตอร์ รวมจ านวน 3 เคร่ือง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

19 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ 5 พ.ค. 63 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวัฒนา เอ่ียมอรุณไทย เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์

Fuji Xerox รุ่น DocuCentre-IV ส านักงานเลขานุการกรม

4070 หมายเลขครุภัณฑ์

1105-01-12060100-14645-0906-0008/57

20 จ้างซ่อมประตูส านักงานสถิติแห่งชาติ 7 พ.ค. 63 ฝ่ายบริหารท่ัวไป คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.ณัชชาวีณ์ เจริญวรนุวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

จ านวน 2 บาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

กลุ่มบริหารพัสดุ 2.นส.ณัฐกฤตา ฉัตรชัยสกุล พนักงานบริหารท่ัวไป

ส านักงานเลขานุการกรม 3.นายบุญเลิศ บางเหลือง พนักงานบริหารท่ัวไป

21 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 8 พ.ค. 63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.จิระนันท์ พันธรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

กองสถิติพยากรณ์

22 จ้างเก่ียวกับระบบส่ือสาร 14 พ.ค. 63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพิศมัย แรงกุศล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

กองสถิติเศรษฐกิจ

23 จ้างพิมพ์หนังสือตัวช้ีวัดส าคัญของ 19 พ.ค. 63 กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางวรรณี คมปรียารัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ประเทศไทย พ.ศ. 2563 (ฉบับพกพา) กองสถิติพยากรณ์ 2. นส.มณฑชา เมรุลัตร์ พนักงานบริหารท่ัวไป

จ านวน 10,000 เล่ม 3. นส.วิลาวรรณ์ วรรณประเสริฐ พนักงานบริหารท่ัวไป

24 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจข้อมูล 19 พ.ค. 63 กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายประวิทย์ บรรจง นักวิชาการสถิติช านาญการ

ศักยภาพพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ กองสถิติเศรษฐกิจ 2. นส.วิไลวรรณ รัตนโกสม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ภาคการค้า พ.ศ. 2562 3. นส.วิไล ซึมกลาง พนักงานบริหารท่ัวไป

จ านวน 300 เล่ม

25 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 22 พ.ค. 63 กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า ผู้ตรวจรับพัสดุ นาพิศมัย แรงกุศล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

และบริการ 

กองสถิติเศรษฐกิจ

26 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 26 พ.ค. 63 ฝ่ายบริหารท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.งามทิพย์ ค ากลัด เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

กองสถิติสาธารณมติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/ส ำนัก แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง

27 จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปผู้บริหารและ 27 พ.ค. 63 กลุ่มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.ภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถิติช านาญการ

เข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะการ กองสถิติสังคม 2. นส.พัชยา เสาสุทแสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

ท างานของประชากร ไตรมาสท่ี 1: 3.นส.พรรชน์ชญมน แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2563

จ านวน 450 เล่ม

28 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ 4 มิ.ย. 63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.งามทิพย์ ค ากลัด เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

RICOH รุ่น MP 3053 หมายเลขครุภัณฑ์ กองสถิติสาธารณมติ

1105-07-12060100-16179-

0906-0014/57

29 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ 4 มิ.ย. 63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.อารี วงษ์สุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

Fuji Xerox รุ่น DocuCentre- กองสถิติสาธารณมติ

IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-

10260100-14643-0906-0006/57

30 จ้างพิมพ์รายงานผลการด าเนินการ 4 มิ.ย. 63 กลุ่มประสานสถิติด้าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางเทวี กณิกนันต์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ตามแผนพัฒนาสถิติทางการ  2562 ภารกิจ 

จ านวน 500 เล่ม กองบริหารจัดการระบบสถิติ

31 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Ricoh 9 มิ.ย. 63 กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมานิตย์ ศักด์ิสวัสด์ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รุ่น MP 3352SP หมายเลขครุภัณฑ์ ส านักงานเลขานุการกรม

1105-01-12060100-13453-

0906-0005/56

32 จ้างพิมพ์รายงานตัวช้ีวัดแรงงาน 11 มิ.ย. 63 กลุ่มสถิติแรงงาน ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.พัชยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

พ.ศ. 2562 จ านวน 500 เล่ม กองสถิติสังคม

33 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG 12 มิ.ย. 63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.งามทิพย์ ค ากลัด เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์ กองสถิติสาธารณมติ

1105-07-12061000-13517-

0942-0010/56

34 จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์เน่ืองจาก 18 มิ.ย. 63 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

แอร์รถยนต์ไม่เย็น (แต่จะเป็นการจ้าง ส านักงานเลขานุการกรม 2. นายน าโชค ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์

ถอดท าการตรวจสอบหาจุดร่ัวของชุด 3. นายศิวา เย็นแข พนักงานขับรถยนต์

ตู้แอร์รถยนต์ก่อนซ่อมจริง) รถยนต์

หมายเลขทะเบียน ฮภ-6419 ย่ีห้อโตโยต้า

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

35 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 18 มิ.ย. 63 กลุ่มประเมินคุณภาพสถิติ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรวยริน แบรนนอน นักวิชาการสถิติช านาญการ

กองนโยบายและวิชาการสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/ส ำนัก แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง

36 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 19 มิ.ย. 63 กลุ่มพัฒนาระบบงาน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวีระศักด์ิ นุ่นปาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ส าหรับงานประมวลผลแบบ ประมวลผลข้อมูล 

All-in-one PC Lenovo Idea ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Centre B550 ย่ีห้อ Lenovo รุ่น Idea และการส่ือสาร

 Centre B550 หมายเลขครุภัณฑ์

1105-02-12061000-14772-

0938-0014/57

37 จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลท่ีส าคัญ 23 มิ.ย. 63 กลุ่มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.พัชยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

จ านวน 2 รายการ กองสถิติสังคม 2. นส.ภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถิติช านาญการ

1. จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลท่ีส าคัญการ 3. นส.พรรชน์ชญมน แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ส ารวจความต้องการพัฒนาขีดความ

สามารถของประชากร พ.ศ. 2563

(ฉบับ Pocket Book) จ านวน 500 เล่ม

2. จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลท่ีส าคัญ

ประชากรแฝงในประเทศไทย พ.ศ. 2562

(ฉบับ Pocket Book) จ านวน 500 เล่ม

38 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจยอดขาย 23 มิ.ย. 63 กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.ปัทมาวดี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิติช านาญการ

รายไตรมาส พ.ศ. 2562 และบริการ 2. นส.ธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

จ านวน 250 เล่ม กองสถิติเศรษฐกิจ 3. นส.โสภิดา ฉิมแสง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

39 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ ย่ีห้อ นิสสัน 24 มิ.ย. 63 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

หมายเลขทะเบียน ฮท-6724 ส านักงานเลขานุการกรม 2. นายน าโชค ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- 3. นายสิรศักด์ิ ชูกล่ิน พนักงานขับรถยนต์

12060200-9494-0702-0005/53

40 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ ทะเบียน 25 มิ.ย. 63 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

ฮภ-6419 ย่ีห้อ โตโยต้า หมายเลข ส านักงานเลขานุการกรม 2. นายน าโชค ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์

ครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- 3. นายศิวา เย็นแข พนักงานขับรถยนต์

13458-0702-0007/56

41 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการ 26 มิ.ย. 63 กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายประวิทย์ บรรจง นักวิชาการสถิติช านาญการ

ประมวลข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้าง กองสถิติเศรษฐกิจ 2. นส.ปภัสรินทร์ ธีระวิริยะชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

พ.ศ. 2564 จ านวน 140,000 แบบ 3. นส.วิไลวรรณ รัตนโกสม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

42 จ้างพิมพ์เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) 29 มิ.ย. 63 กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.อัจฉรา ตันหน่ึง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

กองนโยบายและวิชาการสถิติ

43 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 29 มิ.ย. 63 กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.กาญจน์พัดชา เอ่ียมบัลลังก์ พนักงานบริหารท่ัวไป

กองสถิติเศรษฐกิจ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/ส ำนัก แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง

44 จ้างพิมพ์สรุปผลท่ีส าคัญส ารวจการมีการใช้ 8 ก.ค. 63 กลุ่มสถิติเทคโนโลยี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.วรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน สารสนเทศและการส่ือสาร 2.นส.วรรณนิศา รอดโอ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สถานประกอบการ พ.ศ. 2562 กองสถิติเศรษฐกิจ 3.นส.เกวลิน จันพลงาม พนักงานบริหารท่ัวไป

จ านวน 1,500 เล่ม

45 จ้างพิมพ์สมุดทะเบียนและใบเสร็จรับเงิน 8 ก.ค. 63 กลุ่มตรวจราชการและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.นภาพร พูลเอม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

จ านวน 5 รายการ ประสานภูมิภาค 2.นส.บุญศรี จันทร์รุ่งโรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ

3.นายชุติชัย พันธ์ุชนะ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

46 จ้างพิมพ์รายงานการประมวลข้อมูล 9 ก.ค. 63 กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประวิทย์ บรรจง นักวิชาการสถิติช านาญการ

พ้ืนท่ีการก่อสร้าง พ.ศ. 2562 กองสถิติเศรษฐกิจ 2.นส.กาญจน์พัดชา เอ่ียมบัลลังก์ พนักงานบริหารท่ัวไป

จ านวน 250 เล่ม 3.นส.วิไล ซึมกลาง พนักงานบริหารท่ัวไป

47 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจภาวะ 9 ก.ค. 63 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.นภัสสร หอมวงศ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน กองสถิติสังคม 2. นายบดินทร์ อ่ึงทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

พ.ศ. 2562 จ านวน 6 ฉบับ 3. นส.กนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

48 ด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 10 ก.ค. 63 กลุ่มสารบรรณ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย เลิศวิจิตรสกุล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

ส านักงานเลขานุการกรม

49 จ้างพิมพ์เอกสารความรู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 13 ก.ค. 63 กลุ่มบริการและเผยแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.สุครีม กันไชย นักวิชาการสถิติชานาญการ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลสถิติ 2.นางภัคภร โอฬารกิจเจริญ พนักงานบริหารท่ัวไป

จ านวน 2,000 เล่ม กองสถิติพยากรณ์ 3.นส.สุภา สารีภาค พนักงานบริหารท่ัวไป

50 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 15 ก.ค. 63 กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.วรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

จ านวน 1 เคร่ือง สนเทศและการส่ือสาร

กองสถิติเศรษฐกิจ

51 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง, เปล่ียน 16 ก.ค. 63 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง, ตรวจเช็คตาม ส านักงานเลขานุการกรม

ระยะกิโล ฯลฯ ของรถยนต์ทะเบียน

8 กษ-7793 ย่ีห้อโตโยต้า หมายเลขครุภัณฑ์

1105-01-12060200-41682-0702-0014/62

52 จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น 20 ก.ค. 63 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

ส าหรับใช้งานกับรถยนต์ ทะเบียน ส านักงานเลขานุการกรม 2. นายน าโชค ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์

ฮย-2321 ย่ีห้อโตโยต้า หมายเลขครุภัณฑ์ 3. นายสุริยา ธรรมนาม พนักงานขับรถยนต์

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

53 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อ Fuji 23 ก.ค. 63 ฝ่ายบริหารท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรทัย สงวนพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

Xerox รุ่น DocuCentre-V5070 กองบริหารจัดการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04- ระบบสถิติ

12060100-41863-0906-0002/62
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/ส ำนัก แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง

54 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส ารวจ 24 ก.ค. 63 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายบดินทร์ อ่ึงทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

การติดตามระดับความรู้และการเข้าถึง กองสถิติสังคม 2.นส.กนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

บริการทางการเงินของครัวเรือน 3.นส.ธมล ยังวิจิตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พ.ศ. 2563 จ านวน 14,000 เล่ม

55 จ้างพิมพ์รายงานผลฉบับสมบูรณ์ 24 ก.ค. 63 กลุ่มวางแผนและพัฒนา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายจิรวัส พูลทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรี สถิติด้านสังคม 2.นส.ภัสธารีย์ ปานี นักวิชาการสถิติช านาญการ

ในประเทศไทย พ.ศ. 2562 กองสถิติสังคม 3.นส.สิรินทร์นิชา ประภาวิลัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

(ฉบับภาษาอังกฤษ) จ านวน 200 เล่ม

56 จ้างพิมพ์รายงานประมวลสรุปรายการ 24 ก.ค. 63 กลุ่มบริการและเผยแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.สุครีม กันไชย นักวิชาการสถิติชาญการ

เอกสารรายงานสถิติเผยแพร่ในรูปแบบ ข้อมูลสถิติ 2.นส.วิภาดา เช็งสุทธา พนักงานบริหารท่ัวไป

QR Code พ.ศ. 2563 กองสถิติพยากรณ์ 3.นส.วิมลมาศ ปรีชาวนิช พนักงานบริหารท่ัวไป

(NSO Publication Catalog with

QR Scanner Codes 2020) 

จ านวน 2,500 เล่ม

57 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจภาวะ 29 ก.ค. 63 กลุ่มวางแผนควบคุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.ชมพูมาศ วาดพนม นักวิชาการสถิติช านาญการ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน คุณภาพข้อมูล 2.นส.กนกวรรณ เครือค า เจ้าพนักงานสถิติฏิบัติงาน

พ.ศ. 2562 ฉบับกรุงเทพมหานคร กองบริหารจัดเก็บข้อมูล 3.นส.เบญจวรรณ บรรชรรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติฏิบัติงาน

จ านวน 350 เล่ม สถิติ

58 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 29 ก.ค. 63 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.ณัชชาวีณ์ เจริญวรนุวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

และการส่ือสาร

59 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer 31 ก.ค. 63 กลุ่มประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรันดร รอดย้อย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

จ านวน 1 เคร่ือง ส านักงานเลขานุการกรม

60 จ้างพิมพ์แผ่นพับสถิติ 5 ส.ค. 63 กลุ่มบริการและเผยแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.สุครีม กันไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

จ านวน 2 รายการ ข้อมูลสถิติ 2.นส.สุภา สารีภาค พนักงานบริหารท่ัวไป

กองสถิติพยากรณ์ 3.นายอดิศักด์ิ ม่วงคง พนักงานบริหารท่ัวไป

61 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 5 ส.ค. 63 กลุ่มพัฒนาแผนท่ีสถิติ ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.เดือน อุ่นต๊ิบ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

 จ านวน 1 เคร่ือง กทม. กองนโยบายและ

วิชาการสถิติ

62 จ้างพิมพ์รายงานผลฉบับสมบูรณ์และ 5 ส.ค. 63 กลุ่มวางแผนและพัฒนา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.ภัสธารีย์ ปานมี นักวิชาการสถิติช านาญการ

รายงานสรุปผลท่ีส าคัญการส ารวจ สถิติด้านสังคม 2.นส.สิรินทร์นิชา ประภาวิลัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศ 3.นส.อัญชลี สุริวงศ์ พนักงานสถิติ

ไทย พ.ศ. 2562 จ านวน 2 รายการ

63 ด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 6 ส.ค. 63 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวัฒนา เอ่ียมอรุณไทย เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส านักงานเลขานุการกรม



11

ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/ส ำนัก แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง

64 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง, เปล่ียน 20 ส.ค. 63 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

ถ่ายน้ ามันเกียร์,เปล่ียนไส้กรองอากาศ ส านักงานเลขานุการกรม 2.นายน าโชค ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์

เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง,ตรวจเช็ค 3.นายวรากร ขวัญดี พนักงานขับรถยนต์

น้ ามันเฟืองท้าย, เปล่ียนหลอดไฟส่อง

ป้ายขวา (ไม่ติด),เปล่ียนสายพานเคร่ือง

(เส่ือมสภาพ) ของรถยนต์ ฮว-1193

หมายเลขครุภัณฑ์

1105-01-12060200-17733-

0702-0002/59

65 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบ 28 ส.ค. 63 กองบริหารจัดเก็บ ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.กนกวรรณ เครือค า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ดิจิตอล ย่ีห้อ ริโก้ รุ่น DD 4450 ข้อมูลสถิติ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-

12060100-14650-0916-0002/57

66 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง, เปล่ียน 31 ส.ค. 63 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง,เปล่ียนไส้กรอง ส านักงานเลขานุการกรม พิเศษ

อากาศ,เปล่ียนถ่ายน้ ามันเกียร์-น้ ามัน

เฟืองท้าย,ตรวจเช็คช่วงล่าง,ของ

รถยนต์ ทะเบียน ฮล-127

67 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียน 31 ส.ค. 63 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง,เปล่ียนไส้กรอง ส านักงานเลขานุการกรม พิเศษ

อากาศ ตรวจเช็คระรบบไฟฟ้า,

ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่าง เปล่ียน

กรองโซล่า (เพ่ิมเติม) ของรถยนต์

ฮพ-9094 ย่ีห้อ โตโยต้า หมายเลข

ครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-

12939-0702-0017/55

68 จ้างซ่อมเคร่ืองไมคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ 2 ก.ย. 63 กลุ่มประสานสถิติ ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.ปรียพร สิงห์สวัสด์ิ พนักงานบริหารท่ัวไป

LENOVO รุ่น ThinkCentre M700 ด้านภารกิจ 

Tower หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04- กองบริหารจัดการระบบ

12061000-18512-0938-0176/59 สถิติ

69 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji 16 ก.ย. 63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.นัทผกา สุดประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Xerox รุ่น Doccucentre-IV4070 กองสถิติสังคม

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-

12060100-14627-0906-0004/57

70 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer 22 ก.ย. 63 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางธมล ยังวิจิตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

จ านวน 1 เคร่ือง กองสถิติสังคม

71 จ้างพิมพ์วารสาร สารสถิติ 22 ต.ค. 62 กลุ่มประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรันดร รอดย้อย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 8,000 เล่ม ส านักงานเลขานุการกรม 2.นส.อาภากร ช้างสีสังข์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

รวม 71 เร่ือง รวม 131 รำย
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แบบ ผ.ท. 3

1 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ๙ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

2 จัดจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ๙ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๙ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร ๙ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๑๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

7 จัดจ้างท าตรายาง ๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

9 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ย่ีห้อ เชฟโรเลต ๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

10 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี เพ่ือใช้ในโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

11 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนาและกระดาษไขมาสเตอร์ เพ่ือในโครงการ ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการส ารวจเศรษฐกิจและสังคม ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ของครัวเรือน พ.ศ. 2562

13 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการส ารวจเศรษฐกิจและ ๑๖ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

14 จัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างการรับรู้ในการจัดท า ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ส ามะโนประชากรและเคหะฯ"

15 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

16 จัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกสุนทร  บุรณนัฎ พนักงานสถิติ

17 จัดจ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

18 เช่าห้องประชุม เพ่ือใช้มนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

19 จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานการส ารวจ ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการติดตามและประเมินผล 2.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจ าปี 3.นายเอกสุนทร  บุรณนัฎ พนักงานสถิติ
งบประมาณ พ.ศ. 2563

20 จัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
สร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพ่ือการจัดท าโครงการส ามะโน
ประชากรและเคหะ

ส่วนภูมิภาค

การรายงาน เร่ือง การจัดซ้ือจัดจ้าง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

21 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
สร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพ่ือการจัดท าโครงการส ามะโน
ประชากรและเคหะ

22 จัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเครือข่าย ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
สายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพ่ือการจัดท าโครงการส ามะโนประชากร
และเคหะ

23 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองส ารองไฟฟ้า) ตามโครงการจัดหาระบบ ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ UPS (เคร่ืองส ารองไฟฟ้า) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

24 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงดีเซล ๓๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

25 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เคียวเซร่า รุ่น TK479 ๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  สว่างเนตร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

26 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ ๑๓ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์ พนักงานสถิติ

27 จัดจ้างท ารายงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ปี 2561 และรายงานสถิติ ๑๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์ พนักงานสถิติ
จังหวัดจันทบุรี ปี 2562

28 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงดีเซล ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

29 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 30 รายการ ๒๒ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติช านาญการ

30 จัดซ้ือหมึกพิมพ์เคียวเซร่า รุ่น TK 479 ๒๒ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกรรณิกา  พาจังหรีด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

31 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ ๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์ พนักงานสถิติ

32 จ้างจัดกิจกรรมการสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ภายใต้โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 2.นางสาวปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์ พนักงานสถิติ

3.นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

33 จ้างเหมาปรับปรุงส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติช านาญการ

34 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จ านวน 5 เคร่ือง ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์ พนักงานสถิติ

35 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์ พนักงานสถิติ
จ านวน 2 เคร่ือง

36 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดรัมและหมึกสี BROTHER) จ านวน 5 รายการ ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกานดา  นิยม พนักงานสถิติ

37 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกสี BROTHER) จ านวน 4 รายการ ๑๓ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุกิจ  สันธนากร พนักงานสถิติ

38 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ ๑๓ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจักรกฤษ  ดิลกศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

39 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ จ านวน 2 เคร่ือง ๑๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตตนา  ยอมิน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

40 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศของส านักงานฯ ๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิดาภา  ค ารังษี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ



14

แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย
และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

41 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรวรรณ  วิเชียรวรรณ พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2562

42 จัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร ผ้าแก้ว สีฟ้า ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทศพล  สิงห์โตอาจ พนักงานสถิติ

43 จัดจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ ๒๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาญณรงค์  บ าเพ็ญกิจ พนักงานสถิติ

44 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกานดา  นิยม พนักงานสถิติ

45 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภิญญดา  ลันดา พนักงานสถิติ

46 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 รายการ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุกิจ  สันธนากร พนักงานสถิติ

47 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจักรกฤษ  ดิลกศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

48 จัดจ้างท าตู้ไม้ 2 ตอน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิดาภา  ค ารังษี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

49 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตตนา  ยอมิน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

50 จ้างเหมาท าความสะอาดสถานท่ีส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ๓๑ มี.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมจิตต์  โพธ์ิชัยสาร พนักงานสถิติ

51 จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส านักงาน ๒๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถิติ

52 จัดซ้ือจัดจ้างหมึกเคร่ืองพิมพ์ ประจ าส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ๑๕ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ีเรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ

53 จัดซ้ือจัดจ้างซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถิติ

54 จัดซ้ือจัดจ้างซ้ือวัสดุส านักงาน ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถิติ

55 จัดซ้ือจัดจ้างซ้ือวัสดุส านักงาน ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถิติ

56 จัดซ้ือจัดจ้างยางรถยนต์ส าหรับรถยนต์ส านักงาน ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยมงคล  โตอุทัย พนักงานสถิติ

57 จัดซ้ือจัดจ้างปรับปรุงห้องท างานส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ๒๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นายชัยมงคล  โตอุทัย พนักงานสถิติ
3.นายขจรศักด์ิ  กุลติยะรัตนะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

58 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศประจ าส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.ว่าท่ีเรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ
3.นายอภิรักษ์  ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ

59 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมจิตต์  โพธ์ิชัยสาร พนักงานสถิติ

60 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ประจ าส านักงาน ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยมงคล  โตอุทัย พนักงานสถิติ

61 จัดซ้ือสต๊ิกเกอร์ฝ้าติดกระจกส านักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยมงคล  โตอุทัย พนักงานสถิติ

62 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

63 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ๒๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

64 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ๒๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

65 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

66 จ้างท ารูปเล่มรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกเทพสฤษด์ิ  ตงล้ิม เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พ.ศ. 2562 จังหวัดชัยนาท

67 จ้างล้างท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกเทพสฤษด์ิ  ตงล้ิม เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

68 ขอซ้ือกระเป๋า ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกเทพสฤษด์ิ  ตงล้ิม เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

69 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกเทพสฤษด์ิ  ตงล้ิม เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

70 จัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกเทพสฤษด์ิ  ตงล้ิม เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

71 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกเทพสฤษด์ิ  ตงล้ิม เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

72 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร RICOH ๒๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกเทพสฤษด์ิ  ตงล้ิม เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

73 จัดซ้ือผ้าม่านปรับแสง ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกเทพสฤษด์ิ  ตงล้ิม เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

74 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกเทพสฤษด์ิ  ตงล้ิม เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

75 จัดจ้างท ารูปเล่ม การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิช นักวิชาการสถิติช านาญการ
เก่ียวกับผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พิเศษ
(งบพัฒนาจังหวัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดชัยนาท

76 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (จ านวน 31 รายการ) ๑๖ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวจรรย์สมร  สืบจุ้ย พนักงานสถิติ
3.นางประภาศรี  ขาวมงคล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

77 จัดจ้างท ากระเป๋าสกรีน ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ
3.นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

78 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (จ านวน 2 รายการ) ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ
3.นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

79 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฯ (จ านวน 60 รายการ) ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
3.นางสาวจรรย์สมร  สืบจุ้ย พนักงานสถิติ

80 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฯ (จ านวน 3 รายการ) ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวจรรย์สมร  สืบจุ้ย พนักงานสถิติ
3.นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

81 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (จ านวน 6 เคร่ือง) ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
3.นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

82 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ
3.นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

83 จัดจ้างท าเอกสารรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

3.นางประภาศรี  ขาวมงคล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

84 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดต้ัง) แบบติดผนัง ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

3.นางประภาศรี  ขาวมงคล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

85 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฯ (โต๊ะท างานและเก้าอ้ีท างาน) ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางสาวจรรย์สมร  สืบจุ้ย พนักงานสถิติ
3.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

86 จัดซ้ือ ALCOHOL เจลล้างท าความสะอาดและเจลล้างมือสุขอนามัย ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพฤหัส  สุทธิพงศ์พันธ์ พนักงานสถิติ

87 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาบ A4 80 แกรม) ๒๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

88 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

89 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์และหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ๒๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

90 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4- 80 แกรม ๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ
และกระดาษโฟโต้

91 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน หมึกเคร่ืองพิมพ์และหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

92 จัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร ๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

93 จัดจ้างท าส่ือวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวเกษร  ศรีภา ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ
โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี 2.นายพฤหัส  สุทธิพงศ์พันธ์ พนักงานสถิติ

3.นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

94 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

95 จัดจ้างพิมพ์และเข้ารูปเล่มรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2562

96 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

97 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

98 จัดซ้ือโต๊ะประชุม ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

99 จัดซ้ือเก้าอ้ีประชุม ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

100 จัดจ้างท ากรอบป้ายประกาศพร้อมบานเล่ือน ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

101 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐดนัย  สิทธิภาณุพงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย
และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

102 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4-80 แกรม) ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

103 จัดจ้างเข้ารูปเล่มรายงานแผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนท่ี จังหวัดนครนายก ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ
ฉบับปรับปรุง 2563 (แบบอัดสันกาว)

104 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

105 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

106 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4-80 แกรม) ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

107 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวัฒนา  มังกรแสงแก้ว พนักงานสถิติ
2.นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

108 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
2.นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

109 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวัฒนา  มังกรแสงแก้ว พนักงานสถิติ
2.นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

110 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
2.นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

111 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น CLX9301NA ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
2.นายวัฒนา  มังกรแสงแก้ว พนักงานสถิติ

112 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการจัดประชุมฯ 21 ส.ต. 63 ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

113 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

114 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

115 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

116 จัดซ้ือวัสดุโครงการประชุมกิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายสถิติฯ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวัฒนา  มังกรแสงแก้ว พนักงานสถิติ

117 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
UPSฯ

118 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรสุดา  นุชบ้านป่า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาวชนกนันท์  ทวนทอง พนักงานสถิติ
3.นางสาวรัตนาพร ไตรพร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

119 จัดซ้ือแอลกอฮอล์เจล ป้องกัน COVID-19 ๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรสุดา  นุชบ้านป่า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

120 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ ๑๓ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวพัชรินทร์  เอ่ียมแจ้ง พนักงานสถิติ
3.นางสาวรัตนาพร  ไตรพร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

121 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารโตชิบา ท่ี 4590 ดี ๑๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติช านาญการ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

122 จัดซ้ือกระดาษไขและหมึกพิมพ์ ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรสุดา  นุชบ้านป่า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

123 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ส าเนาริโซ่ ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรสุดา  นุชบ้านป่า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

124 จัดซ้ือหมีกพิมพ์ SAMSUNG - D 201 L ๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวชนกนันท์  ทวนทอง พนักงานสถิติ
3.นางปภารัต  อยู่ผ่องภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

125 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรสุดา  นุชบ้านป่า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาวพัชรินทร์  เอ่ียมแจ้ง พนักงานสถิติ
3.นางสาวรัตนาพร  ไตรพร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

126 จัดจ้างเหมาบริการล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ๒๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนกนันท์  ทวนทอง พนักงานสถิติ

127 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรสุดา  นุชบ้านป่า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

128 จัดจ้างท าหนังสือรายงานสถานการณ์ยาเสพติด ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 2.นางสาวพัชรินทร์  เอ่ียมแจ้ง พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุมาลี  บุญมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

129 จัดจ้างท าหนังสือรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรสุดา  นุชบ้านป่า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จังหวัดนนทบุรี 2.นายวิทยา  สุวัณณกีฎะ พนักงานสถิติ

3.นางสาวรัตนาพร  ไตรพร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

130 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวชนกนันท์  ทวนทอง พนักงานสถิติ
3.นางภีภัทราภรณ์  สุกใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

131 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 30 รายการ ๑๗ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรสุดา  นุชบ้านป่า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นายวิทยา  สุวัณณกีฎะ พนักงานสถิติ
3.นางสาวชนกนันท์  ทวนทอง พนักงานสถิติ

132 เบิกค่าเช่าอาคารส านักงาน เพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ ๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ของส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี 

133 ขออนุมัติด าเนินการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับ Tablet ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

134 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงดีเซล เดือนเมษายน 2563 ๑๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

135 เบิกค่าเช่าอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงาน ๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
สถิติจังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือนเมษายน 2563

136 จัดซ้ือพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
หรือ COVID-19

137 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงดีเซล เดือนเมษายน 2563 ๑๒ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

138 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับ Tablet ประจ าเดือนเมษายน 2563 ๒๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

139 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการท ารายงานผลระดับจังหวัด ของโครงการ ๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
สศส.62 และภารกิจอ่ืนๆ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

140 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการท ารายงานผลระดับจังหวัด ของโครงการ ๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
สศส.62 และภารกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

141 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการท ารายงานผลระดับจังหวัด ของโครงการ ๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
สศส.62 และภารกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

142 เช่าอาคารส านักงานฯ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

143 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตฯ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

144 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

145 เช่าอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานฯ ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

146 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตฯ ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

147 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

148 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

149 จัดจ้างด าเนินการโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
เพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ พ .ศ. 2563 จังหวัดปทุมธานี 2.นางสมบัติ  ธนชาญชัย พนักงานสถิติ

3.นางสาวอัญชลี  จิตตะสิริ พนักงานสถิติ

150 เช่าอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานสถิติ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ
จังหวัดปทุมธานี พิเศษ

151 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับ Tablet ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  เก้ือนุ่น พนักงานสถิติ

152 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

153 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ (ชุดโต๊ะท างานผู้บริหาร) ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

154 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ (ชุดโต๊ะท างาน 120 ซ.ม.) ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

155 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ (ชุดโต๊ะท างาน 140 ซ.ม.) ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

156 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ (เก้าอ้ีท างานผู้บริหาร) ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

157 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ (เก้าอ้ีท างาน) ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

158 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ (เก้าอ้ีท างาน) ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

159 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

160 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  เก้ือนุ่น พนักงานสถิติ

161 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ (ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก) ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  เก้ือนุ่น พนักงานสถิติ

162 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ (ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ) ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  เก้ือนุ่น พนักงานสถิติ

163 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

164 จัดซ่อมบ ารุงและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ส านักงานฯ ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

165 จ้างก่อสร้างปรับปรุงส านักงานฯ ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัชราภรณ์  จงเจตน์ดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นายศิวกร  อุตอามาตย์ พนักงานสถิติ

166 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ารวจการมีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๑๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกุสุมากรณ์  พรหมจักร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563

167 จัดท ากระเป๋าโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกุสุมากรณ์  พรหมจักร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เพ่ือการท าส ามะโนประชากรและเคหะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

168 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีฯ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางโสภี ชัชวาลย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

169 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิล ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศรัญญา  ทองมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

170 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกันต์ฤทัย  ปองรัก พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2562

171 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนวลอนงค์  ผลสง่า ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

172 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศรัญญา  ทองมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

173 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

174 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

175 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

176 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ๑๗ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

177 จัดจ้างท าตรายาง ๑๙ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

178 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

179 จัดจ้างพิมพ์รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563 13 ก.ค 63 ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปรีชา  มีทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

180 จัดจ้างล้างและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๒๐ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

181 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

182 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีห้อ Canon ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปรีชา  มีทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

183 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Kyocera ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปรีชา  มีทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

184 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

185 จัดจ้างพิมพ์รายงานส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
พ.ศ. 25620

186 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

187 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

188 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

189 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ๙ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563, โครงการส ารวจพักแรม พ.ศ. 2563
และโครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563

190 จัดซ้ือบริการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

191 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ราชการ ๒๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

192 จัดซ้ือบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

193 จัดซ้ือผงหมึกพิมพ์เอกสาร D201S SAMSUNG M4030ND ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร การสมศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
และผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร TK-7109 KYOCERA TASK-3010i 2.นางสาวรชฎพร  ผลาภิรมย์ พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

194 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เอกสารเลเซอร์ SAMSUNG รุ่น M4030ND ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

195 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร การสมศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาวสรัญญา  ม่ันศรีจันทร์ พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

196 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐพร  ย่ิงสกุล พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

197 จัดซ้ือบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

198 จัดซ้ือบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

199 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ราชการ ๓๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

200 จัดซ้ือชุดสร้างภาพถ่ายเอกสาร Fuji Xerox IV3060 ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี รต.หญิงศิริพร  การสมศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาวรชฎพร  ผลาภิรมย์ พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

201 จัดซ้ือบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

202 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุน ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เครือข่ายสถิติร่วมสานสัมพันธ์มาดี

203 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุน ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี รต.หญิงศิริพร  การสมศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
เครือข่ายสถิติร่วมสานสัมพันธ์มาดี 2.นางสาวสรัญญา  ม่ันศรีจันทร์ พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

204 จัดซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนุสรา  ฤกษ์ธิศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
76 จังหวัด

205 จัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี ๒๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนุสรา  ฤกษ์ธิศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
76 จังหวัด

206 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

207 จัดซ้ือชุดท าความร้อนเคร่ืองพิมพ์เอกสาร SUMSUNG ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสรัญญา  ม่ันศรีจันทร์ พนักงานสถิติ

208 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณา  แก้วบัวดี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นางสาวณัฐพร  ย่ิงสกุล พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

209 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

210 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณา  แก้วบัวดี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2562 พิเศษ

2.นางสาวณัฐพร  ย่ิงสกุล พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

211 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรชฎพร  ผลาภิรมย์ พนักงานสถิติ

212 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji Xerox IV 3060, KYOCERA TASKalfa ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสรัญญา  ม่ันศรีจันทร์ พนักงานสถิติ
3010i และหมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสาร SAMSUNG ProXpress 4030

213 จัดซ้ือบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

214 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ส านักงานฯ ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

215 จัดจ้างน ารถยนต์ส านักงานฯ เข้าซ่อมบ ารุง ๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

216 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

217 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

218 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

219 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๗ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

220 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอธิฎาน  ช้างเผือก นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

221 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ KYOCERA ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

222 จัดซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสารพร้อมสกีนโลโก้ส านักงาน ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเอมอร  เจียมตน พนักงานสถิติ

223 จัดจ้างท าฉากไวนิลช่ือส านักงานสถิติจังหวัด ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสนาะ  รามพันธ์ุ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

224 จัดจ้างท าปกและเข้าเล่ม รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัช  พ่ึงประจวบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

225 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเรืองกิตต์ิ  รุ่งราษี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

226 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

227 จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารพร้อมสกรีนโลโก้ส านักงานและวัสดุส านักงานฯ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสืบสกุล  อ่วมเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

228 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกัญญพัชร  พุ่มพวง พนักงานสถิติ

229 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเอมอร  เจียมตน พนักงานสถิติ

230 จัดซ้ือพานพุ่ม เพ่ือใช้ในการเข้าร่วมพิธีการต่างๆของส านักงานฯ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสนาะ  รามพันธ์ุ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

231 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัช  พ่ึงประจวบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

232 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) ส าหรับรถยนต์ทะเบียน กง 2609 เพชรบุรี ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

233 จัดจ้างน ารถยนต์ส านักงานฯ เข้าซ่อมบ ารุงรักษาตามรอบระยะทาง ๒๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเรืองกิตต์  รุ่งราษี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

234 จัดจ้างท าพวงมาลา เพ่ือใช้ในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ๒๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดารนี  ศิริเรือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4

235 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ของทางราชการ ๑๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนวลจันทร์  บุญส่ง พนักงานสถิติ

236 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๑๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

237 จัดซ้ือยาเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกุศลิน  เกษรศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
2.นางสาวกนกวรรณ  วิเชียรแลง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

238 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสาธิต  ประทุม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

239 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพร  คุณากรสกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
2.นางสาวกนกวรรณ  วิเชียรแลง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

240 จ้างท าซองไปรษณีย์ตอบรับ ๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

241 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนวลจันทร์  บุญส่ง พนักงานสถิติ

242 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอินทิรา  สุภคุตป์ พนักงานสถิติ
2.นางสาวกุศลิน  เกษรศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

243 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวศิริพร  คุณากรสกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

244 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกวรรณ  วิเชียรแลง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

245 จัดจ้างพิมพ์รูปเล่มรายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ
ของครัวเรือน พศ. 2563 2.นางสาวจิรัชญาภรณ์  วงศ์พิทักษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

246 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ
3.นางนวลจันทร์  บุญส่ง พนักงานสถิติ

247 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนวลจันทร์  บุญส่ง พนักงานสถิติ
2.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

248 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนวลจันทร์  บุญส่ง พนักงานสถิติ
2.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

249 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกวินชฏา  สุภะคุตป์ พนักงานสถิติ

250 จัดจ้างท าซองเอกสารส าหรับธุรกิจตอบรับ เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 14 เม.ย 63 ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุมณฑา  ส ารวมจิตต์ พนักงานสถิติ
โครงการส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2563

251 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง559 ราชบุรี ๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจปัญญาพล พนักงานสถิติ

252 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานโครงการส ารวจเทคโนโลยี ๑๒ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทยา  สรกฤตยาเมธ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ 2563

253 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภัสธธร  ดาจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

254 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับใช้ในการปฏิบัติโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจปัญญาพล พนักงานสถิติ
และสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด

255 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานโครงการส ารวจ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชบา  รอดผา พนักงานสถิติ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

256 จัดจ้างท าพวงมาลา งานรัฐพิธีวันท่ีระลึกคล้ายวันสวรรคต ๑๐ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภัสธธร  ดาจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระนารายณ์มหาราช ประจ าปี 2563

257 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพชรมน  เรืองผิว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

258 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์) ๑๗ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจปัญญาพล พนักงานสถิติ

259 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (วัสดุคอมพิวเตอร์) ๑๗ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพูนศักด์ิ  ช่างทอง พนักงานสถิติ

260 จัดจ้างท าตรายางเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงาน ๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจปัญญาพล พนักงานสถิติ

261 จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร วัสดุและครุภัณฑ์ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุมณฑา  ส ารวมจิตต์ พนักงานสถิติ

262 จัดจ้างท ากระเป๋าโครงการสร้างเครือข่ายสถิติสานสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด ๒๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสิริกุล  เปียประเสริฐ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เพ่ือการจัดท าโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ .ศ. 2563
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

263 จัดจ้างท าเอกสารประกอบการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายสถิติ ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจปัญญาพล พนักงานสถิติ
สานสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพ่ือการจัดท าโครงการส ามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563 

264 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับประกอบการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายสถิติ ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภัสธธร  ดาจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สานสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพ่ือการจัดท าโครงการส ามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

265 จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับวางเครือข่าย (ตู้ Rack) ส าหรับใช้ในการวางระบบ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพูนศักด์ิ  ช่างทอง พนักงานสถิติ
คอมพิวเตอร์ในส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

266 จัดซ้ืออุปกรณ์โทรคมนาคม (ตู้สาขาโทรศัพท์ และเคร่ืองรับโทรศัพท์) ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนกร  ดาจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

267 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 6 เคร่ือง ๑๖ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจปัญญาพล พนักงานสถิติ

268 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ ๒๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี นักวิชาการสถิติช านาญการ

พิเศษ

269 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๒๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจตจันทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถิติ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562

270 จัดจ้างบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางตามระยะทาง ๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจตจันทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถิติ

271 จัดจ้างท าหุ่นไฟเบอร์กลาส ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจตจันทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถิติ

272 จัดซ้ือวัสดุประกอบการประชุม ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

273 จัดจ้างท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธัญญ์ชวิน  นาคนิธิชัยรัขต์ พนักงานสถิติ

274 จัดจ้างท าเอกสารประกอบการประชุม ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนณรงค์  แก้วแท้ พนักงานสถิติ

275 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 7 เคร่ือง ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี นักวิชาการสถิติช านาญการ

พิเศษ

276 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 13 ตัว ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  หนิมสุข เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

277 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเกสริน  บุญประดิษฐ พนักงานสถิติ

278 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถ ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายไพบูลย์  หนิมสุข เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นายเจตจันทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถิติ
3.นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

279 เช้าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจตจันทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถิติ

280 จัดซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร (ฟูจิ ซีร็อกซ์) ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ

281 จัดซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร (ชาร์ป) ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ
2.นางสาวภิรมย์  สุดสวาท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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282 จัดซ้ือจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ๒๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

283 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ๒๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภิรมย์  สุดสวาท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

284 จัดซ้ือซองขาว C5/ครุฑ 6 3/8*9 น้ิว (1*500) ๒๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ

285 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๑๔ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

286 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

287 จัดซ้ือหมึกเลเซอร์ ซัมซุง ๒๐ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางคนิษฐา  น้อยเงิน พนักงานสถิติ
2.นางสาวภิรมย์  สุทสวาท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวณัฐวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

288 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๒๒ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

289 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ๒๖ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

290 จัดจ้างซ่อมท่อน้ ายาแอร์+แว๊กอากาศเติมน้ ายาแอร์ ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

291 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๑๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

292 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

293 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๒๙ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

294 การเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมซิมการ์ดโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ
3.นางสาวภิรมย์  สุดสวาท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

295 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

296 จัดซ้ือวัสดุท าความสะอาด ๒๒ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

297 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๒๔ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

298 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

299 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลระดับสถิติจังหวัด โครงการ สศส.62 ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางคนิษฐา  น้อยเงิน พนักงานสถิติ
2.นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวณัญวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

300 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (นานาภัณฑ์) ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพลอยปภัส  ไชยยานนท์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางคนิษฐา  น้อยเงิน พนักงานสถิติ
3.นางสาวภิรมย์  สุดสวาท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

301 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ลีเรคโก) ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ
3.นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

302 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร (SHARP) ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ
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303 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ฟูจิ ซีร็อกซ์) ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภิรมย์  สุดสวาท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

304 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ซีโอแอล) ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ
2.นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวณัญวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

305 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

306 จัดจ้างพิมพ์รายงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศุภกร  ปุรรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวณัญวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

307 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (นานาภัณฑ์) ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ
3.นางสาวภิรมย์  สุดสวาท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

308 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ออฟฟิศเมท) ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางผานิต  นางแย้ม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาวณัญวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

309 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ (ออฟฟิศเมท) ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ
2.นางสาวภิรมย์  สุดสวาท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

310 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศุภกร  ปุรรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวณัญวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

311 จัดซ้ือโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก (โต๊ะท างาน) ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศุภกร  ปุรรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ
3.นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

312 จัดซ้ือแอลกอฮอล์ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

313 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางผานิต  นางแย้ม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ
3.นางสาวณัญวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

314 จัดจ้างพิมพ์รายงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางคนิษฐา  น้อยเงิน พนักงานสถิติ
3.นางสาวภิรมย์  สุดสวาท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

315 จัดซ้ือหลอดไฟ ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ

316 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

317 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

318 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส านักงาน ๒๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวสดใส  สอ้ิงทอง พนักงานสถิติ
3.นางสาวประนอม  จันทรดี พนักงานสถิติ

319 จ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน ๒๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

320 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

321 จัดซ้ือผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-7120 ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

322 จัดซ้ือหมึก ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

323 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

324 จัดซ้ือป้ายต้ังโต๊ะ ๑๖ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญนภา  หม่ืนทา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

325 จ้างท ากระเป๋าเอกสารพร้อมสกีนโลโก้เครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญนภา  หม่ืนทา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

326 จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญนภา  หม่ืนทา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

327 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

328 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันเพ็ญ  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถิติ

329 จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันเพ็ญ  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถิติ

330 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5 เคร่ือง ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันเพ็ญ  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถิติ

331 จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันเพ็ญ  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถิติ

332 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน จ านวน 5 ตัว ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันเพ็ญ  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถิติ

333 จัดจ้างเข้าเล่มรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๖ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม

334 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๖ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสดใส  สอ้ิงทอง พนักงานสถิติ

335 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๖ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสดใส  สอ้ิงทอง พนักงานสถิติ

336 จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามัน ๑๗ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประนอม  จันทรดี พนักงานสถิติ

337 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนเมษายน ๒๙ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภิชัย  สุทธิรักษ์ พนักงานขับรถ

338 จัดจ้างพิมพ์เอกสาร A4 โครงการ ict ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563 ๒๙ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  สังข์สุข พนักงานสถิติ

339 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองโครงการ ict ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563 ๒๙ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิษฐา  แก้วงาม พนักงานสถิติ

340 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๒ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภิชัย  สุทธิรักษ์ พนักงานขับรถ

341 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง เพ่ือจัดท ารายงานผลระดับจังหวัดของโครงการ ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริทิพย์  แซ่เล้า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สศส. 2562

342 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริวรรณ  โพธ์ิเทศ พนักงานสถิติ

343 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองโครงการ สศส. 62 ๑๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายโสภณ  ลาภส่งเสริม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

344 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุไรวรรณ  สุบรรณ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

345 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุไรวรรณ  สุบรรณ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

346 จัดจ้างท าความสะอาดรถยนต์ส านักงาน ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวิภาพรรณ  หงษา พนักงานสถิติ

347 จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดท าชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (DATA) ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  แก้วงาม พนักงานสถิติ
ในระดับพ้ืนท่ี

348 จัดจ้างเหมาเข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตนาภรณ์  ผลไม้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2562

349 จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

350 จัดซ้ือกระดาษไขส าหรับอัดส าเนา (14.11.15.05) จ านวน 1 กล่อง ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายโสภณ  ลาภส่งเสริม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

351 จ้างซ่อมเคร่ืองอัดส าเนา ย่ีห้อ ริโซ่ รุ่น EZ-331A ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริวรรณ  โพธ์ิเทศ พนักงานสถิติ

352 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร (ตู้บานเล่ือนทึบ 4 ฟุต ขนาด 118*40*88 ซม.) ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวิภาพรรณ  แสงสว่าง พนักงานสถิติ

353 จัดซ้ือตู้ท าน้ าเย็น STANDARD ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

354 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัจฉรามณี  สุทิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

355 จัดซ้ือน้ ามันประจ าเดือนกันยายน ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

356 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริทิพย์  แซ่เล้า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

357 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร SHARP AR-6131NV ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  สังข์สุข พนักงานสถิติ

358 จัดซ้ือวัสดุท าความสะอาดส านักงาน ๒๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตนาภรณ์  ผลไม้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

359 จัดซ้ือน้ ามันประจ าเดือนกันยายน ๒๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

360 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

361 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ในการป้องกันวิกฤตการณ์แพร่ระบาด ๑๖ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุลัยลักษณ์  ศรีนิล พนักงานสถิติ
ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

362 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิตยา  เชษฐอุ่นเรือน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

363 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ศิริอ่อน พนักงานสถิติ

364 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธานี  ทองมี พนักงานสถิติ

365 จัดจ้างท าเอกสารรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกฤติธี  ธิยาม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พ.ศ. 2563

366 จัดซ้ือพานพุ่มเงินทอง เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสายฝน  จันทร์แก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

367 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ศิริอ่อน พนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

368 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุลัยลักษณ์  ศรีนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

369 จัดซ้ือชุดรับแขก 1 ชุด ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนาการ  ศีติสาร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

370 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5 เคร่ือง ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิตยา  เชษฐอุ่นเรือน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

371 จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด และโต๊ะเอนกประสงค์ จ านวน 2 ตัว ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางธนารมย์  บุญยืน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

372 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธานี  ทองมี พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน

373 จัดซ้ือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๑๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสายฝน  จันทร์แก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

374 จ้างซ่อมรถยนต์ประจ าส านักงาน ๑๖ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนาการ  ศีติสาร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

375 จ้างเหมาพนักงานขับรถส่วนกลาง ๙ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพีรดา  ตันติยสวัสด์ิ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

376 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาดส านักงาน ๙ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัญชิดา  ต้ังชูวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

377 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพีรดา  ตันติยสวัสด์ิ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

378 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 18 รายการ ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพีรดา  ตันติยสวัสด์ิ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

379 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ SAMSUNG /M4030 ND ๒๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัญชิดา  ต้ังชูวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

380 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน เปล่ียนตัวปรับอุณหภูมิ ECONO ๙ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ
และล้างเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน

381 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภัทรานิษฐ์  เงินลาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
และสารสนเทศระดับพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว

382 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ KYOCERA  รุ่น 3010i ๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภัทรานิษฐ์  เงินลาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

383 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัญชิดา  ต้ังชูวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พ.ศ. 2562

384 จัดซ้ืวัสดุส านักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภัทรานิษฐ์  เงินลาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

385 จัดจ้างท าส่ือการสร้างการรับรู้ผ่านส่ือการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัญชิดา  ต้ังชูวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
การสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด

386 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัญชิดา  ต้ังชูวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

387 จัดซ้ือหมึก SAMSUNG TONER LASER M4030/M4080 ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ

388 จัดซ้ืวัสดุส านักงาน ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ

389 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน และตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก (ทดแทนของเดิม) ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัญชิดา  ต้ังชูวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

390 จัดจ้างถ่ายเอกสารเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ บทวิเคราะห์ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัญชิดา  ต้ังชูวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ข้อมูลพ้ืนฐาน และฐานข้อมูลระดับพ้ืนท่ี
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

391 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Canon G2010 ประจ าส านักงานสถิติ ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัญชิดา  ต้ังชูวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
จังหวัดสระแก้ว

392 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนเปล่ียนตัวปรับอุณหภูมิ ECONO ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภัทรานิษฐ์  เงินลาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
และเปล่ียนมอเตอร์คอยเย็นของเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน
ประจ าส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

393 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร ย่ีห้อ Cannon ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย  ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ

394 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนเมษายน 2563 ๒๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย  ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ

395 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ จ านวน 5 เคร่ือง ๒๘ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาราดา  พงผกา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

396 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ RICOH ๑๓ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย  ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ

397 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย  ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ

398 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

399 จัดจ้างท าประกันภัยรถยนต์ราชการส่วนกลาง ๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  ขุนทอง พนักงานสถิติ

400 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ RICOH ๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

401 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ SAMSUNG ๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  ขุนทอง พนักงานสถิติ

402 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย  ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ

403 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย  ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ

404 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนันทนา  บุญสร้าง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

405 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาราดา  พวงผกา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

406 จัดจ้างเหมาท ากระเป๋าผ้า เพ่ือใช้ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย  ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ
การสนันสนุนเครือข่าย ร่วมสานสัมพันธ์มาดี

407 จัดจ้างเช่าห้องประชุม เพ่ือใช้ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพิทยา  เขียวรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
การสนันสนุนเครือข่าย ร่วมสานสัมพันธ์มาดี

408 จัดซ้ือครุภัณฑ์ (เคร่ืองส ารองไฟ) ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

409 จัดจ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2563 ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

410 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสาร ย่ีห้อ Samsung) ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

411 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาราดา  พวงผกา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

412 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ RICOH) ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย  ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ

413 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย  ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย
และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

414 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนกันยายน 2563 ๒๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาราดา  พวงผกา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

415 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด วันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๕ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ
และงานพิธีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

416 จ้างท าตรายาง เพ่ือใช้ในโครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงค์นุช  แก้วมาก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
และการส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563

417 จัดซ้ือพวงมาลา งานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ๒๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ
และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2563

418 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา (เอทิลแอลกอฮอล์ 70% KNAS) ๒๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

419 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง(ดีเซล) ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ๓๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

420 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาววลัยพรรณ  ไพรวงษ์ พนักงานสถิติ

421 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาดส านักงาน ๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาววลัยพรรณ  ไพรวงษ์ พนักงานสถิติ

422 จัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานโครงการส ารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๔ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนาตยา  ไล้ฉิม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
และการส่ือสาร

423 ขออนุมัติซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อ RICOH รุ่น MP 3054 ๑๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงค์นุช  แก้วมาก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

424 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ของครัวเรือน 2.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาววลัยพรรณ  ไพรวงษ์ พนักงานสถิติ

425 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

426 จัดซ้ือวัสดุเพ่ิมเติมเพ่ือใช้จัดท าโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนาตยา  ไล้ฉิม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ระดับพ้ืนท่ี

427 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี พนักงานสถิติ

428 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

429 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล)  ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 ๓๐ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

430 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

431 จัดจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่าย ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ
สายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด 2.นางสาววลัยพรรณ  ไพรวงษ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวนาตยา  ไล้ฉิม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

432 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้จัดอบรมการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววลัยพรรณ  ไพรวงษ์ พนักงานสถิติ
2.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ
3.นางนงค์นุช  แก้วมาก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย
และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

433 จัดซ้ือหน้ากากอนามัย ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุกัญญา  นาคาแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

434 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนาตยา  ไล้ฉิม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

435 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

436 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนกันยายน ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

437 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA /480 Watts ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

438 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ
2.นางสาววลัยพรรณ  ไพรวงษ์ พนักงานสถิติ
3.นางสาวนาตยา  ไล้ฉิม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

439 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในการเข้าร่วมประชุม ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุกัญญา  นาคาแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ช้ีแจงโครงการส ารวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference

440 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายปวีณ์กร  ม่ิงเช้ือ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ

441 จัดจ้างท าตรายางปฏิบัติงานการเงิน 3 สค. 63 ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวันทนา  เงินพูล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

442 จัดจ้างพิมพ์รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2562 2.นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ

3.นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ
443 จัดจ้างด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายสถิตสานสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถิติ

เพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ 2.นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ
3.นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ

444 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5 เคร่ือง) ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุธิดา  ตะวันพิสมัย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
2.นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ
3.นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ

445 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 24 รายการ ๒๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถิติ

446 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ (กระดาษไข RZ ขนาด B4 ๒๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ
และหมึกพิมพ์ส าเนา SF สีด า)

447 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (DocuCentre-IV 3060 Toner Cartridge(25K)) ๒๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ

448 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืน ๒๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุธิดา  ตะวันพิสมัย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 4 เคร่ือง 2.นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ

3.นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ

449 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ (ผงหมึก D201S/ SAMSUNG ๒๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ
M4030ND และผงหมึก CF279AHP Laserjet Pro M12a)
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ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

450 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ

451 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันทนา  เงินพูล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

452 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจ าส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุธิดา  ตะวันพิสมัย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.นางสาวสุกานต์  กล่ันแกล้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถิติ

453 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (ดีเซลหรือบี10) ต้ังแต่เดือนเมษายน ถึง กันยายน ๙ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุภชัย  กองกะมุด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

454 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวแสงเดือน  เทพกุล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ
3.นางสมยง  สระทองน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

455 จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุจัดรายงานส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวแสงเดือน  เทพกุล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
และสังคมของครัวเรือน 2.นางเสาวณี  อุตศรียา พนักงานสถิติ

3.นางสาวไพรัตน์  ทองบุญมา พนักงานสถิติ

456 จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุจัดท ารายงานส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๕ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวแสงเดือน  เทพกุล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ของครัวเรือน 2.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ
3.นางสาวณิชนันทน์  ศรีเทียนชัย พนักงานสถิติ

457 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฯ จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวแสงเดือน  เทพกุล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ระดับจังหวัด 2.นางเสาวณี  อุตศรียา พนักงานสถิติ
3. นางสาวกาญจนา  ฤาชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

458 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร / ดร๊ัมเคร่ืองถ่ายเอกสาร /หมึกเติม Epson ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวแสงเดือน  เทพกุล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวไพรัตน์  ทองบุญมา พนักงานสถิติ
3.นางสาวจรรยารักษ์  ภู่ภิญโญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

459 จัดจ้างท าป้ายไวนิล แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวแสงเดือน  เทพกุล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางกรรณิการ์  วิชาพร พนักงานสถิติ
3.นายสุภชัย  กองกะมุด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

460 จัดจ้างพิมพ์รายงานส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2562 2.นางสาวเบญจมาศ  ทหารเสือ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

461 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 7 เคร่ือง ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเสาวณี  อุตศรียา พนักงานสถิติ
2.นางสาวกาญจนาพร  ฤาชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

462 จัดจ้างซ่อมแว๊กเช่ือมร่ัวไล่ระบบพร้อมเติมน้ ายาเคร่ืองปรับอากาศ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกรรณิการ์  วิชาพร พนักงานสถิติ

แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น 2.นายสุภชัย  กองกะมุด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

463 จัดซ้ือพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ๑๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือป้องกัน ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด และวางแผน
ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

464 เช่าอาคารเป็นท่ีเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ ๓๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

465 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๓๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

466 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

467 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาดประจ าส านักงาน ๓๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

468 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือจัดท ารายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 และวางแผน

469 เช่าอาคารเป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

470 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

471 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

472 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาดประจ าส านักงาน ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

473 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือจัดท ารายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 และวางแผน

474 เช่าอาคารเป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

475 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

476 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

477 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาดส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

478 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการและเปล่ียนยางรถยนต์ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

2.นายสุธี  เรืองเจริญ พนักงานสถิติ
3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

479 เช่าอาคารเพ่ือเป็นท่ีเก็บพัสดุ / ครุภัณฑ์ เอกสารรายงานต่างๆ ๓๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

480 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๓๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

481 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

482 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาดส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ๓๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

483 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

484 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

485 จัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสารพร้อมปักโลโก้ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ๒๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

2.นายสุธี  เรืองเจริญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวศิริยุพา  วงศ์ชัย พนักงานสถิติ

486 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

2.นายสุธี  เรืองเจริญ พนักงานสถิติ
3.นางรัตติกาล  ดอนชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

487 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคียวซีร่า TK 479 ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

488 เช่าอาคารเป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

489 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

490 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

491 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาดส านักงานฯ ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

492 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

493 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

494 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

2.นายสุธี  เรืองเจริญ พนักงานสถิติ
3.นางรัตติกาล  ดอนชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

495 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

2.นายสุธี  เรืองเจริญ พนักงานสถิติ
3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

496 จ้างเข้าเล่มอัดกาวพร้อมท าปก ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

497 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

498 เช่าอาคารส านักงานฯ ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

499 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

500 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

501 จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

502 ซ้ือซองพร้อมจ้างพิมพ์ซองธุรกิจตอบรับ ๒๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดารุณี  อุประ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

503 ซ้ือซองน้ าตาลไม่ขยายข้าง ๒๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดารุณี  อุประ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

504 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงยานพาหนะ ๒๘ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพฑูรย์  ค าจินะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

505 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิดา  ทองโท พนักงานสถิติ

506 จัดซ้ือกระดาษไข และหมึกเคร่ืองพิมพ์ส าเนา ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

507 จัดซ้ือหมึกเติมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  เต็มศักด์ิ พนักงานสถิติ

508 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร AA 80g AA ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดรุณี  แว่นแก้ว พนักงานสถิติ

509 จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายขจรต์  รัตนบุรี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ
3.นางสาวชนิดา  ทองโท พนักงานสถิติ

510 จัดซ้ือแฟ้มกระดุม ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดารุณี  อุประ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

511 จัดจ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในการอบรม โครงการส ามะโนประชา ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดารุณี  อุประ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
และเคหะ พ.ศ. 2563

512 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มของโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดารุณี  อุประ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
และสังคมฯ

513 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภิรักษ์  แสวง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

514 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดารุณี  อุประ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาวดรุณี  แว่นแก้ว พนักงานสถิติ
3.นางสาวชนิดา  ทองโท พนักงานสถิติ

515 จัดซ้ือวัสดุส านักงานหมึกพิมพ์เคร่ืองซัมซุง ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

516 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 5 เคร่ือง ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพฑูรย์  ค าจินะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ



38

แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย
และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

517 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนาและกระดาษไข ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

518 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

519 จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

520 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 19,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดารุณี  อุประ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นายวรวัช  โกมานชุน พนักงานสถิติ
3.นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

521 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 31,200 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดารุณี  อุประ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นายวรวัช  โกมานชุน พนักงานสถิติ
3.นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

522 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

523 จัดซ้ือป๊ัมหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

524 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิดา  ทองโท พนักงานสถิติ

525 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพฑูรย์  ค าจินะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

526 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

527 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดรุณี  แว่นแก้ว พนักงานสถิติ

528 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจ าส านักงาน ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดารุณี  อุประ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาวนลินรักษ์  บุญมา พนักงานสถิติ
3.นางสาวอัจฉรา  เต็มศักด์ิ พนักงานสถิติ

529 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 12 หมายเลข ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรวัช  โกมานชุน พนักงานสถิติ

530 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเพ่ือใช้ในงานราชการของส านักงานฯ ๘ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จิณะเสน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

531 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเพ่ือป้องกันและควบคุมตามมาตรการเร่งด่วน ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จิณะเสน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

532 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือจัดท ารายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๒ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จิณะเสน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
ของครัวเรือน พ.ศ. 2562

533 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร ย่ีห้อ Panasonic 3 สค. 63 ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฎฐณิชา  ถึงแสง พนักงานสถิติ

534 จัดซ้ือหมีกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองโทรสาร ย่ีห้อ Panasonic 3 สค. 63 ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฎฐณิชา  ถึงแสง พนักงานสถิติ

535 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงานเพ่ือจัดท าเอกสารสรุปสถานการณ์ 3 สค. 63 ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฎฐณิชา  ถึงแสง พนักงานสถิติ
ของจังหวัดตาก ภายใต้แผนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสถิติฯ

536 จัดจ้างท าบอร์ดปิดประกาศและป้ายวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานฯ 5 สค. 63 ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฎฐณิชา  ถึงแสง พนักงานสถิติ

537 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ ชุดรับแขก 1 ชุด ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จิณะเสน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
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แบบ ผ.ท. 3
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

538 จัดซ้ือทดแทนเคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจันทร์  จิตแจ่มแจ้ง พนักงานสถิติ
NSO-1105-07-12060100-5722-0904-0003/50
และ NSO-1105-58-12060100-12970-0970-0904-0008/55

539 จัดซ้ือจัดจ้างโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ UPS ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจันทร์  จิตแจ่มแจ้ง พนักงานสถิติ
(เคร่ืองส ารองไฟฟ้า) ประจ าปีงบประมาณ 2563

540 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส านักงาน ๒๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
3.นายกิตติชัย  เดชศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

541 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 14 รายการ ๒๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนริศรา  บัวเกตุ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ
3.นางล าภู  บุตรศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

542 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ ๑๕ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนริศรา  บัวเกตุ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
๒.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

543 จ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ส านักงานสถิติ ๑๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนริศรา  บัวเกตุ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
จังหวัดนครสวรรค์ 2.นางสาวรุ่งรัตน์  อินทร์เอม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายกิตติชัย  เดชศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

544 จัดซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ ๑๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางนริศรา  บัวเกตุ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางล าภู  บุตรศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางบุญส่ง  คุ้มโพธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

545 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พิเศษ

๒.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

546 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พิเศษ

๒.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

547 จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๔ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

548 จัดจ้างพิมพ์และเข้ารูปเล่มรายงานเอกสาร รายงานสถิติจังหวัด ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2562 นครสวรรค์ พิเศษ

๒.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
๓.นางสาวสุจิราภรณ์  รูปจันทร์ พนักงานสถิติ

549 จัดจ้างท าชุดเอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2563 พิเศษ

๒.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
๓.นางล าภู  บุตรศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

550 จัดจ้างท าเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เครือข่ายสถิติ ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

๒.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
๓.นางล าภู  บุตรศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

551 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

๒.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
๓.นางสาวสุจิราภรณ์  รูปจันทร์ พนักงานสถิติ

552 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ
3.นางบุญส่ง  คุ้มโพธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

553 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
๓.นางล าภู  บุตรศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

554 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
3.นางบุญส่ง  คุ้มโพธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

555 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
2.นางสาวรุ่งรัตน์  อินทร์เอม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางบุญส่ง  คุ้มโพธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

556 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 10 ตัว ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
3.นางบุญส่ง  คุ้มโพธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

557 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 7 เคร่ือง ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

558 จัดซ้ือชุดความร้อนส าหรับเคร่ืองพิมพ์ รุ่น M 4030 ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

559 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แฟลชไดร์ฟ) ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

๒.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
๓.นางสาวสุจิราภรณ์  รูปจันทร์ พนักงานสถิติ

560 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
๒.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
3.นางสาววันใหม่  สัตย์ชาพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

561 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
๒.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
3.นายกิตติชัย  เดชศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

562 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
๒.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

563 รายงานขอซ้ือวัสดุโครงการส ารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ
และการส่ือสารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

564 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) ๒๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนารี  ลีหกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

565 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563 พิเศษ

2.นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ
3.นายณัฐชัย  ค่ายแก้ว พนักงานสถิติ

566 รายงานขอจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ประจ าส านักงาน ๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

567 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

568 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2562 พิเศษ

569 จัดจ้างท าตรายาง ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

570 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนารี  ลีหกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

571 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

572 จัดซ้ือวัสดุโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ
เพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ

573 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิสิทธ์ิ  ว่องอิสริยวณิช พนักงานสถิติ
เพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ

574 จ้างจัดห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร เวียงสา จ ากัด เพ่ือจัดการประชุม ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ
สัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพ่ือการจัดท า
ส ามะโนประชากรและเคหะ

575 จัดจ้างท าป้ายตัวหนังสือประชุมโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปริศนา  ม่ันเหมาะ พนักงานสถิติ
ระดับจังหวัด เพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ

576 เช่าห้องประชุม เพ่ือจัดประชุมสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

มาดีระดับจังหวัด  เพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

577 จัดจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ
มาดีระดับจังหวัด เพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

578 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐชัย  ค่ายแก้ว พนักงานสถิติ

579 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

580 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสัญญา  อินหล้า พนักงานสถิติ

581 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิสิทธ์ิ  ว่องอิสริยวณิช พนักงานสถิติ

582 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

583 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับ Tablet ประจ าปีงบประมาณ ๒๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2564 พิเศษ

584 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ
3.นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

585 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

586 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทิศ  ทาทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

587 จ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ ๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทิศ  ทาทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

588 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ ๑๗ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพัฒนา  อัตรพงษ์ พนักงานสถิติ

589 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)  ย่ีห้อ Fuji Xerox 355d ๑๗ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ

590 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5 เคร่ือง ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคเชนทร์  อ่ึงสกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

591 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 19 รีม ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมงคลชัย  แก้วมูล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

592 ซ้ือหมึกพิมพ์ Fuji Xerox 355d จ านวน 2 กล่อง ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธงชัย  วงศ์ขัติย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

593 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera จ านวน 2 หลอด ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทิศ  ทาทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

594 จ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่มรายงานผล ระดับจังหวัดของโครงการ สศส.62 ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

595 จ้างเหมาบริการจัดท าโครงการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
เพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากร 2.นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวจุฑามาศ  พรหมจักร พนักงานสถิติ

596 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) ๑๗ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2.นางสาววิไลวรรณ  มหาวรรณศรี พนักงานสถิติ
จ านวน 5 เคร่ือง 3.นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ

597 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ส าเนาแบบดิจิตอล ๒๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

598 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

599 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

600 597+A1648:A1662 ๑๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

601 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

602 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

603 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนา  RN สีด า ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

604 จัดจ้างซ่อมเปล่ียนตลับหมึก เคร่ืองปร้ิน HP 315 ๒๒ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

605 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร Canon IR 2530 ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

606 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

607 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Canon IR 2530 ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

608 จัดซ้ือกระดาษไข RN ขนาด B4 ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

609 จัดซ้ือโต๊ะท างาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

610 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

611 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

612 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อริโก้ ๒๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

613 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

614 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

615 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางอัจฉรา  ทองอ่อง พนักงานสถิติ
3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

616 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

617 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อริโก้ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

618 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

619 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางอัจฉรา  ทองอ่อง พนักงานสถิติ
3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

620 จัดจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ๒๐ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

621 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

622 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ ริโก้ MP 3055 sp ๒๔ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

623 จัดจ้างพิมพ์ปกและเข้าเล่มรายงานผลการส ารวจเศรษฐกิจและส้งคม ๒๔ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2562

624 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

625 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางอัจฉรา  ทองอ่อง พนักงานสถิติ
3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

626 จัดซ้ือยางรถยนต์ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

627 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายสมบูรณ์  คงเมืองค า พนักงานสถิติ
3.นางจินตนา  เลิศค า พนักงานสถิติ

628 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ ริโก้ ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

629 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

630 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางอัจฉรา  ทองอ่อง พนักงานสถิติ
3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

631 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี) ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายสมบูรณ์  คงเมืองค า พนักงานสถิติ
3.นางสาวเพ็ญประภา ทับทองหลาง พนักงานสถิติ

632 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

633 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับ Tablet ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ

634 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวอรทัย  บัวระภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

635 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ

636 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับ Tablet ๑๓ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ

637 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ

638 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๙ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

639 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 18 หมายเลข ๑๕ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ

640 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ

641 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

642 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ

643 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

644 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 18 หมายเลข ๑๕ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ

645 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ

646 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

647 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 18 หมายเลข ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ

648 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

649 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

650 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ
3.นางสาวอรทัย  บัวระภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

651 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

652 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ ๒๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นางสาวพนิดา  สกุลวงศ์สาลี พนักงานสถิติ

3.นางสาววิไลวรรณ  คงเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

653 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ
3.นายปรีดา  พูลมี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

654 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

655 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ

656 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ

657 จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

658 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ
3.นางสาวอรทัย  บัวระภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

659 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 18 หมายเลข ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

660 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนภดล  อุตรพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ
3.นางสาววิไลวรรณ  คงเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

661 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวพนิดา  วงศ์สาลี พนักงานสถิติ
3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

662 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ
3.นางณัฐรดา  จันทวงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

663 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงาน ๑๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ
3.นายปรีดา  พูลมี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

664 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนภดล  อุตรพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ
3.นายปรีดา  พูลมี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

665 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

666 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนภดล  อุตรพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวพนิดา  วงศ์สาลี พนักงานสถิติ
3.นางสาวอรทัย  บัวระภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

667 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

668 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ

669 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

670 ซ้ือวัสดุส าหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
หรือ COVID-19

671 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ทะเบียน พร 25 ๒๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

672 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๒๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ป่ินเป่ียม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

673 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ป่ินเป่ียม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

674 จัดซ้ือวัสดุส านักงานในการจัดท าโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

675 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๒๐ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ป่ินเป่ียม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

676 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ในการจัดท าโครงการเก่ียวกับ ๒๖ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
สถานประกอบการ 2563
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

677 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๒๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ป่ินเป่ียม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

678 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๒๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ป่ินเป่ียม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

679 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงรถยนต์ส านักงาน ๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

680 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานโครงการส ารวจ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสันติ  ชัยวิรัช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

681 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ป่ินเป่ียม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

682 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ป่ินเป่ียม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

683 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๘ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ป่ินเป่ียม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

684 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๐ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ป่ินเป่ียม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

685 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ป่ินเป่ียม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

686 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส านักงาน ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนคร  สุวรกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

687 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ป่ินเป่ียม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

688 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ป่ินเป่ียม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

689 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Epson ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลธิชา  สุทธนะ พนักงานสถิติ

690 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Rico ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชานนท์  กาศสมบูรณ์ พนักงานสถิติ

691 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสันติ  ชัยวิรัช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

692 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

693 จัดจ้างประชาสัมพันธ์การจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ ในปัจจุบัน ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
และแผนการด าเนินงานในอนาคต 2.นางสาวชลธิชา  สุทธนะ พนักงานสถิติ

3.นายนคร  สุวรกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

694 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ป่ินเป่ียม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

695 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจ าส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓๑ มี.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ
3.นางสาววาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

696 เช่าห้องแถวเอกชน เพ่ือเก็บเอกสารงานโครงการต่างๆ และพัสดุ ๓๑ มี.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ
ครุภัณฑ์ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

697 จัดซ้ือพัสดุโครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายป้อมชัย  ยอดย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการ
และการส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563

698 จัดซ้ือพัสดุเพ่ือท ารายงานตามโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๙ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาววาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

699 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจ าส านักงาน ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ
3.นางสาววาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

700 จัดซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในการจัดประชุม ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

701 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ใช้ในการจัดประชุม ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

702 จัดซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในการจัดประชุม ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

703 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ
3.นางสาววาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

704 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ
3.นางสาวนรัญญา  คีรีวิริยจิตต์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

705 จัดจ้างเหมาบริการเข้าเล่มอัดสันกาวพิมพ์สี และพิมพ์ปกสีเคลือบมัน ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ
สมุดรายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2562

706 จ้างเหมาบริการร้ือถอนเคร่ืองปรับอากาศและค่าอุปกรณ์เพ่ิมเติม ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายป้อมชัย  ยอดย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการ
ในการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

707 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ระบบ Inverter ขนาด 18,000 บีทียู ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายป้อมชัย  ยอดย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ
3.นายสุกิจ  ชาววงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

708 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ระบบ Inverter ขนาด 24,000 บีทียู ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายป้อมชัย  ยอดย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ
3.นายสุกิจ  ชาววงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

709 จัดซ้ือวัสดุส านักงานตามโครงการจัดท าสมุดรายงาน โครงการส ารวจภาวะ ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายป้อมชัย  ยอดย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

710 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพ เปล่ียนน้ ามันหล่อล่ืนและน้ ายาหล่อเย็น ๑๓ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ
รถยนต์ส านักงาน

711 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติราชการภายในส านักงาน ๒๐ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

712 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการท าโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาวประภัสสร  ค าเข่ือน นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน 2.นางสาวจันทร์ศรี  สว่างใส พนักงานสถิติ

3.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

713 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและ ๒๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประภัสสร  ค าเข่ือน นักวิชาการสถิติช านาญการ
สารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด

714 จัดจ้างท ารูปเล่มรายงานผลระดับจังหวัดโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประภัสสร  ค าเข่ือน นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

715 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประภัสสร  ค าเข่ือน นักวิชาการสถิติช านาญการ
"การสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดภายใต้โครงการ
ส ามะโนประชากรและเคหะ

716 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานภายในส านักงาน ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

717 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวราตรี  เทศกาล พนักงานสถิติ

718 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

719 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ๑๕ เม.ย. ๐๖ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ
กข-5155 ล าพูน

720 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Canon รุ่น 2530W ๒๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ

721 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการส ารวจธุรกิจการค้า ๑๓ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันจิรา  บุญมาลัย พนักงานสถิติ
และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2562 และโครงการส ารวจการมีใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

722 จัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Canon ๑๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันจิรา  บุญมาลัย พนักงานสถิติ
รุ่น 2530W เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

723 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันจิรา  บุญมาลัย พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2562

724 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ
และสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด

725 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือจัดท ารายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

726 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการสร้างเครือข่าย ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ
สายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด เพ่ือการจัดท าส ามโนประชากรและเคหะ

727 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ

728 จัดจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการสร้างเครือข่าย ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงคราญ  ยาทัญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ

729 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางณันท์นภัส  ทับจันอัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
และสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด

730 รายงานขอซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ส านักงาน ๑๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

731 รายงานขอซ้ือยางรถยนต์ส านักงาน ๑๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

732 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ๑๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสงวนพล  ดนุชนินทร์ พนักงานขับรถยนต์ราชการ
เดือนพฤษภาคม 2563 คร้ังท่ี 1
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

733 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

734 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

735 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนกรกฎาคม 2563 ๑๖ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

736 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563 พิเศษ

737 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอนุรักษ์  ล้ิมเสถียรวงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

738 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ส านักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

739 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

740 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

741 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
3.นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ

742 จัดจ้างด าเนินการโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
เพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ จังหวัดสุโขทัย พิเศษ

2.นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
3.นายสมัชชา  ฝางแสน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ

743 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนกันยายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐรินีย์  ศรีเมือง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

744 จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับเพ่ือใช้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 8 เ.ม.ย. 63 ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจักริน  เงินสายตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(COVID-19)

745 จัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๕ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวัฒน์  คุ้มแสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
โครงการส ารวจสถานประกอบการ เน่ืองจากสถานการณ์ระบาด
ของโรค COVID-19

746 จัดจ้างท าพวงมาลาเพ่ือถวายราชสักการะ เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแน่งน้อย  สวนสอน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

747 จัดซ้ือกระดาษเพ่ือใช้ในการท าแบบสอบถามเพ่ือใช้ในโครงการ ๒๙ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประเทือง  เรียนแพง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะและการท างานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2563

748 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์เอกสารส านักงาน ๑๔ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประเทือง  เรียนแพง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

749 จัดซ้ือกระดาษและซองเอกสาร เพ่ือใช้ในการท าแบบสอบถาม ๑๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแน่งน้อย  สวนสอน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
โครงการส ารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

750 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงาน ๒๐ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติช านาญการ
และประชาสัมพันธ์โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2563

751 จัดจ้างท าป้ายโรลอัพ (Roll up) เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ ๒๖ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติช านาญการ
โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

752 จัดจ้างท าพัดพลาสติกพิมพ์ลาย เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พิเศษ

753 จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและเช็คระยะ 30,000 กิโลเมตร ๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวัฒน์  คุ้มแสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ของรถยนต์ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

754 จ้างพิมพ์และเผยแพร่รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติช านาญการ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2562

755 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เพ่ือใช้ในการท าเอกสารประชาสัมพันธ์ ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประเทือง  เรียนแพง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

756 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนา RN ย่ีห้อ RISO รุ่น RN 2050 ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประเทือง  เรียนแพง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

757 จัดซ้ือกระดาษเพ่ือใช้ในการท าเอกสารประชาสัมพันธ์ ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแน่งน้อย  สวนสอน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

758 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Brother รุ่น HL-L 2370 DN ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจักริน  เงินสายตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

759 จัดจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวัฒน์  คุ้มแสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

760 จัดจ้างท าป้ายโรลอัพ และแผ่น Infographic ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ

761 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสารส านักงาน ย่ีห้อ ซัมซุง รุ่น M4030 ND ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจักริน  เงินสายตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

762 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแน่งน้อย  สวนสอน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

763 จัดซ้ือครุภัณฑ์ (เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจตเตอร์) ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ

764 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (พัดลมต้ังพ้ืน) ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวัฒน์  คุ้มแสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

765 จัดจ้างถ่ายเอกสารแจ้งเวียนตารางข้อมูลและสรุปสถานการณ์ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแน่งน้อย  สวนสอน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
จังหวัดอุตรดิตถ์

766 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้บริหารจัดการในส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติช านาญการ

767 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดท าเอกสารโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประเทือง  เรียนแพง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
และสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด

768 จัดจ้างท าแผ่นป้ายช่ือส านักงานและสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจักริน  เงินสายตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

769 จัดจ้างท ารูปเล่มเอกสารรายงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2563 ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

770 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงานฯ ๑๕ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

771 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงานฯ ๒๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชนี  เหล่ียมทองค า นักวิชาการสถิติช านาญการ

772 ขออนุมัติน ารถยนต์ราชการซ่อมและเปล่ียนอะไหล่แอร์รถยนต์ราชการ ๒๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประวิทย์  แจงทนงค์ พนักงานสถิติ

773 ขออนุมัติซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๑๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

774 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

775 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2562 2.นายประวิทย์  แจงทนงค์ พนักงานสถิติ

3.นางจงกล  เอ่ียมรอด พนักงานสถิติ

776 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

777 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

778 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

779 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

780 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นายประวิทย์  แจงทนงค์ พนักงานสถิติ
3.นางสาวดวงกมลวรรณ วงศ์พุทธค า พนักงานสถิติ

781 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟส าหรับงานส านักงาน ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

782 จัดจ้างถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ราชการ ๒๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประวิทย์  แจงทนงค์ พนักงานสถิติ

783 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงานฯ ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

784 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงานฯ ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

785 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงานฯ ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

786 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Kyocera รุ่น TA-3500i ๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ
จ านวน 1 กล่อง

787 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนา RZ สีด า จ านวน 2 รายการ ๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกัณทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ

788 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ ๑๒ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาพตะวัน  แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิติช านาญการ

789 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ ๑๒ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกัณทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ

790 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาพตะวัน  แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิติช านาญการ

791 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 29 รายการ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาพตะวัน  แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิติช านาญการ

792 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ เคียวเซร่า จ านวน 1 กล่อง ๒๕ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกัณทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

793 จัดจ้างด าเนินการกิจกรรมสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิติช านาญการ
"ฉันช่ือมาดี อยู่ท่ีกาฬสินธ์ุ" 2.นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

นางกัณทิมา  จรูญลัดดากุล3 พนักงานสถิติ

794 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนา ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกัณทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ

795 จัดซ้ือกระดาษไข ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกัณทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ

796 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อเคียวเซร่า ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

797 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อเคียวเซร่า จ านวน 1 กล่อง ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

798 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิติช านาญการ

799 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายยุฒิพงษ์  บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

800 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 5 เคร่ือง ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกัณทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ

801 จัดจ้างพิมพ์รายงานพร้อมเข้าเล่มส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกัณทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2562

802 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ประจ าส านักงานสถิติ ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถิติ
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

803 จัดซ้ือหน้ากากอนามัยเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ
"ฉันช่ือมาดี อยู่ท่ีกาฬสินธ์ุ" ฯ

804 เข่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

805 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด วันจักรี ๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายรังสรรค์  สิทธิจันทร์เสน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

806 จัดจ้างท าตรายาง ๑๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

807 จัดซ้ือชุดดร้ัมแม่แบบเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนครินทร์  เอ่ียมปาน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

808 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส านักงาน ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

809 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  นาโพธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

810 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ ๑๕ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ

811 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุ่งกาล  บุราณรักษ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
2.นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ
3.นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

812 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๑๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ
2.นางมยุวรรน  ศรีโย พนักงานสถิติ
3.นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

813 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาฯ เร่งด่วน ๒๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

814 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

815 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๑๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

816 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 23 รายการ ๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

817 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

818 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ ๑๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนครินทร์  เอ่ียมปาน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

819 จัดซ้ือสีทาภายในห้องส านักงานฯ ๒๔ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  นาโพธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

820 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

821 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

822 จัดซ้ือกระเป๋าผ้าปากกระเป๋าติดซิป ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

823 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 18 รายการ ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ
2.นางมยุวรรณ  ศรีโย พนักงานสถิติ
3.นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

824 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนครินทร์  เอ่ียมปาน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

825 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 198 ชุด ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

826 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 11 รายการ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุภาวดี  ศิริวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ
3.นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

827 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  นาโพธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

828 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 5 เคร่ือง ๒๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

829 จัดจ้างท าป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๒๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายรังสรรค์  สิทธิจันทร์เสน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

830 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ ๒๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนครินทร์  เอ่ียมปาน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

831 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 20 รายการ ๒๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุภาวดี  ศิริวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นางมยุวรรน  ศรีโย พนักงานสถิติ
3.นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

832 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานและให้บริการข้อมูล ๑๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

833 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานโครงการส ารวจข้อมูล ๒๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

834 จัดจ้างท ากระเป๋าใช้ในการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการ
มาดี ระดับจังหวัด พิเศษ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

835 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดประชุมโครงการสร้างเครือข่าย ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการ
สายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด พิเศษ

836 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

837 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

838 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

839 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
พิเศษ

840 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จังหวัดชัยภูมิ พิเศษ

841 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน ประเภทหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๑๕ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุภาพร  คันธราช เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์  เหมะธุรินทร์ พนักงานสถิติ
3.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

842 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ ๑๕ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจารุลักษณ์  ขันเงิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ
3.นายสราวุธ  รัตนพรมรินทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

843 จัดจ้างพิมพ์รูปเล่มรายงานผลการส ารวจโครงการ สศส.62 ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทยากร  สัจมนตรี พนักงานสถิติ
2.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นายสุรชัย  ศรีใสค า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

844 จัดซ้ือวัสดุส านักงานประเภทกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ
2.นายธ ามรงค์  เคนคม พนักงานสถิติ
3.นายสราวุธ  รัตนพรมรินทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

845 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวทัดตา  จันทรพัฒนา พนักงานสถิติ

846 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หน้ากากผ้ามีสายรัด) ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุรชัย  ศรีใสค า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

847 จัดจ้างท าป้ายโรลอัพ ๒๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์  เหมะธุรินทร์ พนักงานสถิติ

848 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจารุลักษณ์  ขันเงิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ
3.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

849 จัดซ้ือวัสดุส านักงานประเภทหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 2 รายการ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางวทัดตา  จันทรพัฒนา พนักงานสถิติ
2.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นายสุรชัย  ศรีใสค า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

850 จัดซ้ือวัสดุส านักงานประเภทหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 3 รายการ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายธ ามรงค์  เคนคม พนักงานสถิติ
2.นายสราวุธ  รัตนพรมรินทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

851 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 23 รายการ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์  เหมะธุรินทร์ พนักงานสถิติ
2..นายสุรชัย  ศรีใสค า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

852 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS จ านวน 5 เคร่ือง ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทยากร  สัจมนตรี พนักงานสถิติ
2.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3..นายสุรชัย  ศรีใสค า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

853 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง จ านวน 7 เคร่ือง ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจารุลักษณ์  ขันเงิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ
3.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

854 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ต่อเน่ือง) ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจารุลักษณ์  ขันเงิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
ประจ าปีงบประมาณ 2564 2.นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ

3.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

855 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด (ต่อเน่ือง) ๒๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจารุลักษณ์  ขันเงิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
ประจ าปีงบประมาณ 2564 2.ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์  เหมะธุรินทร์ พนักงานสถิติ

3.นายวัฒนา  เดชาจิรสิน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

856 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต จ านวน 8 หมายเลข ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 2.ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์  เหมะธุรินทร์ พนักงานสถิติ

3.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

857 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สดร่วมพิธีวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๓๑ มี.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

858 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

859 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

860 จ้างเหมาด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์ ๒๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้ากาญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

861 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๒๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้ากาญ พนักงานสถิติ
3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

862 ค่าเช่าอาคารเอกชน ๒๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้ากาญ พนักงานสถิติ
3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

863 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางชยุตรา  มุ่งบุญ พนักงานสถิติ

864 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

865 จ้างเหมาด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์ ๑๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

866 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

867 ค่าเช่าอาคารเอกชน ๑๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

868 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจักรภพ  ศรีทับทิม เจ้าหน้าท่ีสถิติ

869 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิติมา  จันทรปรีชายุทธ พนักงานสถิติ

870 จ้างเหมาด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์ ๑๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

871 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

872 ค่าเช่าอาคารเอกชน ๑๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

873 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๕ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

874 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

875 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๗ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

876 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณิชาภัคร  จินดาพี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

877 จัดซ้ือพวงมาลา ๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

878 จ้างเหมาด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์ ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

879 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

880 ค่าเช่าอาคารเอกชน ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

881 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

882 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

883 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางไพจิต  ย่ิงถาวร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

884 จ้างเหมาด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

885 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

886 ค่าเช่าอาคารเอกชน ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

887 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

888 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

889 จัดซ้ือกระเป๋าผ้าเพ่ือใช้โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ .ศ. 2563 ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

890 จัดจ้างพิมพ์เอกสารโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

891 จัดซ้ือหมึกโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวอนุลักษณ์  อดทน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

892 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ
3.นางสาวณิชาภัคร  จินดาพี พนักงานสถิติ

893 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ส านักงานฯ ๑๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอนุลักษณ์  อดทน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

894 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ .ศ. 2563 ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพวงผกา  ยศไกร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

895 ค่าซ้ือหมึก ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ
3.นางสาวอนุลักษณ์  อดทน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

896 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

897 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวณิชาภัคร  จินดาพี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

898 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (โต๊ะ, เก้าอ้ี) ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
2.นางธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ
3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

899 ค่าจ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
2.นางธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ
3.นางสาวอนุลักษณ์  อดทน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

900 ค่าจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ (VTR) ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ
3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

901 ค่าจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ (Backdrop, Roll up) ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

902 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอนุลักษณ์  อดทน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

903 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางไพจิต  ย่ิงถาวร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

904 จ้างเหมาด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

905 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

906 ค่าเช่าอาคารเอกชน ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

907 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ๑๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
หมายเลขทะเบียน กท2287 บุรีรัมย์

908 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
กท 2287 บุรีรัมย์

909 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๙ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
กท 2287 บุรีรัมย์

910 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๒๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
กท 2287 บุรีรัมย์

911 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 22 สค. 63 ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสฎฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการ
กท 2287 บุรีรัมย์ พิเศษ

912 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือจัดท าเอกสารเผยแพร่ โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

913 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

914 จัดจ้างพิมพ์รายงาน โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2562

915 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยวัฒน์  พลอยกัณหา พนักงานสถิติ

916 จัดซ้ือกระเป๋าผ้าส าหรับใส่เอกสาร ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยวัฒน์  พลอยกัณหา พนักงานสถิติ

917 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยวัฒน์  พลอยกัณหา พนักงานสถิติ

918 จัดจ้างท าตรายาง ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

919 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

920 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

921 จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้ โต๊ะท างาน (ทดแทนของเดิม) ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

922 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

923 จัดจ้างเข้าปกรูปเล่มรายงาน ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

924 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารและหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๒๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจงรัก  โยธาภักดี พนักงานสถิติ

925 รายงานผลการจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

926 รายงานการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

927 รายงานผลการจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

928 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนเมษายน 2563 ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

929 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจ าเดือนเมษายน 2563 ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

930 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ประจ าเดือนเมษายน 2563 ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางดวงพร จันปุ่ม พนักงานสถิติ
3.นางปาริชาติ อุปชัย พนักงานสถิติ

931 จัดจ้างท าตรายางประจ าส านักงาน ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

932 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

933 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

934 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

935 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางดวงพร จันปุ่ม พนักงานสถิติ
3.นางปาริชาติ  อุปชัย พนักงานสถิติ

936 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 ๙ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางปาริชาติ  อุปชัย พนักงานสถิติ
3.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

937 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๙ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางปาริชาติ อุปชัย พนักงานสถิติ
3.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

938 จัดจ้างเปล่ียนชาร์ปโลเลอร์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

939 จัดซ้ือหมึกและกระดาษไขเคร่ืองก๊อปป้ีปร้ิน ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางดวงพร จันปุ่ม พนักงานสถิติ
3.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

940 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563 2.นางดวงพร จันปุ่ม พนักงานสถิติ

3.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

941 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

942 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

943 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ
3.นางปาริชาติ  อุปชัย พนักงานสถิติ

944 จัดจ้างท าพวงมาลา ๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

945 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล ๑๖ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

946 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ



62

แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย
และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

947 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

948 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ
3.นางปาริชาติ  อุปชัย พนักงานสถิติ

949 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

950 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

951 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

952 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ
3.นางปาริชาติ  อุปชัย พนักงานสถิติ

953 จ้างพิมพ์รูปเล่มรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2562 2.นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

3.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

954 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการส ารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
และการส่ือสาร 2.นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

955 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

956 จัดซ้ือวัสดุประจ าส านักงาน ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางปาริชาติ  อุปชัย พนักงานสถิติ
3.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

957 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

958 จัดซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

959 จัดซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ ๒๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

960 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล ๒๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
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แบบ ผ.ท. 3
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

961 จัดจ้างเข้ารูปเล่มรายงาน ๒๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

962 จัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

963 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ
3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

964 จัดซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
"การพัฒนาเครือข่ายสถิติร่วมสานสัมพันธ์มาดี จังหวัดยโสธร" 2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

965 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการอบรมหลักสูตร ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
"การพัฒนาเครือข่ายสถิติร่วมสานสัมพันธ์มาดี จังหวัดยโสธร" 2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

966 จัดจ้างท าโรลอัพ ส าหรับใช้ในการอบรมหลักสูตร ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
"การพัฒนาเครือข่ายสถิติร่วมสานสัมพันธ์มาดี จังหวัดยโสธร"

967 จัดจ้างพิมพ์รูปเล่มรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2562 พิเศษ

2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ
3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

968 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ
3.นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

969 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๑๖ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ
3.นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

970 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๗ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ
3.นางสาวนภารัตน์  กัลธิยา พนักงานสถิติ

971 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ
3.นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

972 ขออนุมัติจัดจ้างสกรีนเคร่ืองหมายประจ าของส านักงานสถิติแห่งชาติ ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

973 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

974 ขออนุมัติจัดจ้างท ากุญแจ ๒๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

975 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ๒๘ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

976 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ๒๘ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ



64

แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย
และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

977 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (สต๊ิกเกอร์) ๑๓ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

978 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ซองขาวพับ 2) ๑๓ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

979 จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบส ารวจฯ ๑๓ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

980 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง ๑๓ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

981 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

982 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

983 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

984 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

985 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

986 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

987 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๘ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

988 จัดจ้างท าสต๊ิกเกอร์ขาวด้านติดโฟมบอร์ด ๘ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

989 จัดจ้างท ากระเป๋าผ้าขาวม้าคละลายมีซับใน พร้อมสกรีน 1 ต าแหน่ง ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

990 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

991 จัดจ้างท า STANDY และ ROLL-UP  ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

992 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดอบรม  โครงการสร้างเครือข่าย ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ
สายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด

993 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

994 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

995 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

996 จัดจ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

997 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

998 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800VA) ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

999 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยาในกรณีเร่งด่วน ๑๕ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1000 จัดซ้ือซองน้ าตาล ขนาด A4 ๒๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1001 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย
และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1002 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1003 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ๑๕ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1004 จัดจ้างซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวัขนีย์  ไชยน้ าอ้อม พนักงานสถิติ

1005 จัดจ้างซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเรืองวิทย์  ชาค ารุณ พนักงานสถิติ

1006 จัดจ้างซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1007 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๗ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเรืองวิทย์  ชาค ารุณ พนักงานสถิติ

1008 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดเลย พ.ศ. 2562 ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1009 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2562

1010 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๗ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศุภลักณ์  พลเตมา พนักงานสถิติ

1011 จัดจ้างพ่นสต๊ิกเกอร์เคร่ืองหมายรถส่วนกลาง ๗ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1012 จัดจ้างตรวจเช็ค - ซ่อมตามระยะทางท่ีก าหนดรถยนต์ส่วนกลาง ๒๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1013 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1014 จัดซ้ือวัสดุโครงการ สศส.62 ๒๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวเจตสุดา  ลือโสภา พนักงานสถิติ
2.นายจิรกร กุลสิงห์ พนักงานสถิติ

1015 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๑๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวมลฤดี  โนนใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางธนพร  โพธิวัฒน์ พนักงานสถิติ

1016 จัดจ้างท าสมุดรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2562 ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวเจตสุดา  ลือโสภา พนักงานสถิติ
2.นายจิรกร กุลสิงห์ พนักงานสถิติ

1017 จัดจ้างท ากระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนข้อความ ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวมลฤดี  โนนใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางสาวดวงฤทัย  ยุติกาล พนักงานสถิติ

1018 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือจัดอบรมเครือข่ายสายสัมพันธ์ ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวมลฤดี  โนนใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางสาวดวงฤทัย  ยุติกาล พนักงานสถิติ

1019 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายจิรกร กุลสิงห์ พนักงานสถิติ
2.นางธนพร  โพธิวัฒน์ พนักงานสถิติ

1020 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวเจตสุดา  ลือโสภา พนักงานสถิติ
2.นางธนพร  โพธิวัฒน์ พนักงานสถิติ

1021 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ (เดือนเมษายน 2563) ๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1022 ขออนุมัติด าเนินการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต (เดือนเมษายน 2563) ๑๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1023 ขออนุมัติจัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในการป้องกันวิกฤตการณ์ ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
หรือ COVID-19

1024 ขออนุมัติจัดซ้ือหน้ากากผ้า ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากสถานการณ์ ๑๕ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

1025 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
หมายเลขทะเบียน ขคพ 486 สกลนคร

1026 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง ๒๘ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1027 ขออนุมัติด าเนินการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๓๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนเมษายน 2563 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1028 ขออนุมัติด าเนินการจ้างท าความสะอาดส านักงาน เดือนเมษายน 2563 ๓๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1029 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ เดือนพฤษภาคม 2563 ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1030 ขออนุมัติด าเนินการเช้าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนเมษายน 2563 ๑๔ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1031 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1032 จ้างท าความสะอาดส านักงาน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1033 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1034 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1035 จ้างท าความสะอาดส านักงาน ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1036 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ เดือนกรกฎาคม 2563 ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1037 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 ๑๐ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1038 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1039 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1040 1037+A2920:A2936 ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1041 จัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในส านักงาน ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1042 จ้างท าความสะอาดส านักงาน ประจ าเดือนกรกฏาคม 2563 ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1043 จ้างเหมาซ่อมแซมปูกระเบ้ืองส านักงาน ๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1044 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร

1045 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจ าเดือนกรกฏาคม 2563 ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1046 จัดจ้างท าเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1047 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร SHARP MX-561AI ๒๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1048 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๒๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2562 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1049 จัดจ้างพิมพ์สรุปสถานการณ์ของจังหวัดสกลนคร และรายงาน ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
ผลการด าเนินงานและแผนพัฒนสถิติระดับพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนครฯ

1050 จ้างท าความสะอาดส านักงาน ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1051 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1052 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร SHARP ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1053 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1054 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1055 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1056 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1057 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้าเพ่ือใช้ในส านักงาน ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1058 จัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในส านักงาน ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1059 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1060 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1061 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1062 จัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในส านักงาน ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1063 จัดจ้างท าความสะอาดส านักงาน ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1064 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ของทางราชการ (สลับยาง) ๙ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิทธ์ิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1065 จัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ ๒๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

1066 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกัญญ์ลภัส มหิพันธ์ุ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พิเศษ
2.นางสาวละเอียด ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
3.นางฉลวย  แป้นทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1067 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1068 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถราชการ ๒๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิทธ์ิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1069 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพ่ือจัดท าโครงการ สศส. 63 ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกัญญ์ลภัส มหิพันธ์ุ นักวิชาการสถิติช านาญการ
จ านวน 13 รายการ พิเศษ

๒.นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ
3.นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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1070 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฯ (ตลับหมึกเลเซอร์) เพ่ือจัดท าโครงการ สศส. 63 ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ
3.นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1071 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพ่ือจัดท าโครงการ สศส. 62 ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางมณีพันธ์  จิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1072 จัดจ้างท าเล่มรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๐ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2562 ๒.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

๓.นางรัตติยากร  ชะโกฎ พนักงานสถิติ

1073 จัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีและซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิทธิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
หมายเลขทะเบียน กฉ 7362  สุรินทร์

1074 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ฯ เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
และสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด 2.นางฉลวย  แป้นทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางมณีพันธ์  จิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1075 จัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสารสะพายข้างพร้อมปักโลโก้ส านักงานฯ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางกัญญ์ลภัส มหิพันธ์ุ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พิเศษ
2.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
3.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

1076 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ๑๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางกัญญ์ลภัส มหิพันธ์ุ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ระดับจังหวัด พิเศษ

2.นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นายเสรี  สมเผ่าวงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1077 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฯ ส าหรับใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด

1078 จัดจ้างท าเอกสารส าหรับใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ
โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด

1079 จัดซ้ือตลับหมึกเลเซอร์ Samsung MLT-D201S ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางกัญญ์ลภัส มหิพันธ์ุ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พิเศษ
2.นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ
3.นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1080 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางกัญญ์ลภัส มหิพันธ์ุ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พิเศษ
2.นางรัตติยากร  ชะโกฎ พนักงานสถิติ
3.นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1081 จัดจ้างท าเอกสารบทความวิเคราะห์สถานการณ์ประเด็นส าคัญ ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จังหวัดสุรินทร์ ปี 2563 ๒.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

๓.นางมณีพันธ์  จิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1082 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นายเสรี  สมเผ่าวงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
๓.นายสิทธิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1083 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางกัญญ์ลภัส มหิพันธ์ุ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พิเศษ
2.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
3.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

1084 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1085 จ้างท าตรายาง ๘ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

1086 ซ้ือพวงมาลาดอกไม้สดถวายราชสักการะเน่ืองในวันคล้ายสวรรคต ๒๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ี รต.หญิงนิภัษษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1087 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและอะไหล่ ๒๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสัจจพงษ์  ดวงลาดนา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
รถยนต์ราชการ

1088 ซ้ือวัสดุโครงการ สศส.2563 ๒๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสัจจพงษ์  ดวงลาดนา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ
3.นายปกรณ์  พงษ์ไพรัตน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1089 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ๒๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1090 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนา ปี 63 ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสัจจพงษ์  ดวงลาดนา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1091 จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารการประชุมโครงการสร้างเครือข่าย ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางวรุณรัตน์  พงษ์ไพรัตน์ พนักงานสถิติ
สายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด 2.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1092 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงานประชุมโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ
ระดับจังหวัด 2.นายณดุลย์  สิงหศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายปกรณ์  พงษ์ไพรัตน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1093 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณดุลย์  สิงหศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1094 จัดจ้างท าป้ายฉาก Backdrop งานประชุมโครงการสร้างเครือข่าย ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ
สายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด

1095 จัดจ้างท าวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิภัษษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ
และประชุมโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ระดับหนองคาย 2.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

3.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1096 จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอ้ีท างาน ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางวรุณรัตน์  พงษ์ไพรัตน์ พนักงานสถิติ
2.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1097 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในส านักงานฯ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ
2.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิภัษษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ
3.นายปกรณ์  พงษ์ไพรัตน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1098 จัดจ้างพิมพ์รายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณดุลย์  สิงหศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พ.ศ. 2562
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1099 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๑๖ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

1100 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือจัดท าเล่มรายงานสรุปการประชุมสร้างเครือข่าย ๑๖ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ
สายสัมพันธ์มาดีฯ 2.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายณดุลย์  สิงหศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1101 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในส านักงานฯ ๑๖ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ
2.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1102 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนยางรถยนต์ราชการ ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

1103 ขออนุมัติจัดซ้ือพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด-19 ๑๕ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพรัตน์  พ่ึงโคกสูง พนักงานสถิติ
ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน

1104 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ๑๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรุ่งนภาพร พุสิมมา พนักงานสถิติ
(ประจ าเดือน เมษายน 2563)

1105 ขออนุมัติด าเนินการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๓๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรวีนัส  ข่วงสิมมา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางจุฑาทิพ  จ าปาลอย พนักงานสถิติ
3.นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

1106 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ๑๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

1107 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองคอมพิวเตอร์และวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

1108 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1109 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑาทิพ  จ าปาลอย พนักงานสถิติ

1110 จัดจ้างถ่ายเล่มเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (การส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน

1111 จัดจ้างท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1112 จัดจ้างท าฟิวเจอร์บอร์ดผังบุคลากร ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  ภูกองชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1113 จัดซ้ือวัสดุส้ืนเปลืองส านักงาน ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจีรภา  วงษ์ยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1114 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองคอมพิวเตอร์และวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1115 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเตือนใจ  แสนจันทร์ พนักงานสถิติ

1116 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองคอมพิวเตอร์ และวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๑๖ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  ภูกองชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1117 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๖ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรนุช  ไอยรา พนักงานสถิติ

1118 จัดจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน ๑๖ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

1119 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบ Network สาย Lan และติดต้ัง ๑๖ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรุ่งนภาพร  พุสิมมา พนักงานสถิติ
พร้อมเดินระบบไฟฟ้าภายในส านักงานสถิติจังหวัด
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1120 จัดจ้างท าฉากก้ันห้องประชุม ๒๔ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑาทิพ  จ าปาลอย พนักงานสถิติ

1121 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓๐ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธิติยา  แก้วอินทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

1122 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเตือนใจ  แสงจันทร์ พนักงานสถิติ

1123 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรวีนัส  ข่วงสิมมา นักวิชาการสถิติช านาญการ

1124 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรุ่งนภาพร  พุสิมมา พนักงานสถิติ

1125 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนกันยายน 2563 ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจีรภา  วงษ์ยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1126 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๒๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1127 รายงานขอจัดจ้างท าตรายาง ๘ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1128 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

1129 รายงานขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
หรือโควิด-19

1130 รายงานขอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๑๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1131 รายงานขอซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1132 รายงานขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1133 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

1134 จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส านักงาน ๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1135 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ๑๒ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

1136 จัดจ้างท าตรายาง ๑๒ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1137 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๑๒ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1138 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1139 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1140 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1141 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

1142 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1143 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๙ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1144 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1145 จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1146 จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Sharp ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

1147 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1148 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1149 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

1150 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1151 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

1152 จัดจ้างท ากระเป๋าผ้าดิบพร้อมสกรีน ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1153 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

1154 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

1155 จัดจ้างท ารูปเล่มรายงานโครงการ สศส. 2562 ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1156 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1157 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1158 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

1159 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ-เก้าอ้ี) ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชิต  ชมฉ่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
3.นายคงฤทธ์ิ  มลาฤทธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1160 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1161 จัดจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

1162 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1163 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1164 จัดซ้ือวัสดุใช้ในส านักงาน ๘ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
สถิติ

2.นายวิโรจน์  แสงวงศ์ พนักงานสถิติ
3.นางสาวศรีวลักษณ์  จันทร์เทศ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1165 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
สถิติ

2.นางสาวเกษชาฎา  กุลาราช พนักงานสถิติ
3.ว่าท่ี ร.ต.วีรศักด์ิ  ลาผ่าน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1166 จัดซ้ือจัดจ้างท าโลโก้ตราส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ๒๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
แกะพ่นตามแบบ สถิติ

1167 จัดซ้ือวัสดุใช้ในส านักงาน ๔ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
สถิติ

1168 จัดซ้ือวัสดุใช้ในส านักงาน ๔ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
สถิติ

1169 ขออนุมัติซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์ประจ าส านักงาน ๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
สถิติ

1170 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๔ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2563 สถิติ

2.นางสาวเกษชาฎา  กุลาราช พนักงานสถิติ
3.นายอาทิตย์อุท้ย  ดวงแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1171 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน หมึก CANON TONER 325 FOR CANON ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
 LBP-6030 สถิติ

1172 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ สถิติ

1173 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน การจัดการอบรม "การสร้างเครือข่ายสัมพันธ์มาดี ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ" สถิติ

1174 จัดซ้ือจัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสารการจัดอบรม "การสร้างเครือข่าย ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
สายสัมพันธ์มาดี จังหวัดอุบลราชธานี" สถิติ

2.นางสาวปณิชา  สัตย์ธรรม พนักงานสถิติ
3.นายอาทิตย์อุท้ย  ดวงแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1175 จัดจ้างถ่ายเอกสาร "การสร้างเครือข่ายสัมพันธ์มาดี จังหวัดอุบลราชธานี ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ" สถิติ

1176 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานใหม่ และทดแทนครุภัณฑ์เดิม ประจ าปีงบประมาณ ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
พ.ศ. 2563 สถิติ

2.นางสาวปณิชา  สัตย์ธรรม พนักงานสถิติ
3.นางสาวอาลอน  รัตนบ ารุง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1177 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานทดแทนเคร่ืองโทรสารพร้อมฟังก์ช่ัน FAX ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
ย่ีห้อ RICOH รุ่น SP3710SF สถิติ

1178 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า Syndome ECO II-80 ๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
สถิติ

1179 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
สถิติ

1180 จัดจ้างพิมพ์รายงานพร้อมเข้าเล่ม ๗ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการ
สถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1181 จ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวบัวเพลิน  เหลือผล พนักงานสถิติ
จุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

1182 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ๘ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนฎกร  เพชรพัชรกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานราชการของส านักงานสถิติอ านาจเจริญ

1183 จ้างเหมาบริการจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 งาน 2 รายการ ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ น.ส.จุฑามาศ  ค ากุณา พนักงานสถิติ
เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

1184 จ้างท าพวงมาลาถวายราชสักการะ เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางบุษบา  บุญเจริญสุขทวี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1185 ตรวจรับการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการส่วนกลาง ๓๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน์  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการ
ประจ าส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2563 พิเศษ
เดือนเมษายน

1186 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง ๑๒ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน์  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการ

พิเศษ

1187 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการส ารวจข้อมูลเทคโนโลยี ๒๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันทิมา  ไชยราช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563

1188 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง ประจ าส านักงาน ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน์  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการ
สถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2563 พิเศษ
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

1189 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง เพ่ือใช้ในการ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนฏกร  เพชรพัชรกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานราชการของส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ

1190 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน์  บุญศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2563 พิเศษ

1191 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง ประจ าส านักงาน ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนฎกร  เพชรพัชรกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
สถิติจังหวัดอ านาจเจริญ

1192 จ้างท าพวงมาลาถวายราชสักการะ เน่ืองในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๑๐ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขวัญทิพย์  หนูทิพย์ พนักงานสถิติ
ประจ าปี 2563

1193 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ๑๗ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวบัวเพลิน  เหลือผล พนักงานสถิติ

1194 จ้างเหมาบริการ นายสมเด็จ รัตนะศรี เพ่ือเป็นพนักงานขับรถยนต์ในการ ๒๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนฎกร  เพชรพัชรกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เดินทางไปราชการ ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

1195 จ้างเหมาบริการเข้ารูปเล่มรายงานสถิติ จังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2562 ๒๙ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสด็จ  ค ามา พนักงานสถิติ

1196 จัดซ้ือพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเช้ือ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ
นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

ไวรัสโคโรนา 2019 พิเศษ

1197 จ้ดจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสด็จ  ค ามา พนักงานสถิติ
สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์มาดี 
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1198 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันทิมา  ไชยราช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์มาดี 

1199 จัดจ้างท าถุงผ้าพร้อมสกรีน เพ่ือใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฑามาศ  ค ากุณา พนักงานสถิติ
สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์มาดี 

1200 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง ประจ าส านักงาน ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิษฐา  พิมพ์หล่อ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สถิติจังหวัดอ านาจเจริญ

1201 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

1202 จัดซ้ือพัมลมต้ังพ้ืนขนาด 18 น้ิว จ านวน 5 เคร่ือง เพ่ือใช้ในส านักงานสถิติ ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวบัวเพลิน  เหลือผล พนักงานสถิติ
จังหวัดอ านาจเจริญ

1203 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ( 1,000VA) จ านวน 5 เคร่ือง ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิษฐา  พิมพ์หล่อ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1204 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการส่วนกลาง ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสด็จ  ค ามา พนักงานสถิติ
ประจ าส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ

1205 จ้างเหมาบริการจัดท ารูปเล่ม "สรุปผลท่ีส าคัญการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสด็จ  ค ามา พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จังหวัดอ านาจเจริญ"

1206 จ้างเหมาบริการท าปกและเข้ารูปเล่มรายงานส ารวจภาะวะเศรษฐกิจ ๑๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฑามาศ  ค ากุณา พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จังหวัดอ านาจเจริญ

1207 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการจัดท าข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการ
เพ่ือการบริการระดับพ้ืนท่ี จังหวัดอ านาจเจริญ ปึงบประมาณ พ .ศ. 2563 พิเศษ

1208 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการส่วนกลางประจ าส านักงานสถิติ ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการ
จังหวัดอ านาจเจริญ พิเศษ

2.นางสาวบัวเพลิน  เหลือผล พนักงานสถิติ
3.นางสาวนิษฐา  พิมพ์หล่อ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1209 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

1210 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับ Tablet ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ๒๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

1211 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ

1212 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1213 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1214 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

1215 จัดจ้างซ่อมบ ารุงระบบแอร์รถยนต์ส านักงานฯ ๙ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1216 จัดจ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ
ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

1217 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด ๒๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1218 จัดซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส านักงานฯ ๒๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิวัฒนา  ใสดวง พนักงานสถิติ

1219 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ

1220 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

1221 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1222 จัดจ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แบบรายเดือนส านักงาน ๑๓ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ
สถิติจังหวัดบึงกาฬ

1223 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ

1224 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1225 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1226 จัดจ้างบริการล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน ๙ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

1227 จัดจ้างบริการตรวจเช็คระยะและซ่อมบ ารุงรถยนต์ส านักงานฯ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

1228 จัดจ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ
ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

1229 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๙ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

1230 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563 ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ

1231 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1232 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1233 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

1234 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๙ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

1235 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด เพ่ือร่วมพิธีถวายราชสักการะเน่ืองใน ๑๐ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ
"วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจ าปี พ.ศ. 2563

1236 จัดจ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน ๑๐ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ
ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

1237 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุมลพร  ตะน่าน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1238 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1239 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1240 จัดจ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน ๑๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

1241 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

1242 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1243 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

1244 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

1245 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

1246 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1247 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1248 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

1249 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1250 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1251 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1252 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

1253 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1254 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1255 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1256 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1257 จ้างพิมพ์ผ้าไวนิลฯ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

1258 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

1259 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

1260 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1261 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1262 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1263 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1264 จ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

1265 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิธิชญา  อุ่ยตระกูล พนักงานสถิติ

1266 จ้างท าสต๊ิกเกอร์โลโก้พร้อมไดคัดจัดท าติดข้างรถ ๒๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายตรรกวิทย์  รัตนพันธ์ พนักงานสถิติ
ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี

1267 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภางค์ภัทร  ชูขันธ์ พนักงานสถิติ

1268 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ย่ีห้อ เคียวเซร่า รุ่น TA-3510i ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพงศ์นที  คงทวีกุล พนักงานสถิติ

1269 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิธิชญา  อุ่ยตระกูล พนักงานสถิติ

1270 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๙ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภางค์ภัทร  ชูชันธ์ พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2562 จังหวัดกระบ่ี

1271 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายตรรกวิทย์  รัตนพันธ์ พนักงานสถิติ

1272 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายตรรกวิทย์  รัตนพันธ์ พนักงานสถิติ

1273 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กธ 6647 กระบ่ี ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพงศ์นที  คงทวีกุล พนักงานสถิติ

1274 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวรรณ์ฑา  มาศเสม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1275 จัดซ้ือกระเป๋าผ้าดิบส าหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธาราทิพย์  ใยสีงาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1276 จัดจ้างท าตรายาง ๒๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1277 จัดซ้ือกระเป๋าผ้าดิบส าหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธาราทิพย์  ใยสีงาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1278 จัดซ้ือพัดลมแบบต้ังพ้ืน ขนาด 16 น้ิว ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภางค์ภัทร  ชูชันธ์ พนักงานสถิติ

1279 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพงศ์นที  คงทวีกุล พนักงานสถิติ

1280 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิธิชญา  อุ่ยตระกูล พนักงานสถิติ

1281 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ย่ีห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa 3010i) ๑๒ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ

1282 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกย่ีห้อต่างๆ) โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และสังคมของครัวเรือน และวางแผน

1283 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

1284 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันทิมา  อินนาคม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1285 จ้างซ่อมเคร่ือง Tablet Haier ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุรศักด์ิ  สอนวิสัย เจ้าหน้าท่ีสถิติ

1286 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 7461 ชุมพร ๒๐ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐวุฒิ  ชิตอักษร พนักงานขับรถยนต์

1287 จ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์พระบรมราชปณิธานฯ ขนาด 24*95 ซม. ๒๔ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพร  ภมรนาค พนักงานสถิติ

1288 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือใช้ในการเดินทางไปราชการ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

1289 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ย่ีห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa 3010i) ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ

1290 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดท าเอกสารประกอบการจัดประชุม ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอภิญญา  คารวานนท์ พนักงานสถิติ
เชิงปฏิบัติการฯ

1291 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ

1292 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันทิมา  อินนาคม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1293 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

1294 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประภานัน  กันภัยชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ระดับจังหวัด คร้ังท่ี 2/2563

1295 จ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้ประกอบการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสาลินี  อ่อนล าเนา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ระดับจังหวัด คร้ังท่ี 2/2563

1296 จ้างท าหนังสือ รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจตุรงค์  สุตราม พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2562 จังหวัดชุมพร

1297 จ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้ประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
การสนับสนุนเครือข่ายสถิติร่วมสานสัมพันธ์มาดีฯ และวางแผน

1298 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ประจ าไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ 2563 ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวยุพา  มิตรมังกร พนักงานสถิติ

1299 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภัทรวดี กล่ินสวัสด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1300 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (พัดลมต้ังพ้ืนขนาด 16 น้ิว) ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ

1301 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจตุรงค์  สุตราม พนักงานสถิติ

1302 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดต้ัง) ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
แบบต้ังพ้ืน/แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู และขนาด 36,000 บีทียู และวางแผน

2.นายจตุรงค์  สุตราม พนักงานสถิติ
3.นางสาวภัทรวดี  กล่ินสวัสด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1303 จ้างเหมาปักป้ายโลโก้ช่ือ "ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร" ขนาด 13*4 ซม. ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภัทรวดี  กล่ินสวัสด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1304 จ้างซ่อมเคร่ือง Tablet PC ย่ีห้อ ASUS ๑๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวยุพา  มิตรมังกร พนักงานสถิติ

1305 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวญานิกา  ลอยเล่ือน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1306 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้างรถยนต์ส านักงานฯ ๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนงลักษณ์  เกิดแก้ว เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
2.นายณรงค์ฤทธ์ิ  ฟองพิทักษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1307 จัดซ้ือกระเป๋าอบรมเครือข่ายสถิติร่วมสัมพันธ์มาดี ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศรีสุวรรณ  นาคเพชร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาวณัฐรัตน์  เกิดภิบาล พนักงานสถิติ
3.นางสาวราณี  เจริญฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

1308 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศรีสุวรรณ  นาคเพชร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1309 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส านักงานฯ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศรีสุวรรณ  นาคเพชร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1310 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศรีสุวรรณ  นาคเพชร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1311 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส านักงานฯ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศรีสุวรรณ  นาคเพชร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ
3.นางสาวราณี  เจริญฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

1312 จัดซ้ือโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ UPS ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศรีสุวรรณ  นาคเพชร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(เคร่ืองส ารองไฟ) 2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

1313 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส านักงานฯ ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศรีสุวรรณ  นาคเพชร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ
3.นางสาวราณี  เจริญฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

1314 จัดจ้างเข้าเล่มรายงานสถิติจังหวัดตรัง พ.ศ. 2562 ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ
3.นางสาวราณี  เจริญฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

1315 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล ๑๗ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณรงค์ฤทธ์ิ  ฟองพิทักษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1316 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิธาร  ดีหนู พนักงานสถิติ

1317 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร ๕ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิธาร  ดีหนู พนักงานสถิติ

1318 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ๖ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ

1319 ขออนุมัติจัดท าตรายาง ๑๖ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ

1320 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๑๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ

1321 จัดซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๑๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ

1322 จัดซ้ือหมึกเลเซอร์พร้ินเตอร์ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ

1323 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิธาร  ดีหนุ พนักงานสถิติ

1324 จัดจ้างท ากระเป๋าเพ่ือใช้ในการประชุมฯ  โครงการสร้างเครือข่าย ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ
สัมพันธ์มาดีฯ 2.นายวิธาร  ดีหนู พนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1325 จัดจ้างท าไวนิล เพ่ือใช้ในการประชุมฯ โครงการสร้างเครือข่าย ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ
สัมพันธ์มาดีฯ

1326 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการประชุมฯ โครงการสร้างเครือข่าย ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิธาร  ดีหนุ พนักงานสถิติ
สัมพันธ์มาดีฯ

1327 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้ในการประชุมฯ โครงการสร้าง ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ
เครือข่ายสัมพันธ์มาดีฯ

1328 จัดจ้างท ารายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2562

1329 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ

1330 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองเอกสารและเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายวิธาร  ดีหนู พนักงานสถิติ

1331 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิธาร  ดีหนู พนักงานสถิติ

1332 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิธาร  ดีหนู พนักงานสถิติ

1333 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองเอกสารและเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ

1334 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ

1335 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (โครงการ พร. สทส. สธ) ๑๕ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1336 จัดซ้ือพัสดุส านักงานการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเช้ือไวรัส ๑๕ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

1337 จัดเปล่ียนชุดสร้างภาพเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1338 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร KYOCERA TK-479 ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1339 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการ สศส. 62 ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1340 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1341 จ้างพิมพ์รายงานพร้อมเข้าเล่ม (โครงการ สศส.62) ๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1342 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง ๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1343 จัดซ้ือหมึกก็อปป้ีพร้อมกระดาษไขมาสเตอร์ ดูโปร เพ่ือจัดท าโครงการ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
สร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพ่ือการจัดท าส ามะโน
ประชากรและเคหะ

1344 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร KYOCERA TK -479 ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1345 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1346 จัดซ้ือกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน เพ่ือจัดท าโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
มาดีระดับจังหวัด เพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1347 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1348 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1349 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างานผู้บริหาร ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1350 จัดจ้างท าเอกสารภาพสีพร้อมท ารูปเล่ม ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1351 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1352 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน 2 ตัว ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1353 ขออนุมัติเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
จ านวน 17 หมายเลข ประจ าเดือนมีนาคม 2563 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1354 จัดซ้ือตลับหมึกคอมพิวเตอร์ (โครงการ ส.ธ. 2563) ๒๖ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1355 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (โครงการ ส.ธ. 2563) ๒๖ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1356 เข่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 17 หมายเลข ๒๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนเมษายน 2563 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1357 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กง 4450 ปัตตานี ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1358 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 17 หมายเลข ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1359 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารและเคร่ืองพิมพ์ส าเนา ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1360 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1361 จัดซ้ือหมึก SAMSUNG และหมึก Kyocera จ านวน 4 สี ๒๙ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1362 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 17 หมายเลข ๒๔ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1363 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการแผนแม่บท 76 จังหวัด ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1364 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหว้ด ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1365 จัดจ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้อบรมโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
ระดับจังหวัด 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1366 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหว้ด ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถิติ

1367 จัดจ้างปร้ินเอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1368 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1369 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 17 หมายเลข ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1370 จัดจ้างท าป้ายไวนิล และชุดนิทรรศการ โครงการสร้างเครือข่าย ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
สายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1371 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๒๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1372 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 5 เคร่ือง ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1373 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1374 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1375 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1376 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1377 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1378 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1379 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1380 จัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด ๒๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1381 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ ๒๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1382 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1383 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1384 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1385 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1386 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๐ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1387 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1388 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1389 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1390 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1391 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1392 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1393 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1394 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1395 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๙ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1396 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1397 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 8 หมายเลข ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1398 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1399 จ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1400 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1401 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1402 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๒ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1403 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๔ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1404 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 8 หมายเลข ๒๔ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1405 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1406 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1407 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1408 จัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1409 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1410 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1411 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1412 จัดจ้างท าป้ายโลโก้ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1413 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1414 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1415 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1416 จัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1417 เช่าห้องประชุมสัมมนา ๒๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปิยะมาศ  โบบทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1418 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1419 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1420 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 8 หมายเลข ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1421 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1422 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1423 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1424 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1425 จัดจ้างเช่าเคร่ืองขยายเสียง ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมนตรี  แต่สกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1426 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1427 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1428 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1429 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1430 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1431 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1432 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1433 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1434 จัดจ้างท าตรายาง ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1435 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1436 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1437 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1438 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1439 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1440 จัดจ้างท าความสะอาดรถยนต์ส านักงาน ๒๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมนตรี  แต่สกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1441 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1442 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1443 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1444 ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด ๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1445 ค่าซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในโครงการส ารวจสถานท่ีพักแรมจังหวัดพัทลุง ๒๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563

1446 ค่าซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในโครงการส ารวจสถานท่ีพักแรม ๒๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2563

1447 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง TABLET ส านักงานสถิติ ๒๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
จังหวัดพัทลุง ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ 2563

1448 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1449 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1450 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง TABLET ส านักงานสถิติ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
จังหวัดพัทลุง ประจ าเดือนเมษายน 2563

1451 จ้างจัดท ารายงานส ารวจสถานท่ีพักแรมจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2563 ๒๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1452 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1453 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
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1454 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง TABLET ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

1455 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1456 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1457 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง TABLET ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ๒๔ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
ประจ าเดือนมิถุนายน 2563

1458 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1459 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1460 จัดซ้ือหมึกถ่ายเอกสาร Canon Image Runner 2530 ๒๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1461 จัดซ้ือหมึกถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

1462 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

1463 จัดซ้ือกระเป๋าเอกสารส าหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
สร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด

1464 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลระดับจังหวัดโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

1465 จัดซ้ือหน้ากากอนามัยส าหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
สร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด

1466 จัดจ้างถ่ายเอกสารส าหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
สร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด

1467 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
สร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด

1468 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด

1469 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1470 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1471 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในงานส านักงาน ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอ าไพ  ปานสังข์ พนักงานสถิติ

1472 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ (UPS) เพ่ือใช้ในงานส านักงาน โครงการจัดหาระบบ ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ UPS (เคร่ืองส ารองไฟ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

1473 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
3.นายศักนรินทร์  เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1474 จัดจ้างท าป้ายช่ือส านักงาน (ไวนิล) ๙ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักนรินทร์  เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1475 จัดซ้ือพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน

1476 เช่าอาคารส านักงาน ๒๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1477 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1478 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
3.นายศักนรินทร์  เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1479 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1480 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ๒๐ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1481 เช่าอาคารส านักงาน ๒๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1482 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1483 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๖ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1484 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
3.นายศักนรินทร์  เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1485 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพลินตา  หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1486 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1487 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1488 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1489 จัดจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์ส านักงาน ๑๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอภิรดี  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1490 ขอนุมัติเช่าอาคารส านักงาน ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1491 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๕ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1492 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
3.นายศักนรินทร์  เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1493 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1494 ขอนุมัติเช่าอาคารส านักงาน ๒๔ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1495 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1496 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1497 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
3.นายศักนรินทร์  เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1498 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอภิรดี  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1499 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1500 จัดจ้างท าป้ายพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพลินตา  หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
รามาธิบดี ศรีสิน่ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

1501 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองพิมพ์) ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1502 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในงานบริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักนรินทร์  เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1503 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  (งานบ้านงานครัว) ๒๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1504 เช่าอาคารส านักงาน ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1505 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1506 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
3.นายศักนรินทร์  เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1507 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2562

1508 จัดซ้ือหมึกและกระดาษไขเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิทัล ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1509 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1510 จัดจ้างท าหน้ากากผ้า และกระเป๋าผ้าดิบ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

1511 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1512 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1513 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักนรินทร์  เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1514 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1515 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอภิรดี  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1516 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1517 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1518 เช่าอาคารส านักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1519 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
3.นายศักนรินทร์  เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1520 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2563 ๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ
2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1521 จ้างเหมาเอกชนเพ่ือท าความสะอาดส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนมีนาคม 2563

1522 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563

1523 จ้างเหมาบริการเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส านักงาน ๑๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ

1524 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนมีนาคม 2563

1525 จัดซ้ือพัสดุส าหรับป้องกัน ควบคุม หรือจัดซ้ือพัสดุเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา ๒๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ
ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

1526 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด ๒๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ

1527 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนเมษายน 2563 ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ
2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1528 จ้างเหมาเอกกชนเพ่ือท าความสะอาดส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ๑ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนเมษายน 2563

1529 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ๒๒ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1530 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจ าเดือนเมษายน 2563 ๒๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1531 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ
2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1532 จ้างเหมา (เอกชน) เพ่ือท าความสะอาดส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ๑ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1533 เบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงภายในอาคารส านักงานสถิติ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวเมธินี  ช านิธุระการ นักวิชาการสถิติช านาญการ
จังหวัดยะลา พิเศษ

2.นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ

1534 เบิกเงินค่าวัสดุส านักงาน ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1535 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนมิถุนายน  2563 ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ
2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1536 จ้างเหมา (เอกชน) เพ่ือท าความสะอาดส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนมิถุนายน 2563

1537 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ๑๖ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1538 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนกรกฎาคม  2563 ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ
2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1539 จ้างเหมา (เอกชน) เพ่ือท าความสะอาดส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563

1540 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1541 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพงศ์  วรกรรณ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1542 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1543 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1544 จัดพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1545 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ
2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1546 จัดจ้างเหมา (เอกชน) เพ่ือท าความสะอาดส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1547 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพงศ์  วรกรรณ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1548 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1549 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1550 จัดจ้างเหมา (เอกชน) เพ่ือท าความสะอาดส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1551 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนกันยายน 2563 ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ
2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1552 จัดจ้างเหมาบริการจัดท าของสมนาคุณ เพ่ือประชาสัมพันธ์ สปค .63 ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ



93

แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย
และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1553 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน งานครัว ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1554 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1555 จัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ีท างาน ๑๗ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ

1556 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๑๗ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1557 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๗ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพงศ์  วรกรรณ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1558 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการประชุม ๑๗ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุนิศา  มะลี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1559 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในการประชุมฯ ๑๗ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุนิศา  มะลี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1560 จ้างจัดท าป้ายโฟม ๑๗ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุนิศา  มะลี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1561 จ้างท าความสะอาดพร้อมเติมน้ ายาปรับอากาศส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ๒๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุนิศา  มะลี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1562 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1563 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1564 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1565 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพิญญา  ฐิตินันท์ พนักงานสถิติ

1566 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นายฉกรรณ์  หิรัญ พนักงานสถิติ
3.นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ

1567 จัดจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉกรรณ์  หิรัญ พนักงานสถิติ
สายสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด 2.นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ

3.นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

1568 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นายฉกรรณ์  หิรัญ พนักงานสถิติ
3.นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

1569 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ
2.นางสาวสุพิญญา  ฐิตินันท์ พนักงานสถิติ
3.นางสาววันวิสาข์  สยามรัฐ พนักงานสถิติ

1570 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

3.นายชาตรี  ดีเอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1571 จัดจ้างท าตรายาง ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพิญญา  ฐิตินันท์ พนักงานสถิติ

1572 จัดจ้างท าปกเข้าเล่มรายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉกรรณ์  หิรัญ พนักงานสถิติ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ

3.นางสาววันวิสาข์  สยามรัฐ พนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1573 จัดจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศและเปล่ียนหลอดไฟฟ้า ๒๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ

1574 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในงานส านักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉกรรณ์  หิรัญ พนักงานสถิติ
2.นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ
3.นางสาววันวิสาข์  สยามรัฐ พนักงานสถิติ

1575 จัดจ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานโครงการส ารวจข้อมูล ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ
ของส านักงานฯ

1576 จัดซ้ือซองจดหมาย ๑๔ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1577 จ้างเหมาบริการงานท าความสะอาด (พนักงานท าความสะอาด) ๒๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1578 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1579 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๑๔ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1580 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ๒๖ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1581 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1582 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน ๑๗ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1583 จัดจ้างผลิตตรายาง ๑๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1584 จัดจ้างเปล่ียนยางรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน ขจ 9516 สข ๑ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1585 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1586 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1587 จัดจ้างถ่ายงานวิดีโอประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

1588 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1589 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมเปล่ียนอะไหล่ ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1590 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1591 จัดซ้ือจัดจ้างผลิตกระเป๋าเอกสาร โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

1592 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1593 จัดซ่อมรถยนต์ส านักงาน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1594 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ Samsung ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1595 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1596 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1597 จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่นและดูดน้ า Electrolux 1,600 w ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1598 จัดจ้างผลิตตรายาง ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1599 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

1600 จัดซ้ือสายชาร์ต Notebook ย่ีห้อ Dell ๑๖ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1601 จัดซ้ือประกันรถยนต์ราชการส านักงานฯ ๑๖ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1602 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๖ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1603 จัดจ้างผลิตสติกเกอร์โฟมบอร์ด ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1604 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ SHARP ๔ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1605 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ของครัวเรือน

1606 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Epson ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1607 จัดจ้างพิมพ์พร้อมเข้าเล่มรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

1608 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Sumsung รุ่น M4030ND ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1609 ขอเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1610 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1611 จัดจ้างผลิตแบคดรอป (Backdrop)  และสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1612 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด

1613 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1614 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒๕ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1615 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1616 จัดซ้ือหมึก ONLY ONE TONER LASERJET HP 85A ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1617 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Sumsung รุ่น M4030ND ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1618 จัดจ้างท าตรายาง ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1619 จัดจ้างผลิตสต๊ิกเกอร์ซีทรูพร้อมติดต้ัง ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1620 จัดจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1621 จัดจ้างติดต้ังระบบเน็ตเวิร์คและระบบไฟฟ้า ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1622 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1623 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1624 จัดจ้างท าตรายาง ๑๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1625 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๖ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1626 จัดจ้างท าตรายาง ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจินตนา  แสงอรุณ พนักงานสถิติ

1627 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรทิพย์  สอนบุญปาน พนักงานสถิติ

1628 จัดจ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร SHARP ๓ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ
3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1629 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการ ict ๒๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1630 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการ ict ๒๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

1631 จัดจ้างเปล่ียนดรัมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ Fujixerox ๕ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

1632 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๖ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
ของครัวเรือน 2.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวศันสนีย์  ธรรมาธิกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1633 จัดจ้างซ่อมเปล่ียนแม่พิมพ์ภาพเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ (บราเดอร์) ๘ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

1634 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับใช้ในการจัดท าโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๒ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พิเศษ

2.นางสาวพรทิพย์  สอนบุญปาน พนักงานสถิติ
3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1635 จัดจ้างพิมพ์สต๊ิกเกอร์พระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จ ๒๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

1636 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๖ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

1637 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวศันสนีย์  ธรรมาธิกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1638 จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในการอบรมสัมมนาฯ ๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ
3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1639 จัดจ้างตัดเย็บหน้ากากอนามัยพร้อมรีดโพลีเฟล็กโลโก้ช่ือส านักงาน ๑๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติช านาญการ
สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตัวการ์ตูนมาดี พิเศษ

2.นางสาวพรทิพย์  สอนบุญปาน พนักงานสถิติ
3.นางสาวศันสนีย์  ธรรมาธิกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1640 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี ๑๗ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
76 จังหวัด

1641 จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในการอบรมสัมมนาฯ (เพ่ิมเติม) ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1642 จัดจ้างตัดเย็บหน้ากากอนามัยพร้อมรีดโพลีเฟล็กโลโก้ช่ือส านักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตัวการ์ตูนมาดี

1643 จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในการอบรมสัมมนาฯ (เพ่ิมเติม) ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

1644 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการอบรมสัมมนาฯ (เพ่ิมเติม) ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1645 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ
สารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด

1646 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยภักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

1647 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสร้างเครือข่าย ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
สายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด

1648 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะอเนกประสงศ์) ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1649 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีประชุม/ขาเหล็ก) ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1650 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองส ารองไฟฟ้า) ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายชัยภักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ
3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1651 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรทิพย์  สอนบุญปาน พนักงานสถิติ
2.นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1652 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ
2.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวศันสนีย์  ธรรมาธิกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1653 จ้างพิมพ์ปกรายงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2563 ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

1654 จัดซ้ือวัสดุส านักงานใช้ในการจัดท าเน้ือในรายงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563



98

แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย
และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภูมิภาค

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายช่ือ ต าแหน่ง

1655 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์) ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ
3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1656 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

1657 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างาน ระดับ 3-6) ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชัยรัตน์  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ
2.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1658 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีท างาน ระดับ 3-6) ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

1659 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นายชัยรัตน์  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ
3.นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

1660 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

รวม  1,660  เร่ือง รวม  2,380  ราย
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จากตารางการรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น ส่วนกลาง มีการดำเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
จำนวน 71 เรื่อง มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ  จำนวน 131 ราย        
ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  และส่วนได้ส่วนเสีย  หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย 
  ส่วนภูมิภาค  มีการดำเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  จำนวน 1,660 เรื่อง มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2,380 ราย  ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย  
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย   
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แบบ ผ.ท. 4 ศูนย์/กอง
และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ส่วนกลาง

การรายงาน เร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือ ต าแหน่ง
แต่งต้ัง/มอบหมาย

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563  ไม่มีการรายงาน 
เรื่อง  การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 4 ศูนย์/กอง
ท่ี และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

1 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว ๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการสรรหา 1.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

และเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว และวางแผน

2.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นายไพศาล  ลีวัฒนา นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีด าเนินการประเมินสรรถนะ เพ่ือเลือกสรร ๔ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าท่ีด าเนินการประเมินฯ 1.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

ลูกจ้างช่ัวคราว และวางแผน

2.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นายไพศาล  ลีวัฒนา นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางสาวนฤมล  สัทธาพิทักษ์ พนักงานสถิติ

6.นางสาวสายพิณ  คล้ายเงิน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

7.นางสาวณัฐวรณ  พวงชีวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

8.นางสาวกรนิกา  อาจเครือ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

9.นางสาวอังคณา ยาวโนนลาว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

10.นายวิรัตน์  น้อยชม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

3 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการประเมินผล 1.นางนภัสนันท์  โพธ์ิศรี สถิติจังหวัดกาญจนบุรี

การปฏิบัติงานของพนักงาน 2.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

ราชการ และวางแผน

3.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางนภัสนันท์  โพธ์ิศรี สถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

ของพนักงานราชการ และวางแผน

3.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว ๑๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

ของพนักงานราชการ และวางแผน

3.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๙ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการกล่ันกรองการ ๑.นางนาตยา  เมฆอรุณ สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒.นางสาวสุดารัตน์  จงศิริรักษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของพนักงานราชการ ๓.นายณัฏฐ์ภัทร์  รุจินิยมกุล เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวบงกช  ถาวรโชติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นายสอ้ิง  สอนสง่า เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

7 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการประเมินผล ๑.นางสาวเรืองวิภา  วงค์สาโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ราชการ รอบท่ี 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63) การปฏิบัติราชการของพนักงาน ๒.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ราชการ ๓.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางแสงเดือน  บุญสร้อย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

กำรรำยงำน เร่ือง กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ส่วนภูมิภาค

ต ำแหน่งช่ือโครงกำร
แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 4 ศูนย์/กอง
ท่ี และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
ส่วนภูมิภาค

ต ำแหน่งช่ือโครงกำร
แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ

8 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้าง ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการประเมินผล ๑.นางสาวเรืองวิภา  วงค์สาโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ช่ัวคราว รอบท่ี 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63) การปฏิบัติราชการของลูกจ้าง ๒.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ช่ัวคราว ๓.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางแสงเดือน  บุญสร้อย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

9 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าปีงบประมาณ 2563 ๑๒ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางอรอนงค์  พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดสมุทรปราการ

 (โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 1 อัตรา เพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางวัชรา  งามดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

(โครงการส ารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจ าปีงบประมาณ และวางแผน

จ านวน 1 อัตรา) พ.ศ. 2563 3.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

10 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 1.นางณัฐนันท์  ศรีทอง ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ประจ าปี พ.ศ. 2563 2.นายวิทยา  สุวัณณกีฎะ พนักงานสถิติ

11 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ส านักงานท่ีช ารุด ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจสอบ 1.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร การสมศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ซ่อมไม่ได้ เส่ือมสภาพและหมดความจ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ส านักงาน 2.นางสาวณัฐพร  ย่ิงสกุล พนักงานสถิติ

ของรัฐต่อไป ท่ีช ารุด ซ่อมไม่ได้ เส่ือมสภาพ 3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

และหมดความจ าเป็นต้องใช้

ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

12 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและก าหนดราคากลาง ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

สภาพและก าหนดราคากลาง 2.นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

3.นางสาวนุสรา  ฤกษ์ศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

13 แต่งต้ังคณะกรรมการจ าหน่ายครุภัณฑ์ ๒๙ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการจ าหน่าย 1.นางสาววรรณา  แก้วบัวดี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ครุภัณฑ์ 2.นางสาวรชฎพร  ผลาภิรมย์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสรัญญา  ม่ันศรีจันทร์ พนักงานสถิติ

14 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวณัฏฐนันท์  วิสุชาติพงศ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานพนักงานราชการ 2.นางสาววรรณา  แก้วบัวดี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

และลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวนุชจรี  แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร การสมศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

15 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการเช่าบ้าน ๒ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ของข้าราชการ ข้อเท็จริงเก่ียวกับการเช่าบ้าน 2.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ

ของข้าราชการ 3.นางสาวอชิรญาณ์  นิพัทธ์วรรณกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

16 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการเช่าบ้าน ๑๙ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ

ของข้าราชการ ข้อเท็จริงเก่ียวกับการเช่าบ้าน 2.นางสาวพิมพ์ลภัส  อินทโก เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ของข้าราชการ 3.นางสาวอชิรญาณ์  นิพัทธ์วรรณกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

17 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางเยาวลักษณ์  โมสิกมาศ สถิติจังหวัดระยอง

ของข้าราชการพลเรือนสามัญ การประเมินผลการปฏิบัติ 2.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกูล นักวิชาการสถิติช านาญการ

ราชการของข้าราชการพลเรือน 3.นางสาวพิมพ์ลภัส  อินทโก เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

สามัญ
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18 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการประเมินผล 1.นางสาวพิมพ์ลภัส  อินทโก เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

และลูกจ้างช่ัวคราว การปฏิบัติงานของพนักงาน 2.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกูล นักวิชาการสถิติช านาญการ

ราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวอชิรญาณ์  นิพัทธ์วรรณกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

19 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางเยาวลักษณ์  โมสิกมาศ สถิติจังหวัดระยอง

ของพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นางสาวพิมพ์ลภัส  อินทโก เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ของพนักงานราชการ 3.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกูล นักวิชาการสถิติช านาญการ

และลูกจ้างช่ัวคราว

20 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๘ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางภัทรวดี  สิงคเสลิต สถิติจังหวัดราชบุรี

ของพนักงานราชการ สังกัดส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผลการปฏิบัติงาน 2.นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ของพนักงานราชการ สังกัด 3.นางสาวนวลจันทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ

ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 4.นางสาวเอ้ืออารีย์  บัวทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นายกิตติชัช  เพ็งพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6.นายณัฐวิโรจน์  เตมีศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

21 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพการเช่าบ้าน ๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ข้อเท็จจริงสภาพการเช่าบ้าน 2.นางสาวเอ้ืออารีย์  บัวทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาวนวลจันทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ

22 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายนิพนธ์  เกตุแก้ว สถิติจังหวัด

ของข้าราชการ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นายชวลิต  วัฒนกิจ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ของข้าราชการ 3.นางรภัสศา  พฤฒากรณ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

4.นางสาวจุฑามาศ  โภคสมบัติ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

23 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓๑ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายนิพนธ์  เกตุแก้ว สถิติจังหวัด

ของพนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานสถิติจังหวัด การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นายชวลิต  วัฒนกิจ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

สระบุรี ของพนักงานราชการ และ 3.นางรภัสศา  พฤฒากรณ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว 4.นางสาวจุฑามาศ  โภคสมบัติ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

24 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการกล่ันกรอง ๑.นางสาวนิตยา  จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์

ของพนักงานราชการสังกัดส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของพนักงานราชการ 3.นางวาสนา  สุขสีพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

25 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคัดเลือก ๓๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการประเมินผล 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

เป็นลูกจ้างช่ัวคราว การปฏิบัติงานและคัดเลือก ๒.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เป็นลูกจ้างช่ัวคราว 3.นายวรายุทธ  ปิยะภาณี นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางวาสนา  สุขสีพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

26 แต่งต้ังผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน นางวิไรรัตน์  ป้องแก้ว เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ของพนักงานราชการ

27 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของพนักงานราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

ของพนักงานราชการ
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28 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้านข้าราชการ ๒๖ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจสอบ ๑.นางปุณณภา  รัตนบุรี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

การเช่าบ้านข้าราชการ 2.นางสาวจุฬารัตน์  ทะปะละ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางศิภาวรรณ  ผกามาลย์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

29 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้านข้าราชการ ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจสอบ ๑.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ

การเช่าบ้านข้าราชการ ๒.นางสาวจุฬารัตน์  ทะปะละ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางศิภาวรรณ  ผกามาลย์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

30 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายจักรพงษ์  ค าพันธ์ สถิติจังหวัดล าพูน

ของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2563 ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีค า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

31 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว ๒ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ปีงบประมาณ 2563 ปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีค า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

32 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการประเมินผลการ ๑.นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๒.นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

๓.นางสาวพรไพลิน  พุทธวงค์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

๔.นางชุติมณทน์  ผ่านส าแดง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

33 แต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการรับสมัครคัดเลือก ๑.นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

ช่ัวคราวรายเดือน บุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง ๒.นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ช่ัวคราวรายเดือน 3.นางชุติมณทน์  ผ่านส าแดง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

34 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรอง ๑.นางปราสัย  อ าพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ

ของพนักงานราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ของพนักงานราชการ 3.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

และวางแผน

4.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

35 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๘ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรองการ ๑.นางปราสัย  อ าพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ

ของลูกจ้างช่ัวคราว ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

และวางแผน

4.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

36 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว ๒ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางมณฑา  เอ่ียมวิจารณ์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์

เลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายเสฏฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ด าเนินการรับสมัคร พิเศษ

3.นายสุมิตร  ชัชวาล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวสมส่วน  วงค าลาด เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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37 แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการประเมินสมรรถนะเพ่ือเลือกสรร ๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการด านินการ 1.นางมณฑา  เอ่ียมวิจารณ์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์

ลูกจ้างช่ัวคราว ประเมินสมรรถนะเพ่ือสรรหา 2.นายเสฏฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ลูกจ้างช่ัวคราว พิเศษ

3.นายสุมิตร  ชัชวาล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวสมส่วน  วงค าลาด เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวสมฤดี  สุขรัตน์ พนักงานสถิติ

6.นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

7.นางสาวอัญชลี  เตียสกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

38 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุประจ าปี งบประมาณ 2563 ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุ 1.นายเอกดนัย วุฒิ พนักงานสถิติ

ประจ าปีงบประมาณ 2563 2.นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

39 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางละอองดาว  คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งพนักงานสถิติ สังกัดส านักงานสถิติ สรรหาและเลือกสรร 2.นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

จังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานราชการท่ัวไป 3.นายบุญถ่ิน  ระวิสิทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ต าแหน่งพนักงานสถิติ 4.นางสาวสุจิตรา  บัวบุญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

40 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ สอบสัมภาษณ์ ๓ ก.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด คณะอนุกรรมการออกข้อสอบ 1.นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

จัดห้องสอบ รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติในการด าเนินการ คุมสอบ สอบสัมภาษณ์ 2.นายบุญถ่ิน  ระวิสิทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป สังกัดส านักงานสถิติ จัดห้องสอบ รับสมัคร 3.นางสาวสุจิตรา  บัวบุญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

จังหวัดร้อยเอ็ด และตรวจสอบคุณสมบัติในการ 4.นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 5.นางนัทลียา  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

พนักงานราชการท่ัวไป สังกัด 6.นางปราณี  มูลมาก พนักงานสถิติ

ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 7.นายไพบูลย์  จักรพล พนักงานสถิติ

8.นางกชพร  โพธ์ิไข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

9.นายสุวพงษ์  ธรรมขันธ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

10.นางประภาวดี  ป่ินละออ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

11.นายธีรเดช  ขระณีย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

12.นายสมศักด์ิ  จันทะวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

41 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหา คัดสรร ประเมินบุคคล ๓ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการด าเนินการ 1.นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เพ่ือปฏิบัติงานหรือต่อสัญญาลูกจ้างช่ัวคราว โครงการต่างๆ สรรหา คัดสรร ประเมินบุคคล 2.นายบุญถ่ิน  ระวิสิทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ของส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือปฏิบัติงานหรือต่อสัญญา 3.นางสาวสุจิตรา  บัวบุญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

จ้างลูกจ้างช่ัวคราวโครงการ 4.นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

ต่างๆ ของส านักงานสถิติ

จังหวัดร้อยเอ็ด

42 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของพนักงานราชการ สังกัดส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นายประเทือง  ภูสะทด เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ของพนักงานราชการ สังกัด 3.นางสาวสุจิตรา  บัวบุญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 4.นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

43 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางรัดดา  กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอ านาจเจริญ

ของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบท่ี 2 (1 เมษายน 2563 - การประเมินผลการปฏิบัติ 2.นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

30 กันยายน 2563) ราชการของข้าราชการพลเรือน 3.นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

สามัญ รอบท่ี 2 (1 เมษายน 4.นางสาวนฏกร  เพชรพัชรกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2563 - 30 กันยายน 2563)
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44 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว รอบท่ี 2 (1 เมษายน 2563 - การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

30 กันยายน 2563) พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวนฏกร  เพชรพัชรกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

รอบท่ี 2 (1 เมษายน 2563 -

30 กันยายน 2563)

45 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี คณะกรรมการประเมินผล 1.นายภาณุวัฒน์  กรัณย์รัชต์ธร สถิติจังหวัดกระบ่ี

และลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การปฏิบัติงานของพนักงาน 2.นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางนภัทร  อ้อยศรีสกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4.นายปวิช  ชาตรีวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

46 แต่งต้ังคณะกรรมการขายครุภัณฑ์ช ารุด เส่ือมสภาพ ๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการด าเนินการขาย 1.นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

หรือหมดความจ าเป็นใช้ในราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงครุภัณฑ์ 2.นายสันติ สติรักษ์ พนักงานสถิติ

ส านักงานช ารุด เส่ือมสภาพ 3.นางสาวนีนูฟัร  หะยีมะ พนักงานสถิติ

หรือหมดความจ าเป็นใช้ในราชการ

47 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน ๗ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวฉลวย  สัญนิชาติ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน 2.นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ให้เป็นไปตามระเบียบ 3.นางกันตรัตน์  รามาส เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

กระทรวงการคลัง

48 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ ๑ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุ 1.นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

 พ.ศ. 2563 ประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2.นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พ.ศ. 2563

49 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าซ้ือบ้าน ๑๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวฉลวย  สัญนิชาติ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ข้อเท็จจริงการเช่าซ้ือบ้าน 2.นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

50 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 1.นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (รักษาราชการแทนสถิติจังหวัด

ราชการ ปัตตานี)

2.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติฯ

3.นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

51 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานและคุณลักษณะหรือพฤติกรรม ๒๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 1.นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ในการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

การปฏิบัติงานของลูกจ้าง 3.นางสาวซากีนี  ลีเดร์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ช่ัวคราว

52 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา คณะกรรมการประเมินผล 1.นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

การปฏิบัติงานของพนักงาน 2.นายคนอง  ดาวประดับ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ราชการ 3.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

และวางแผน
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53 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๙ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

ของพนักงานราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นายคนอง  ดาวประดับ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ของพนักงานราชการ 3.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

และวางแผน

54 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจสอบใบเบิกค่าใช้จ่าย นางสาวธมลวรรณ  ณ พัทลุง ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ในการเดินทางไปราชการของ

ข้าราชการ พนักงานราชการ

และลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัด

ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

55 แต่งต้ังผู้มีสิทธ์ิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS TOKEN KEY ๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง สิทธ์ิในการปฏิบัติงาน 1.นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

บันทึกสีขาว ระบบงาน 2.นางสาวกัสมา  กะหละหมัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

งบประมาณ

ระบบการเบิกจ่ายเงิน นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง นางกาญดา  รักษ์เกล้ียง พนักงานสถิติ

ระบบรับและน าส่ง นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ระบบทรัพย์สิน นางกาญดา  รักษ์เกล้ียง พนักงานสถิติ

ระบบบัญชีแยกประเภท 1.นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางสาวกัสมา  กะหละหมัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สิทธิในการอนุมัติ P1 สีฟ้า 1.นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

สิทธิในการอนุมัติ P2 สีส้ม 1.นางสาวอุบล  หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง

2.นางสาวธมลวรรณ  ณ พัทลุง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

56 แต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ ๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 1.นางสาวธมลวรรณ  ณ พัทลุง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

เก็บรักษาเงินแทน ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง 2.นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางอ าไพ  ปานสังข์ พนักงานสถิติ

4.นางกาญดา  รักษ์เกล้ียง พนักงานสถิติ

5.นางสาวปิยวรรณ ปราบหนุน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

57 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้านของข้าราชการ ๗ พ.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวธมลวรรณ  ณ พัทลุง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ข้อเท็จจริงการขอรับเงิน 2.นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

ค่าเช่าบ้าน 3.นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

58 แต่งต้ังผู้มีสิทธ์ิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS TOKEN KEY ๘ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง สิทธ์ิในการปฏิบัติงานบันทึก 1.นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

สีขาว ระบบงานงบประมาณ 2.นางสาวกัสมา  กะหละหมัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ระบบการเบิกจ่ายเงิน นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง นางกาญดา  รักษ์เล้ียง พนักงานสถิติ
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ระบบรับและน าส่ง นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ระบบทรัพย์สิน นางกาญดา  รักษ์เล้ียง พนักงานสถิติ

ระบบบัญชีแยกประเภท 1.นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางสาวกัสมา  กะหละหมัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สิทธิในการอนุมัติ P1 สีฟ้า 1.นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

สิทธิในการอนุมัติ P2 สีส้ม 1.นางพิลาภ  รักไทย สถิติจังหวัดพัทลุง

2.นางสาวธมลวรรณ  ณ พัทลุง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

59 แต่งต้ังผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ส านักงานสถิติ ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง Company User Maker 1.นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

จังหวัดพัทลุง การจ่ายเงิน 2.นางสาวกัสมา  กะหละหมัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

การรับเงิน 1.นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวปัณพร  เหมือนหนู พนักงานสถิติ

Company User Authorizer 1.นางพิลาภ  รักไทย สถิติจังหวัดพัทลุง

2.นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

60 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง เป็นผู้ตรวจสอบใบเบิก นางสาวอุบลรัตน์  บัวตูม พนักงานสถิติ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของข้าราชการ

พนักงานราชการ และลูกจ้าง

ช่ัวคราวในสังกัดส านักงาน

สถิติจังหวัดพัทลุง

61 ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันท าหน้าท่ีผู้ประเมินผลการปฏิบัติ ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติ 1.นางพิลาภ  รักไทย สถิติจังหวัดพัทลุง

ราชการของข้าราชการในสังกัด ราชการของข้าราชการในสังกัด 2.นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ตามล าดับช้ัน 3.นางสาวธมลวรรณ  ณ พัทลุง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

62 ให้ข้าราชการท าหน้าท่ีผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 1.นางพิลาภ  รักไทย สถิติจังหวัดพัทลุง

ราชการและลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของพนักงานราชการและ 2.นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงาน 3.นางสาวธมลวรรณ  ณ พัทลุง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

สถิติจังหวัดพัทลุง 4.นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

63 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาก าหนดเกณฑ์ส้ินเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ส ารวจข้อมูลการใช้น้ ามัน 1.นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เช้ือเพลิงเพ่ือก าหนดเป็นเกณฑ์ 2.นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

การใช้ส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 3.นางกาญดา  รักษ์เล้ียง พนักงานสถิติ

ของยานพาหนะรถยนต์

ส่วนกลาง ส านักงานสถิติ

จังหวัดพัทลุง

64 แต่งต้ังนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ (นายทะเบียนผู้ดูแลเก่ียวกับ ๑๐ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง เป็นนายทะเบียนบุคลากร นางพิลาภ  รักไทย สถิติจังหวัดพัทลุง

สิทธิค่ารักษาพยาบาล) ภาครัฐ
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65 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถิติจังหวัดภูเก็ต

พนักงานราชการ ของส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการของส านักงาน 3.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

สถิติจังหวัดภูเก็ต 4.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

66 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๓ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติงานพนักงานราชการ 2.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ของส านักงานสถิติจังหวัด 3.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

ภูเก็ต 4.นางสาวชนกภรณ์  แปลงรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

67 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถิติจังหวัดภูเก็ต

ลูกจ้างช่ัวคราวของผลผลิตโครงการต่างๆ ของส านักงานสถิติ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

จังหวัดภูเก็ต ลูกจ้างช่ัวคราวของผลผลิต 3.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

โครงการต่าง ๆ ของส านักงาน 4.นางสาวเพลินตา  หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สถิติจังหวัดภูเก็ต

68 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างช่ัวคราว ๒๐ ส.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของผลผลิตโครงการต่างๆ ของส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติงานลูกจ้างช่ัวคราวของ 2.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ผลผลิตโครงการต่าง ๆ ของ 3.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต 4.นางสาวชนกภรณ์  แปลงรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางสาวเพลินตา  หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

69 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ปฏิบัติราชการ 2.นางสาวสุวินัย พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางอัญชลิกา  วังวิเศษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

70 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลปฏิบัติงาน ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ของพนักงานราชการ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นางสาวสุวินัย พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางอัญชลิกา  วังวิเศษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

71 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างช่ัวคราว ๒๔ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ปฏิบัติงานลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวสุวินัย พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางอัญชลิกา  วังวิเศษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

72 แต่งต้ังคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีเพ่ือรับผิดชอบในการสรรหา ๒๑ เม.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นายวรวิทย์  กฤตานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

และเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวในส านักงานสถิติ และวางแผน

จังหวัดสตูล 2.นายอนุพล  รับรู้ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางสาวอุบลวรรณ  แก้วเอียด นักวิชาการสถิติช านาญการ

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 1.นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

และตรวจสอบหลักฐาน 2.นางสาววิศัลยา  มะเดือ พนักงานสถิติ

ของผู้สมัครสอบ 3.นายกิตติพงษ์  รงค์สมัคร พนักงานสถิติ

73 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว ๒๕ ก.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล เจ้าหน้าท่ีประเมินผล 1.นายวรวิทย์  กฤตานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

การปฏิบัติงานของลูกจ้าง และวางแผน

ช่ัวคราว 2.นายอนุพล  รับรู้ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
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74 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การประเมินผล ๑๗ มิ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

การปฏิบัติราชการ เอกสารหลักฐานการประเมินผล 2.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

การปฏิบัติราชการ 3.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

5.นางสาวอาภรณ์  ป่ินวงศ์เพชร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

รวม  74  เร่ือง รวม  296  รำย
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จากตารางการรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – 
เดือนกันยายน 2563 ไม่มีการรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย  

ส่วนภูมิภาค  มีการดำเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  จำนวน 74  เรื่อง  มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการ  จำนวน 296 ราย   ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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จากการรายงานเร่ือง การจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักงานสถิติจังหวัดมีการรายงาน จ านวน  76 จังหวัด ดังน้ี

(1) กาญจนบุรี 23 เร่ือง (39) ล าพูน 11 เร่ือง
(2) จันทบุรี 12 เร่ือง (40) สุโขทัย 14 เร่ือง
(3) ฉะเชิงเทรา 14 เร่ือง (41) อุตรดิตถ์ 26 เร่ือง
(4) ชลบุรี 12 เร่ือง (42) อุทัยธานี 16 เร่ือง
(5) ชัยนาท 14 เร่ือง (43) กาฬสินธ์ุ 19 เร่ือง
(6) ตราด 10 เร่ือง (44) ขอนแก่น 27 เร่ือง
(7) นครนายก 21 เร่ือง (45) ชัยภูมิ 9 เร่ือง
(8) นครปฐม 11 เร่ือง (46) นครพนม 16 เร่ือง
(9) นนทบุรี 14 เร่ือง (47) นครราชสีมา 50 เร่ือง
(10) ปทุมธานี 33 เร่ือง (48) บุรีรัมย์ 5 เร่ือง
(11) ประจวบคีรีขันธ์ 8 เร่ือง (49) มหาสารคาม 13 เร่ือง
(12) ปราจีนบุรี 16 เร่ือง (50) มุกดาหาร 37 เร่ือง
(13) พระนครศรีอยุธยา 26 เร่ือง (51) ยโสธร 10 เร่ือง
(14) เพชรบุรี 20 เร่ือง (52) ร้อยเอ็ด 27 เร่ือง
(15) ระยอง 15 เร่ือง (53) เลย 15 เร่ือง
(16) ราชบุรี 18 เร่ือง (54) ศรีสะเกษ 7 เร่ือง
(17) ลพบุรี 12 เร่ือง (55) สกลนคร 43 เร่ือง
(18) สมุทรปราการ 38 เร่ือง (56) สุรินทร์ 21 เร่ือง
(19) สมุทรสงคราม 19 เร่ือง (57) หนองคาย 17 เร่ือง
(20) สมุทรสาคร 24 เร่ือง (58) หนองบัวล าภู 25 เร่ือง
(21) สระบุรี 14 เร่ือง (59) อุดรธานี 37 เร่ือง
(22) สระแก้ว 18 เร่ือง (60) อุบลราชธานี 17 เร่ือง
(23) สิงห์บุรี 22 เร่ือง (61) อ านาจเจริญ 30 เร่ือง
(24) สุพรรณบุรี 25 เร่ือง (62) บึงกาฬ 54 เร่ือง
(25) อ่างทอง 13 เร่ือง (63) กระบ่ี 16 เร่ือง
(26) ก าแพงเพชร 10 เร่ือง (64) ชุมพร 25 เร่ือง
(27) เชียงราย 39 เร่ือง (65) ตรัง 10 เร่ือง
(28) เชียงใหม่ 28 เร่ือง (66) นครศรีธรรมราช 19 เร่ือง
(29) ตาก 10 เร่ือง (67) นราธิวาส 18 เร่ือง
(30) นครสวรรค์ 23 เร่ือง (68) ปัตตานี 22 เร่ือง
(31) น่าน 23 เร่ือง (69) พังงา 68 เร่ือง
(32) พะเยา 11 เร่ือง (70) พัทลุง 30 เร่ือง
(33) พิจิตร 15 เร่ือง (71) ภูเก็ต 47 เร่ือง
(34) พิษณุโลก 21 เร่ือง (72) ยะลา 45 เร่ือง
(35) เพชรบูรณ์ 37 เร่ือง (73) ระนอง 10 เร่ือง
(36) แพร่ 25 เร่ือง (74) สงขลา 25 เร่ือง
(37) แม่ฮ่องสอน 15 เร่ือง (75) สตูล 27 เร่ือง
(38) ล าปาง 9 เร่ือง (76) สุราษฎร์ธานี 34 เร่ือง
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จากการรายงานเร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานสถิติจังหวัดมีการรายงาน จ านวน  28 จังหวัด ดังน้ี

(1) กาญจนบุรี 5 เร่ือง (15) ชัยภูมิ 2 เร่ือง
(2) ฉะเชิงเทรา 1 เร่ือง (16) บุรีรัมย์ 2 เร่ือง
(3) ชลบุรี 2 เร่ือง (17) มหาสารคาม 1 เร่ือง
(4) สมุทรปราการ 1 เร่ือง (18) ร้อยเอ็ด 4 เร่ือง
(5) นนทบุรี 1 เร่ือง (19) อ านาจเจริญ 2 เร่ือง
(6) พระนครศรีอยุธยา 4 เร่ือง (20) กระบ่ี 1 เร่ือง
(7) ระยอง 5 เร่ือง (21) นราธิวาส 4 เร่ือง
(8) ราชบุรี 2 เร่ือง (22) ปัตตานี 2 เร่ือง
(9) สระบุรี 2 เร่ือง (23) พัทลุง 11 เร่ือง
(10) นครสวรรค์ 2 เร่ือง (24) ภูเก็ต 4 เร่ือง
(11) น่าน 2 เร่ือง (25) พังงา 2 เร่ือง
(12) ล าปาง 2 เร่ือง (26) ระนอง 3 เร่ือง
(13) ล าพูน 2 เร่ือง (27) สตูล 2 เร่ือง
(14) สุโขทัย 2 เร่ือง (28) สุราษฎร์ธานี 1 เร่ือง
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ปัญหาและอุปสรรค 

ตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 กำหนดบุคคลผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

(๑) ผู้อำนวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัด
มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานว่าเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในเรื่องนั้นๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในเรื่องที่
ต้องดำเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อไป 

ในกรณีที่ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสถิติ
จังหวัด ประสงค์จะเสนอชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์ / 
กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  หรือสถิติจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/
คณะทำงาน ให้ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสถิติจังหวัด จัดส่ง
แบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองเพ่ือดำเนินการต่อไป        

(๒) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัดจ้างว่าไม่
มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องดำเนินการ โดยยื่นแบบฟอร์ม
การตรวจสอบและรับรองต่อเลขานุการกรม โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้น  ก่อนยื่นต่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ 

ในกรณีของผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ ให้เลขานุการกรมเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ รับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อ
เลขานุการกรม 

เมื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ให้ผู้มีหน้าที่ เสนอคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

จากรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติจังหวัด พบข้อที่ควรปรับปรุงและแก้ไข      
ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ดังนี้ 

๑. สำนักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป       
หากไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถิติจังหวัดจะต้องแจ้งบันทึกเป็น    
ลายลักษณ์อักษรว่าไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/บริหารทรัพยากรบุคคล มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม        
เพ่ือทราบ 

2. สำนักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในรอบ 6 เดือน มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

 
 

 
 
 
 
 




