




 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักงานสถติิแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน                          
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘                

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

  ตามที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไว้ดังนี้ 
             ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบคุลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
   “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของ
เจ้าหน้าที ่และผลประโยชน์ของทางราชการ  

 “เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  

 “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล 
ซ่ึงด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงกว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล  
  ข้อ ๔ ให้ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
  ข้อ ๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
โดยเคร่งครัด 
  ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
  ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ หรือ เรียกรับ หรือ ยอมรับ 
ผลประโยชน์ใด ๆ  ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
  ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของก านัลหรือจ่ายผลประโยชน์
ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือ ความดี
ความชอบพิเศษ  

ข้อ ๙ เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งงานใด ๆ ในส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือส านักงานสถิติจังหวัด 

ข้อ ๑๐ ห้ามเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
ข้อ ๑๑ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาท าการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นท่ีมิใช่งานราชการ  
ข้อ ๑๒ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง 

หรือครอบครวั หรือคนรู้จัก 
ข้อ ๑๓ ห้ามเจ้าหน้าที่กระท าการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ

ผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา   
  ข้อ ๑๔ ห้ามเจ้าหน้าที่หัก หรือ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา ในการจัดหา
ของขวัญตามประเพณีนิยม หรือวาระต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา  

ข้อ ๑๕ ให้มีคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง และ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นกรรมการ โดยมี ผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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  ข้อ ๑๖ ให้ผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุม 
และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี   
  ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีอ านาจหน้าที่ติดตามสอดส่องการใช้บังคับ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
ทุกๆ ๖ เดือน  

ข้อ ๑๘  ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบนี้ 

 (๑) ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
สถิติจังหวัด  มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานว่าเจ้าหน้าที่  
ผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมี
ผลประโยชน์ในเรื่องท่ีต้องด าเนินการ 

       ในกรณีของผู้ตรวจราชการกรม หรือ ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรง
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และ สถิติจังหวัด ให้ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน ส่ง
แบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองและด าเนินการตาม (๓) ต่อไป          

 (๒) ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัดจ้างว่า
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องด าเนินการ โดยยื่นแบบฟอร์ม 
การตรวจสอบและรับรองต่อผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 

        ในกรณีของผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารกลางเป็น              
ผู้ตรวจสอบและรับรองต่อผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 (๓) ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ในภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย และ ด้านการพัสดุ มีหน้าที่เสนอแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบและรับรองบุคคลตาม (๑) และ (๒) ต่อผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งพิจารณาประกอบการสั่งแต่งตั้งด้วย 

 ข้อ ๑๙ เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติ
ต่อคณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 
 ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือ
โดยธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่า เกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้ และให้จัดส่งแบบรายงาน ไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม 
เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

ข้อ ๒๑ ให้ผู้พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ แจ้งเบาะแสได้ที่www.nso.go.th/
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ โดยระบุ ชื่อนามสกุล และสังกัดของบุคคลที่ฝ่าฝืนระเบียบ วัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์ที่กระท า 
รวมทั้งระบุพยานบุคคลถ้ามี โดยจะระบุชื่อผู้แจ้งหรือไม่ก็ได้  

 
 
 

http://www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
http://www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
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ข้อ ๒๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี  

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระท า
ดังกล่าวด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปด าเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอ่ืนให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไปตามล าดับ เพ่ือรายงานผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ  แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 จากระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๖ ก าหนดให้ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผล
การปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี  และข้อ ๑๙ ได้
ก าหนดให้เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน จัดส่ง
แบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการ
ควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

  กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือควบคุม และป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง 
เดือนมีนาคม 2561 ตามที่กลุ่มบริหารพัสดุและส านักงานสถิติจังหวัดรายงานมา โดยจ าแนกเป็น เรื่อง 
การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผ.ท. ๒ และ และ แบบ ผ.ท. ๓) การบริหารทรัพยากรบุคคล (แบบ ผ.ท. ๔ และ แบบ ผ.ท. ๕) และ
การรายงานเรื่องการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (แบบ ผ.ท. ๗) ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

1 จา้งปรับปรุงพืน้ทีป่ฏิบติังาน ส านักภูมิสารสนเทศสถติิ (ชัน้ 3) 24 ก.ค. 60 ส านักภูมิสารสนเทศสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสายสุข วัชรเสรี นักวิชาการชา่งศิลปช์ านาญการ
2.นายส ารวม สุขสมเชาว์ นักวิชาการชา่งศิลปช์ านาญการ
3.นางหทยัรัตน์ โพธ์ิแจง้ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
4.นายอรุณ สีแดง นายชา่งศิลปช์ านาญงาน

2 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 3 ต.ค. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวดวงฤทยั อ าไพรัตน์ นิติกรปฏิบติัการ
จ านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ กลุ่มนิติการ 2.นางสาวจไุรรัตน์ บวัทอง พนักงานบริหารทัว่ไป
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER 3.นางสาวสโรชา พฒันวิบลูย์ พนักงานบริหารทัว่ไป
รุ่น Veriton M4620G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-
12061000-13587-0938-0077/56

3 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 4 ต.ค. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
เปล่ียนกรองน้ ามันดีเซล เปล่ียนไส้กรองอากาศ ตรวจเชค็ กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
น้ ามันเฟอืงทา้ย น้ ามันเกยีร์ และตรวจเชค็อาการว่ิงมีเสียงดัง 3.นายฐิติวัฒน์ รัตนา พนักงานขบัรถยนต์
และหอน อาการเบรครถแล้วส่ัน ของรถยนต์ ย่ีหอ้ โตโยต้า
ทะเบยีน ฮภ-6419 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-
13458-0702-0007/56

4 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 4 ต.ค. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
เปล่ียนไส้กรองอากาศ เปล่ียนกรองโซล่า เปล่ียนน้ ามันเกยีร์ กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
น้ ามันเฟอืงทา้ย เปล่ียนอนิเตอร์คูลเลอร์ ของรถยนต์ 3.นายถนอม ประภารัตน์ พนักงานขบัรถยนต์
ย่ีหอ้ อวูีซุ ทะเบยีน ชย-2713 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-
120602005733-0702-0002/50

5 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer ย่ีหอ้ Samsung รุ่น CLP-775ND 6 ต.ค. 60 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจริวัส พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-13564- 2.นางนิภาพรรณ บรมพชิยัชาติกลุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
0943-001/56 3.นายบดินทร์ อึง่ทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

6 จดัพมิพว์ารสาร สารสถติิ จ านวน 4 ฉบบั ๆ ละ 2,000 เล่ม 9 ต.ค. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนิรันดร รอดย้อย เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
รวมจ านวนพมิพ ์8,000 เล่ม กลุ่มประชาสัมพนัธ์ 2.นางสาวอาภากร ชา้งสีสังข์ นักประชาสัมพนัธ์ปฏิบติัการ

3.นางสาวหฤทยั รอดหรัิญ พนักงานบริหารทัว่ไป

7 จา้งซ่อมเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ย่ีหอ้ Mitsubishi 9 ต.ค. 60 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวิเชยีร ใหม่แกว้ เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์
รุ่น XL 1550U หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060400- การส่ือสาร ช านาญงาน
8668-0512-0006/51 2.นายวีระชน ไม้สุวงศ์ เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์

ช านาญงาน
3.นายสิทธิชยั สัพโส เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์

ปฏิบติังาน

8 ค่าจา้งซ่อม Sound Control (ชดุจา่ยไฟและควบคุมหอ้งประชมุ) 9 ต.ค. 60 ศท. กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวิเชยีร ใหม่แกว้ เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ย่ีหอ้ Dis CU5905 และเคร่ืองควบคุมเสียง ย่ีหอ้ TOA คอมพวิเตอร์ ช านาญงาน
รุ่น A1712 (ส่วนควบคุมใชคู่้กบั DIS CU5905)
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060300-14882-0907-
0003/57

9  - กลุ่มบริการและสนับสนุนคอมพวิเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี 10 ต.ค. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวัฒนา เอีย่มอรุณไทย เจา้หน้าทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์
สารสนเทศและการส่ือสาร กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายวิเชยีร ใหม่แกว้ เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์
1.ย้ายโทรศัพทพ์ร้อม Port Lan ช านาญงาน
1.1.โทรศัพทร์ะบบ  IP Phone เลขหมาย 02-142-1323
         ย้ายจากหอ้งประชมุ 402 ไปยังหอ้ง 403 (ขา้งหอ้งผสช.)
2.เปล่ียนรูปแบบการใชง้านเลขหมาย 02-142-1323
เปน็ภายในกทม.อย่างเดียว 
 - กลุ่มชว่ยอ านวยการ ส านักงานเลขานุการกรม
1.เปดิ Port Lan ณ หอ้งทีป่รึกษา ชัน้ 4

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นกลาง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

10 จา้งซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้
1.เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER รุ่น Veriton 10 ต.ค. 60 กองสถติิพยากรณ์ กลุ่มคลังขอ้มูล คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวบบุผา สิงหส์ามารถ นักวิชาการสถติิช านาญการ
X270 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9269-0938- 2.นางสาวมัณฑนา เปงปนั เจา้พนักงานธุรการปฏิบติังาน
0024/53 3.นายเทวิน สาตร์สูงเนิน ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
2.เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER รุ่น Veriton ๑๘ ต.ค. ๖๐ กองสถติิสังคม กลุ่มสถติิธุรกจิการค้า คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวิสณี  พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-0938- และบริการ 2.นางสาวพชัยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถติิช านาญการ
0080/54 3.นางสาวภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
3.เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER รุ่น Veriton ๑๙ ต.ค. ๖๐ กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสมใจ มูลสาร นักวิชาการสถติิช านาญการ
M490G  หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-9842- 2.นางสาวปทัมาวดี ทองดอนออ่น นักวิชาการสถติิช านาญการ
0938-0073/54 3.นางสาวธาราทพิย์ ประพนัธ์พจน์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

11 จา้งพมิพซ์องขยายขา้งสีน้ าตาลบรรจแุบบสอบถาม 17 ต.ค. 60 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนภัสสร หอมวงศ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน 2.นายจริวัส พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ. 2561 จ านวน 5,500 ซอง 3.นายบดินทร์ อึง่ทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

12 จา้งซ่อมเคร่ือง  Printer  จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้
1.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ HP Officejet Pro K8600 ๒๐ ต.ค. ๖๐ กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสังเวียน เชาวลิต เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-10080-0944- กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศสถติิ 2.นางนพรัตน์ ทองสว่าง น่างชา่งศิลปช์ านาญงาน
0016/54 3.นางพชัราพร เนขนุทด เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
2.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND ๒๔ ต.ค. ๖๐ กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวรวุฒิ ไพศาลภูมิเศรษฐ์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-14804-0942- กลุ่มพฒันาแผนทีส่ถติิภูมิภาค 1 2.นางสาวรุจริา พรมมาตย์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
0005/57
3.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND ๓๐ ธ.ค. ๖๐ กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวดวงสมร วัฒนศฤงดาร นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-10012-0942- กลุ่มพฒันาทรัพยากรบคุคล 2.ว่าที ่ร .ต.หญงิ สุนีย์ รามัญจติต์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
0025/54 3.นางสาววรวรรณ เสียงลือชา พนักงานบริหารทัว่ไป

13 จา้งพมิพแ์บบสอบถามและแผ่นปกแบบส ารวจภาวะเศรษฐกจิ 24 ต.ค. 60 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนภัสสร หอมวงศ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 จ านวน 52,000 เล่ม 2.นายจริวัส พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นายบดินทร์ อึง่ทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

14 จา้งย้ายโทรศัพทแ์ละเปดิ Port lan ดังนี้ 25 ต.ค. 60 กองนโยบายและวิชาการสถติิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางเยาวภา มณีฉาย นักวิชาการสถติิช านาญการ
 กลุ่มส่งเสริมวิชาการสถติิ กองนโยบายและวิชาการสถติิ กลุ่มส่งเสริมวิชาการสถติิ
1.ค่าบริการย้ายโทรศัพทพ์ร้อม  Port Lan
1.1โทรศัพทเ์ลขหมาย  02-142-1283 และ 02-142-1284
จ านวน 2 เลขหมาย
1.2 ค่าบริการย้าย Port Lan
 ย้ายจากกลุ่มวิเทศสัมพนัธ์ ส านักพฒันาบคุลากร ชัน้ 2 
ไปยังกลุ่มส่งเสริมวิชาการสถติิ กองนโยบายและวิชาการสถติิ
ชัน้ 3  จ านวน 2 จดุ

15 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 27 ต.ค. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ตรวจเชค็ระบบหม้อน้ า ตรวจเชค็ความร้อน และภายใน กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
หอ้งเคร่ือง ของรถยนต์ ย่ีหอ้ อซูีซุ ทะเบยีน อห -6111 3.นายรวมยศ คล่องบญัชี พนักงานขบัรถยนต์
หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0702-0014/47

16 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง ไส้กรองน้ ามันเคร่ืองตรวจเชค็ 30 ต.ค. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
สภาพเคร่ืองยนต์ ตรวจเชค็ระบบคลัช ตรวจเชค็และเติมน้ ามัน กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายพฒันพร รัตนศรีสมพร พนักงานขบัรถยนต์
เกยีร์ น้ ามันเฟอืงทา้ย ของรถยนต์ ย่ีหอ้ อซูีซุ ทะเบยีน 3.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
ษณ-6010 หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0702-0007/47

17 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับรถยนต์ ย่ีหอ้ โตโยต้า 30 ต.ค. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ทะเบยีน ฮล-127 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายน าโชค ชุม่พึง่ พนักงานขบัรถยนต์
16315-0702-0006/58  จ านวน 1  ลูก 3.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สว่นกลาง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

18 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 30 ต.ค. 60 กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสางนิตยา ปะอนิทร์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG กลุ่มงานวิเคราะหแ์ละพยากรณ์ 2.นางสาวองัสนา เพชรศักด์ิวงศ์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000- 3.นางสาวจติการ ศุภศักด์ิธ ารง พนักงานบริหารทัว่ไป
9286-0942-0001/53
2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-
10026-0942-0039/54

19 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้
1.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND ๓๐ ต.ค. ๖๐ ศท.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวณัชชาวีณ์ เจริญวรนุวัฒน์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-9991-0942- 2.นางยุพนิ แสงทอง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
0004/54 3.นางสมศจ ีสุทธิพงษ ์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ
2.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น CLP-770ND ๑๓ ธ.ค. ๖๐ กองสถติิสังคม กลุ่มสถติิแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพชัยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10063-0943- 2.นางสาวภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถติิช านาญการ
0003/54 3.นางสาวพรรชน์ชญมน แจง้ถิน่ปา่ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

20 จา้งพมิพร์ายงาน จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 2 พ.ย. 60 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวบวัเรียน แสงคร้าม นักวิชาการสถติิช านาญการ
1.สรุปผลทีส่ าคัญ ส ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 2.นางสาวสุภิญญา ค ามั่น นักวิชาการสถติิช านาญการ
และการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 จ านวน 1,500 เล่ม 3.นายสมใจ ชวนละคร นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2.สรุปผลทีส่ าคัญ การมีอปุกรณ์รับชมรายการโทรทศัน์ใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2560 จ านวน 300 เล่ม

21 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้
1.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 2 พ.ย. 60 กองนโยบายวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอนัคพนัธ์ อาวะกลุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-10018-0942- กลุ่มส่งเสริมวิชาการสถติิ 2.นางสาวสุนิสา นาคสังข์ พนักงานบริหารทัว่ไป
0031/54 3.นางศิรินทร์ทพิย์ ทรงฤทธ์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
2.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ HP Color Laserjet P3005 10 พ.ย. 60 กองสถติิสังคม กลุ่มสถติิแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวิสณี พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-6265-0942- 2.นางสาวพชัยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถติิช านาญการ
0014/51 3.นางสาวภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถติิช านาญการ
3.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ HP Laserjet Pro รุ่น P1102 24 พ.ย. 60 กองนโยบายวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.ว่าทีร้่อยตรีหญงิสุนีย์ รามัญจติต์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ สพป-0942-003-01/53 กลุ่มพฒันาทรัพยากรบคุคล 2.นางสาววรวรรณ เสียงลือชา พนักงานบริหารทัว่ไป

3.นางสาวญมณ ประเสริฐพุม่ พนักงานบริหารทัว่ไป

22 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 3 พ.ย. 60 กองสถติิสังคม กลุ่มสถติิประชากร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางอรศรี ฮินทา่ไม้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
1.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 2.นางสาวกรรณิการ์ เสนา นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10049-0942- 3.นางนิภาพรรณ บรมพชิยัชาติกลุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
0062/54
2.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ HP Color Laserjet 2600N
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-8634-0943-
0008/51

23 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 6 พ.ย. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
เปล่ียนไส้กรองอากาศ ตรวจเชค็น้ ามันเฟอืงทา้ย น้ าม้นเกยีร์ กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายวรากร ขวัญดี พนักงานขบัรถยนต์
ของรถยนต์ ย่ีหอ้ โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน ฮว-1193 3.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-
17733-0702-0002/59

24 จา้งพมิพร์ายงานสรุปผลทีส่ าคัญการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ 8 พ.ย. 60 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนภัสสร หอมวงศ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
และสังคมของครัวเรือนในชว่ง 6 เดือนแรกของป ี2560 2.นายจริวัส พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 1,000 เล่ม 3.นายบดินทร์ อึง่ทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

25 จา้งพมิพร์ายงานการส ารวจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 10 พ.ย. 60 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวบวัเรียน แสงคร้าม นักวิชาการสถติิช านาญการ
และการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 จ านวน 350 เล่ม 2.นางสาวสุภิญญา ค ามั่น นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นายสมใจ ชวนละคร นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นกลาง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

26 จา้งซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้
1.เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER รุ่น Veriton X270 ๑๓ พ.ย. ๖๐ กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายเสริมชาย พรหมเทพ นายชา่งศิลปช์ านาญงาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9280-0938- 2.นางสาวประดิษฐา ลิขติพฒันะกลุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
0035/53 3.นส.สุจติรา โยธะคง เจา้พนักงานธุรการปฏิบติังาน
2.เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้  ACER รุ่น Veriton X270 ๒๖ ม.ค. ๖๑ กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายเสริมชาย พรหมเทพ นายชา่งศิลปช์ านาญงาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9255-0938- 2.นางสาวสุครีม กนัไชย นักวิชาการสถติิช านาญการ
0010/53 3.นางสาวสาณี เรืองพยัคฆ์ บรรณารักษช์ านาญการ

27 จา้งย้ายโทรศัพทพ์ร้อม เปดิ Port Lan ดังนี้ 16 พ.ย. 60 กองสถติิสังคม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายบดินทร์ อึง่ทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ
ฝ่ายบริหารทัว่ไป กองสถติิสังคม
1.โทรศัพทเ์ลขหมาย 02-142-3341 จ านวน 1 เลขหมาย
2.ค่าบริการเปดิ Port Lan  จ านวน 1 จดุ 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป กองสถติิพยากรณ์
1.ค่าบริการเปดิ Port Lan จ านวน 1 จดุ 

28 จา้งเปล่ียนไส้กรองน้ ามันดีเซล (กรองโซล่า) ส าหรับรถยนต์ 16 พ.ย. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ย่ีหอ้ โตโยต้า ทะเบยีน ฮภ-6419 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายฐิติวัฒน์ รัตนา พนักงานขบัรถยนต์
01-12060200-13458-0702-0007/56 3.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์

29 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสารย่ีหอ้  Fuji Xerox รุ่น DocuCentre- 16 พ.ย. 60 กองสถติิสาธารณมติ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวอารี วงษสุ์วรรณ์ เจา้พนักงานธุรการอาวุโส
IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12060100-14643- 2.นายทปีสร สุกษมภัทร์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
0906-0006/57  รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียนดังนี้ 3.นางสาวงามทพิย์ ค ากลัด เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
 - ดรัมลูกกล้ิงสร้างภาพ (CT350942)  จ านวน 1 ลูก

30 จา้งย้ายโทรศัพทแ์ละเปดิ Port Lan ดังนี้
1.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป กองสถติิสังคม  
1.1 ค่าบริการย้ายโทรศัพท ์จ านวน 13 เลขหมาย

 - กลุ่มนติิการ 02-143-1266 และ 02-141-7288-9 ๒๑ พ.ย. ๖๐ ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจนัทรัตน์ โกยทอง เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน

กลุ่มนิติการ 2.นางสาวดวงฤทยั อ าไพ นิติกรปฏิบติัการ

3.นางสาวจไุรรัตน์ บวัทอง พนักงานบริหารทัว่ไป

 - กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 02-143-1348 และ ๒๒ พ.ย. ๖๐ ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางปนัดดา สุขข า ผอ.กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

02-142-1327 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 2.นางสาวจนัทรัตน์ โกยทอง เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน

3.นางสาวอรุชา นุชเหลือบ พนักงานบริหารทัว่ไป

 - กลุ่มสารบรรณ 02-142-1322 และ 02-143-8109
 - กลุ่มการเจ้าหนา้ที ่02-142-12-1 และ 02-143-8111
 - กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 02-141-7311-2 ,
02-142-1316 และ 02-143-8107
 - กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 4 จดุ (หวัเคร่ือง 2 จดุ/ACC 2 จดุ)
 - กลุ่มนิติการ 9 จดุ (หวัเคร่ือง 3 จดุ/ACC 6 จดุ)
 - กลุ่มสารบรรณ 1 จดุ (หวัเคร่ือง)
 - กลุ่มการเจา้หน้าที ่4 จดุ (หวัเคร่ือง 1 จดุ/ACC 3 จดุ)
 - กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 3 จดุ (หวัเคร่ือง)
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-14804-0942-
0005/57

31 จา้งพมิพป์ก-บทสรุปพร้อมเขา้เล่มรายงานการส ารวจภาวะ 22 พ.ย. 60 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพชัยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถติิช านาญการ
การท างานของประชากร ไตรมาสที ่3 (กรกฎาคม-กนัยายน 2.นางวิสณี  พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
2560) จ านวน 450 เล่ม 3.นางสาวภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถติิช านาญการ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สว่นกลาง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

32 จา้งย้ายโทรศัพทแ์ละ Portlan ดังนี้ 23 พ.ย. 60 กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสายสุข วัชรเสรี นักวิชาการชา่งศิลปช์ านาญการ
 - ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป กองนโยบายและวิชาการสถติิ 2.นายส ารวม สุขสมเชาว์ นักวิชาการชา่งศิลปช์ านาญการ
1.ย้ายโทรศัพทแ์ละ Portlan 3.นายอรุณ สีแดง นายชา่งศิลปช์ านาญงาน
1.1 ค่าบริการย้ายโทรศัพท ์IP Phone จ านวน 11 จดุ 4.นางหทยัรัตน์ โพธ์ิแจง้ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
1.2 ค่าบริการย้ายโทรศัพท ์ส าหรับโทรสาร จ านวน 2 จดุ
1.3 ค่าบริการย้าย Port Lan รวม 26 จดุ
 - Port Lan กบัหวัเคร่ืองโทรศัพท ์จ านวน 11 จดุ
 - Port Lan ประเภท ACCESS จ านวน 15 ชดุ
2.เปดิ Port Lan
2.1 ค่าบริการเปดิ Port Lan จ านวน 41 จดุ
2.2 ค่าบริการรายเดือนๆ ละ 42.80 บาท/จดุ
M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-0938-
00808/54
3.เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER รุ่น Veriton
M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-9842-
0938-0073/54

33 จา้งติดต้ังจดุเชือ่มต่ออนิเตอร์เน็ต UTP Cat6 และปล๊ักไฟฟา้ 24 พ.ย. 60 กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนลินี ทองสว่าง นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
กลุ่มสถติิประชากร กองสถติิสังคม 2.ว่าทีร้่อยตรีหญงิสุนีย์ รามัญจติต์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
1.เดินสายระบบ Lan พร้อมอปุกรณ์ ติดต้ังมาตรฐาน Cat6 3.นางสาววรวรรณ เสียงลือชา พนักงานบริหารทัว่ไป
ณ กลุ่มสถติิประชากร กองสถติิสังคม จ านวน 4 จดุ ๑๘ ธ.ค. ๖๐ กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางอรศรี ฮินทา่ไม้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.ติดต้ังระบบไฟฟา้เต้ารับคู่เสียบขากลมเบน มีกราวด์ 2.นางสาวกรรณิการ์ เสนา นักวิชาการสถติิช านาญการ
ย่ีหอ้  PANASONIC ติดต้ัง ณ กลุ่มสถติิประชากร กองสถติิสังคม 3.นางนิภาพรรณ บรมพชิยัชาติกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 4 จดุ 
กลุ่มพฒันาทรัพยากรบคุคล กองนโยบายและวิชาการสถติิ
3.เดินสายระบบ Lan พร้อมอปุกรณ์ติดต้ังมาตรฐาน CAT6
จ านวน 5 จดุ 

34 จา้งซ่อมประตู มีรายละเอยีดดังนี้ 29 พ.ย. 60 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศักด์ิสิทธ์ิ โรคน้อย นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการส่ือสาร 2.นายสัมฤทธ์ิ  อนิทศร เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์
1. แกไ้ขบานประตูปดิไม่สนิท (อยู่ในระยะเวลาการรับประกนั) ส านักงานเลขานุการกรม อาวุโส
2 .แกไ้ขประตูเบยีด บานประตูตก กลุ่มบริหารพสัดุ 3.นายประพนัธ์ุ โชคสมพงษก์ลุ เจา้พนักงานธุรการปฏิบติังาน
 - เปล่ียนโชค๊
 - แกบ้านประตูเบยีด
กลุ่มบริหารพสัดุ ส านักงานเลขานุการกรม
ซ่อมเปล่ียน
3.กญุแจสวิง 
( แกบ้านประตูปดิไม่สนิท อยู่ในระยะเวลารับประกนั)

35 จา้งเปล่ียนกรองโซล่า ตรวจเชค็ระบบเบรคเวลาเบรคแล้ว 30 พ.ย. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
พวงมาลัยส่ัน (เจยีร์จานดิสเบรคหน้า ซ้าย-ขวา) ส าหรับ กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายน าโชค ชุม่พึง่ พนักงานขบัรถยนต์
รถยนต์ ย่ีหอ้ โตโยต้า ทะเบยีน ฮล-127 หมายเลขครุภัณฑ์ 3.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
1105-01-12060200-16315-0702-0006/58

36 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 30 พ.ย. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
เปล่ียนไส้กรองอากาศ เปล่ียนเชค็/ตรวจเติมน้ ามันเกยีร์ กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายสุริยา ธรรมนาม พนักงานขบัรถยนต์
เปล่ียนเชค็/ตรวจน้ ามันเฟอืงทา้ย รถยนต์ ย่ีหอ้ โตโยต้า 3.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
ทะเบยีนรถยนต์ ฮย-2321 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-
12060200-14613-0702-0001/57

37 จา้งย้ายโทรศัพทแ์ละ Portlan  ดังนี้ 1 ธ.ค. 60 กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวดวงสมร วัฒนศฤงคาร นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
 - กลุ่มพฒันาทรัพยากรบคุคล กองนโยบายและวิชาการสถติิ กลุ่มพฒันาทรัพยากรบคุคล 2.ว่าที ่ร .ต.หญงิสุนีย์ รามัญจติต์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
1.1 ย้ายโทรศัพท ์เลขหมาย 02-142-1281-2 3.นางสาววรวรรณ เสียงลือชา พนักงานบริหารทัว่ไป
จ านวน 2 เลขหมาย 
1.2 ย้าย Port Lan จ านวน 2 Port

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นกลาง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

38 จา้งซ่อมเคร่ืองเรียงกระดาษอตัโนมัติ ย่ีหอ้ DUPLO 6 ธ.ค. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายธีรเดช ธรรมโกศล นายชา่งพมิพช์ านาญงาน
รุ่น DFC-100 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100- กลุ่มสารบรรณ 2.นายสุรชาติ ชว่งทพิย์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
13881-0968-0001/56 3.นายพจน์ เนียมขนุทด พนักงานโรงพมิพ์

39 จา้งพมิพร์ายงานสรุปผลทีส่ าคัญ การส ารวจอนามัยสวัสดิการ 7 ธ.ค. 60 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางจริวรรณ มาทว้ม นักวิชาการสถติิช านาญการ
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 2.นายอภิชาติ ธัญญาหาร นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 1,000 เล่ม 3.นางสาวภัสธารีย์ ปานมี นักวิชาการสถติิช านาญการ

40 จา้งย้ายโทรศัพทแ์ละเปดิ Port Lan ดังนี้ ๗ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรุจริา โถทอง พนักงานคอมพวิเตอร์
1.กลุ่มสารบรรณ ส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มสารบรรณ
1.1 เปล่ียนจากเดิมสายนอก เลขหมาย 02-143-1349
เปน็สายใน จ านวน 1 เลขหมาย

41 จา้งพมิพแ์บบสอบถามการส ารวจการเคล่ือนย้ายสินค้า 13 ธ.ค. 60 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายบญุสิทธ์ิ สุทธินุ่น นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ. 2561 จ านวน 30,000 ชดุ 2.นายประวิทย์ บรรจง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาววิไล ซึมกลาง พนักงานบริหารทัว่ไป

42 จา้งพมิพแ์บบสอบถามโครางการส ารวจยอดขายรายไตรมาส 13 ธ.ค. 60 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสมใจ มูลสาร นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ. 2561 จ านวน 60,000 แบบ 2.นางสาวปทัมาวดี ทองดอนออ่น นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวธาราทพิย์ ประพนัธ์พจน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

43 จา้งซ่อมเคร่ือง Scanner ย่ีหอ้ Fujitsu รุ่น FI-6130LA 15 ธ.ค. 60 ศท.กลุ่มวิจยัและพฒันา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศักด์ิสิทธ์ิ โรคน้อย นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-10087-0946- 2.นางสาวณัชชาวีณ์ เจริญวรนุวัฒน์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
0004/54 3.นางยุพนิ แสงทอง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

44 จา้งพมิพร์ายงานสรุปผลทีส่ าคัญส ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยี 18 ธ.ค. 60 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
สารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2560 2.นางสาวสุภิญญา ค ามั่น นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 1,500 เล่ม 3.นางสาวเกวลิน จนัพลงาม พนักงานบริหารทัว่ไป

45 จา้งตรวจเชค็ระยะ 140,000 กม. เปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียน 18 ธ.ค. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
กรองโซล่าตรวจเชค็ระบบไฟส่องสว่าง ตรวจเชค็ระบบเบรค กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายรวมยศ คล่องบญัชี พนักงานขบัรถยนต์
ของรถยนต์ ฮพ-9094 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- 3.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
12060200-12939-0702-0017/55

46 จา้งพมิพแ์บบสอบถามการส ารวจธุรกจิทางการค้าและธุรกจิ 20 ธ.ค. 60 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนันทาฉวี หงษส์นธ์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ทางการบริการ พ.ศ. 2561 จ านวน 60,000 แบบ 2.นางสาวธาราทพิย์ ประพนัธ์พจน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางเอือ้อารีย์ สุขสมบรูณ์ พนักงานาบริหารทัว่ไป

47 จา้งพมิพร์ายงานตัวชีวั้ดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 26 ธ.ค. 60 กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวองัคณา แย้มอบุล นักวิชาการสถติิช านาญการ
การส่ือสาร พ.ศ. 2559 จ านวน 700 เล่ม 2.นางสาวนิตยา ปะอนิทร์ นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาวองัสนา เพชรศักด์ิวงศ์ นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

48 จา้งซ่อมเคร่ือง  Printer จ านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ 27 ธ.ค. 60 กลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนรีกานต์ มณีอนิทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
1. เคร่ือง  Printer  ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND ช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-09-12061000-13525-0942-
0018/56

49 จา้งเปดิจดุ  Port lan จ านวน 1 จดุ บริเวณหน้าหอ้งทีป่รึกษา 29 ธ.ค. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ชัน้ 4 ทศิเหนือ จ านวน 1 จดุ กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นางสุรัตดา จลุศร พนักงานบริหารทัว่ไป

50 จา้งพมิพแ์บบสอบถามการส ารวจองค์การเอกชนทีไ่ม่แสวงหา 8 ม.ค. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสมใจ มูลสาร นักวิชาการสถติิช านาญการ
ก าไร พ.ศ. 2561 จ านวน 35,000 เล่ม 2.นางสาวปทัมาวดี ทองดอนออ่น นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวธาราทพิย์ ประพนัธ์พจน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สว่นกลาง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

51 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับรถยนต์ ย่ีหอ้ NISSAN 9 ม.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
หมายเลขทะเบยีน ฮท-6723 หมายเลขครุภณฑ์ 1105-00- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายวิทยา เขมะชติ พนักงานขบัรถยนต์
12060200-9493-0702-0004/53 3.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
 - แบตเตอร่ีชนิดน้ า ขนาด 12V 85Ah ย่ีหอ้ GS/GT195
จ านวน 1 ลูก

52 จา้งตรวจเชค็ชว่งล่าง (เวลาว่ิงเร็ว 80-100 กม./ชม. 9 ม.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
พวงมาลัยส่ัน รถมีอาการร่อนส่ายเวลาเบรคพวงมาลัยส่ัน) กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
สตาร์ทเงียบ ไม่มีไฟโชว์หน้าปดับางคร้ัง, เชค็ยางรองฝาหอ้ง 3.นายวิทยา เขมะชติ พนักงานขบัรถยนต์
เคร่ืองหลุดออกจากฝาของรถยนต์ ฮท-6723
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-9493-0702-
0004/53

53 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์
จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER ๑๑ ม.ค. ๖๑ ศย.กลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุรชยั นิลแสง นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ
รุ่น  Veriton M4620G  หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-85- ภาครัฐ พเิศษ
12061000-13674-0938-0164/56 2.นายธงชยั บปุผากณัฑ์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ

3.นางสาวสุกญัญา บรรดาศักด์ิ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ
2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER ๑๕ ม.ค. ๖๑ กองสถติิพยากรณ์ กลุ่มคลังขอ้มูลสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวบบุผา สิงหส์ามารถ นักวิชาการสถติิช านาญการ
รุ่น  Veriton X270 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05- 2.นายด ารงค์ศักด์ิ ศรีไพบลูย์ เจา้พนักงานธุรการปฏิบติังาน
12061000-9261-0938/53 3.นายเทวิน สาตร์สูงเนิน ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER 1 ก.พ. 61 กองสถติิสังคม กลุ่มสถติิรายได้รายจา่ย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนภัสสร หอมวงศ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
รุ่น Veriton M265  หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03- 2.นายบดินทร์ อึง่ทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ
12061000-9294-0938-0055/53 3.นางสาวประภาพร สินทพิลา เจา้พนักงานธุรการปฏิบติังาน

54 จา้งพมิพแ์บบสอบถามการส ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยีสาร 15 ม.ค. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
สนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 2.นางสาวสุภิญญา ค ามั่น นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 48,000 เล่ม 3.นางสาวเกวลิน จนัพลงาม พนักงานบริหารทัว่ไป

55 จา้งซ่อมรถยนต์ เนื่องจากเคร่ืองยนต์เร่งไม่ขึน้ มีเสียงดัง 18 ม.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
เปล่ียนโชค๊หลังและตรวจเชค็ชว่งล่าง ของรถยนต์ ฮท-6724 กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-9494-0702- 3.นายปราโมทย์ เย็นแข พนักงานขบัรถยนต์
0005/53

56 จา้งเปดิจดุ Port Lan จ านวน 3 จดุ บริเวณหอ้ง 19 ม.ค. 61 กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวมาลิดา ปานทวีเดช ผอ.กลุ่มส่งเสริมวิชาการสถติิ
ผู้อ านวยการส านักพฒันาบคุลากร (เดิม) ชัน้ 2 ทศิใต้ 2.นางสาวรวยริน กกกนทา นักวิชาการสถติิช านาญการ
ของกองนโยบายและวิชาการสถติิ 3.นางสาวอมัภาวรรณ ชยัประดิษฐ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

57 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 23 ม.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ตรวจเชค็เติมน้ ามันเบรค น้ ามันเฟอืงทา้ย ตรวจเชค็ระบบเบรค กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายไพฑูรย์ ม่วงศรีสันต์ พนักงานขบัรถยนต์
ของรถยนต์ ย่ีหอ้โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน ศจ-6008 3.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-
0176-0702-0001/48

58 จา้งท าซองขยายขา้งบรรจแุบบสอบถามโครงการส ารวจการมี 24 ม.ค. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ 2.นางสาวสุภิญญา ค ามั่น นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ. 2561 จ านวน 2,000 ซอง 3.นางสาวพรชนก บญุจนี พนักงานบริหารทัว่ไป

59 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook 29 ม.ค. 61 กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนิตยา กจิสนาพทิกัษ์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ
ย่ีหอ้ HP รุ่น Probook 4430ฆ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- 2.นางสาวดวงสมร วัฒนศฤงคาร นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
12061000-12827-0954-0002/55 3.ว่าที ่ร .ต.หญงิสุนีย์ รามัญจติต์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ

60 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 7 ก.พ. 61 กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอนัคพนัธ์ อาวะกลุ นักวิชากรสถติิปฏิบติัการ
ย่ีหอ้ ACER รุ่น Veriton M490G หมายเลขครุภัณฑ์ กลุ่มส่งเสริมวิชาการสถติิ 2.นางสาวอมัภาวรรณ ชยัประดิษฐ นักวิชากรสถติิปฏิบติัการ
1105-04-12061000-9904-0938-0135/54 3.นางสาวศิรินทร์ทพิย์ ทรงฤทธ์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นกลาง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

61 จดัซ้ือยางรถยนต์ส าหรับการใชง้านกบัรถยนต์ หมายเลข 9 ก.พ. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ทะเบยีน ฮว-1193 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายวรากร ขวัญดี พนักงานขบัรถยนต์
17733-0702-0002/59 3.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
 - ยางย่ีหอ้ บริดสโตน 205-70-15BS R611 จ านวน 4 เส้น

62 จา้งพมิพแ์ผ่นพบัตัวชีวั้ดของประเทศไทยและอาเซียน 2560 13 ก.พ. 61 กลุ่มบรูณาการขอ้มูลสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายพลากร ดวงเกตุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 1,000 ใบ กองสถติิพยากรณ์ 2.นายอภิเดช แกน่นาค เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางสาวกลุทวิา ปาลกะวงศ์ พนักงานบริหารทัว่ไป
ณ อยุธยา

63 จา้งซ่อมเคร่ือง  Printer จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ย่ีหอ้ HP 15 ก.พ. 61 กองบริหารจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมพมูาศ วาดพนม นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
รุ่น Laserjet P3005  หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06- กลุ่มวางแผนและควบคุมคุณภาพขอ้มูล
12061000-6285-0942-0034/51 
2. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ย่ีหอ้ ๑๕ ก.พ. ๖๑ กองสถติิสังคม กลุ่มสถติิประชากร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางอรศรี ฮินทา่ไม้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
SAMSUNG รุ่น  ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03- 2.นางสาวกรรณิการ์ เสนา นักวิชาการสถติิช านาญการ
12061000-10050-0942-0063/54 3.นางนิภาพรรณ บรมพชิยัชาติกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
3. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG ๒๗ ก.พ. ๖๑ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชติุชยั พนัธ์ุชนะ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-
13527-0942-0020/54 

64 จา้งพมิพป์ก-บทสรุปพร้อมเขา้เล่มรายงานการส ารวจภาวะ 19 ก.พ. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพชัยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถติิช านาญการ
การท างานของประชากร ไตรมาสที ่4 (ต.ค.-ธ.ค.2560) 2.นางวิสณี พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 450 เล่ม 3.นางสาวภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถติิช านาญการ

65 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ 26 ก.พ. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางอรศรี ฮินทา่ไม้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
1.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ HP รุ่น Laserjet P3005 2.นางสาวกรรณิการ์ เสนา นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-6266-0942- 3.นางนิภาพรรณ บรมพชิยัชาติกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
0015/51

66 จดัซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 8 เส้น ดังนี้
1.ซ้ือยางรถยนต์ส าสหรับการใชง้านกบัรถยนต์ 28 ก.พ. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
หมายเลขทะเบยีน ฮย-2321 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายน าโชค ชุม่พึง่ พนักงานขบัรถยนต์
12060200-14613-0702-0001/57 3.นายสุริยา ธรรมนาม พนักงานขบัรถยนต์
 - ยางย่ีหอ้ บริดสโตน 205-70-15 Bs R611 จ านวน 4 เส้น
2. ซ้ือยางรถยนต์ส าหรับการใชง้านกบัรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 28 ก.พ. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ฮล-127 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-16315- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายน าโชค ชุม่พึง่ พนักงานขบัรถยนต์
0702-0006/58 3.นายวิทยา เขมะชติ พนักงานขบัรถยนต์
 - ยางย่ีหอ้ บริดสโตน 205-70-15 Bs R611 B439 
จ านวน 4 เส้น 

รวม 66 โครงกำร รวม 228 รำย

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สว่นกลาง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

1 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ถวายราชสักการะพระบรม ๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางไพเราะ  สุวรรณมณี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ราชานุสาวรีย์ พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช ประจ าป ี2561

2 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ชาร์ป รุ่น MX-560AT ๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายไพศาล  ลีวัฒนา นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 1 กล่อง เพือ่ใชใ้นโครงการพฒันาขอ้มูลสถติิและสารสนเทศ

3 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นโครงการพฒันาขอ้มูลสถติิและสารสนเทศ ๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ
 -กระดาษถา่ยเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 9 รีม
 -กระดาษปก จ านวน 1 รีม
 -แผ่นใส จ านวน 1 กล่อง
 -ปากกา จ านวน 40 ด้าม

4 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นโครงการพฒันาขอ้มูลสถติิและสารสนเทศ ๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติัการ
 -กระเปา๋เอกสาร จ านวน 40 ใบ

5 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเอกสุนทร  บรุณนัฏ พนักงานสถติิ
 -กระดาษถา่ยเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 25 รีม

6 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์เพือ่ใชใ้นโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติัการ
พ.ศ.2560 จ านวน 4 รุ่น 2.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ
หมึก HP รุ่น CE740A 3.นายเอกสุนทร  บรุณนัฏ พนักงานสถติิ
หมึก HP รุ่น CE741A
หมึก HP รุ่น CE742A
หมึก HP รุ่น CE7403A

7 จดัจา้งท ารูปเล่มโครงการพฒันาขอ้มูลสถติิและสารสนเทศระดับ ๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติัการ
พืน้ที ่76 จงัหวัด จ านวน 40 เล่ม

8 จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ท าความสะอาดส านักงาน ๒ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
2.ว่าทีเ่รือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถติิ
3.นายสมจติต์  โพธ์ิชยัสาร พนักงานสถติิ

9 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงส าหรับรถราชการประจ าส านักงาน ๒ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
2.นายอภิรักษ ์ ชนิอมรเลิศ พนักงานสถติิ
3.นายชยัมงคล  โตอทุยั พนักงานสถติิ

10 เชา่สัญญาณอนิเตอร์เน็ต จ านวน 9 หมายเลข ๑๖ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
2.นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถติิ
3.นายชยัมงคล  โตอทุยั พนักงานสถติิ

11 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ Sharp รุ่น MX-M452N ๑๒ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-19-12060100-14575-0906- 2.ว่าทีเ่รือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถติิ
0012/56 3.นายอภิรักษ ์ ชนิอมรเลิศ พนักงานสถติิ

12 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่สนับสนุนการปฏิบติังานของเจา้หน้าทีใ่น ๑๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ส านักงาน 2.นายอภิรักษ ์ ชนิอมรเลิศ พนักงานสถติิ

3.นายชยัมงคล  โตอทุยั พนักงานสถติิ

13 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่สนับสนุนการปฏิบติังานของเจา้หน้าทีใ่น ๑๗ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ส านักงาน 2.นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถติิ

3.นายชยัมงคล  โตอทุยั พนักงานสถติิ

14 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศประจ าส านักงาน ๓๑ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางแสงเดือน  บญุสร้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
จ านวน 6 เคร่ือง
 

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

15 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ (หมึกเคร่ืองพมิพสี์และแผ่น DVD-R) ๓๑ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถติิ
จ านวน 2 รายการ

16 จดัจา้งเขา้รูปเล่มรายงานแผนพฒันาสถติิระดับพืน้ที ่ฉบบัที ่2 ๓๐ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชชัชยั  พดัชา พนักงานสถติิ

17 จา้งเหมาท าความสะอาดทีท่ าการส านักงานฯ ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชนิีศิษฎ์  หมื่นพล นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นายวัฒนา  มังกรแสงแกว้ พนักงานสถติิ
3.นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถติิ

18 อนุมัติด าเนินการเชา่สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเพือ่ใชใ้นการส่งขอ้มูล ๘ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ด้วยเคร่ือง Tablet จ านวน 8 หมายเลข 2.นายวัฒนา  มังกรแสงแกว้ พนักงานสถติิ
1.ย่ีหอ้ HTC/Flyer P510E หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-66- 3.นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถติิ
12061000-12590-0970-0070/55
2.ย่ีหอ้ Sonore รุ่น TAB71Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-66-
12061000-14197-0970-0488/56
3.ย่ีหอ้ Sonore รุ่น TAB71Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-66-
12061000-15938-0970-00996/57
4.ย่ีหอ้ Sonore รุ่น TAB71Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-66-
12061000-15933-0970-0991/57
5.ย่ีหอ้ Sonore รุ่น TAB71Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-66-
12061000-14198-0970-0489/56
6.ย่ีหอ้ Sonore รุ่น TAB71Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-66-
12601000-14199-0970-0490/56
7.ย่ีหอ้ Sonore รุ่น TAB71Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-66-
12601000-12589-0970-0069/54
8.ย่ีหอ้ Sonore รุ่น TAB71Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-66-
12061000-15940-0970-0998/57

19 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๘ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

20 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ (กระดาษ) ๑๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

21 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๑๐ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
 -ผงหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ KYOCERA รุ่น TASKalfa 3010i
  จ านวน 1 กล่อง

22 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๑๖ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
 -กระดาษถา่ยเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 70 รีม

23 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส าหรับใชก้บัรถยนต์ประจ าส านักงาน ๓๑ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
ทะเบยีน กจ 4314 ปทมุธานี

24 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๓ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
(เดือนตุลาคม คร้ังที ่1)

25 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร Cannon Cartridge 319 ๒๗ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสมิตานันท ์ พรหมจกัร ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

26 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันทีร่ะลึกพระบาทสมเด็จ ๒๘ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวโชติกา  โนนใหญ่ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
พระนั่งเกล้า มหาเจษฎาราชเจา้ ประจ าป ี2561

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

27 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือน ตุลาคม2560 - กนัยายน2561 ๑๔ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุธีกานต์  จนัทร์แจม่หล้า นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2.นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
3.นางสาวชวนพศิ  เสือคาบแกว้ พนักงานสถติิ

28 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ ๑๙ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
1.โต๊ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟตุ พร้อมเกา้อี ้5 ชดุ 2.นางสาวชวนพศิ  เสือคาบแกว้ พนักงานสถติิ
2.เหล็กเกบ็เอกสารบานเล่ือนทบึ 9 ตัว 3.นางสาวกญัญพชัร  พุม่พวง พนักงานสถติิ
3.ตู้เหล็ก 2 บาน 4 ตัว

29 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ ๑๙ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
 -เกา้อีส้ านักงาน (56.11.21.02) จ านวน 10 ตัว 2.นางสาวกญัญพชัร  พุม่พวง พนักงานสถติิ

3.นางสาวเอมอร  เจยีมตน พนักงานสถติิ

30 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 12 รายการ ๒๖ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
2.นางสาวชวนพศิ  เสือคาบแกว้ พนักงานสถติิ
3.นางสาวเอมอร  เจยีมตน พนักงานสถติิ

31 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๖ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
 -ปล๊ักไฟส าเร็จรูป 5 เมตร Macnus 5 อนั

32 จดัจา้งท าตรายางส านักงานฯ จ านวน 9 อนั ๒๖ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

33 จดัจา้งท าตรายางส านักงานฯ จ านวน 2 อนั ๑๖ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

34 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
1.Tonet Samsung MLT-D201LZ 2.นางสาวชวนพศิ  เสือคาบแกว้ พนักงานสถติิ
2.หมึกเติม Epson ธ6641 BK4 3.นางสาวเอมอร  เจยีมตน พนักงานสถติิ
3.หมึกเติม Epson T6642C 
4.หมึกเติม Epson T6643M
5.หมึกเติม Epson T6644Y

35 จดัซ้ืออปุกรณ์และวัสดุส้ินเปลืองคลังสินค้า (24.10.21.00)  ๒๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
จ านวน 7 รายการ 2.นางสาวชวนพศิ  เสือคาบแกว้ พนักงานสถติิ

3.นางสาวกญัญพชัร  พุม่พวง พนักงานสถติิ

36 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส าหรับใชก้บัรถยนต์ประจ าส านักงาน ๘ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
ทะเบยีน กง 2609 เพชรบรีุ (ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์2561)

37 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๒ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
 -แบตเตอร่ี พานา 90 D31L จ านวน 1 ลูก

38 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๓ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
 -หมึกพมิพส์ าเนา S-4207 จ านวน 1 กล่อง
 -กระดาษถา่ยเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 11 รีม

39 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ย่ีหอ้อซูีซุ ๒๘ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
ทะเบยีน กง 2909 เพชรบรีุ

40 จดัจา้งล้าง/ตรวจเชค็/เติมน้ ายาเคร่ืองปรับอากาศ ส านักงานฯ ๑๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-3549-
0904-0016/49
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-3550-
0904-0017/49
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-13890-
0904-0022/56
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-13891-
0904-0023/56

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

41 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร KYOCERA รุ่น Fs-6030 MSP ๒๐ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-69-12060100-12946-
0906-0009/55

42 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส าหรับใชก้บัรถยนต์ประจ าส านักงาน ๒๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
ทะเบยีน กง 2609 เพชรบรีุ (ประจ าเดือน มีนาคม 2561)

43 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดัท าโครงการส ามะโน ๒๑ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
อตุสาหกรรม พ.ศ.2560 จ านวน 7 รายการ

44 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดัท าโครงการพฒันาขอ้มูล ๗ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
สถติิและสารสนเทศระดับพืน้ที ่จ านวน 65 คน

45 จา้งเหมาประกอบอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับประชมุโครงการ ๒๒ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
พฒันาขอ้มูลสถติิและสารสนเทศระดับพืน้ที่

46 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนตุลาคม คร้ังที ่1)

47 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๑ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนตุลาคม คร้ังที ่2)

48 จดัจา้งท าพวงมาลา เพือ่ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ๑๗ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภัสธธร  ดาจนัทร์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

49 จดัจา้งท าปา้ยประชาสัมพนัธ์และปา้ยถวายความอาลัยงานพระราชพธีิ ๑๗ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพชรมน  เรืองผิว ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

50 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๐ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนตุลาคม คร้ังที ่3)

51 จดัจา้งท ากรอบรูปและภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจา้อยู่หวั ๒๔ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสิริกลุ  เปยีประเสริฐ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
มหาวชริาลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกรู รัชกาลที ่10

52 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๗ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนตุลาคม คร้ังที ่4)

53 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๒ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนพฤศจกิายน คร้ังที ่1)

54 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๘ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนมกราคม คร้ังที ่1)

55 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนมกราคม คร้ังที ่2)

56 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ใชใ้นพธีิวันพอ่ขนุรามค าแหง ๑๖ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภัสธธร  ดาจนัทร์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
มหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหตัถ)ี

57 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ทะเบยีน ๑๖ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุมณฑา  ส ารวมจติต์ พนักงานสถติิ
กง 559 ราชบรีุ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-63-12060200-
14344-0702-0017/56

58 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๔ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนมกราคม คร้ังที ่3)

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

59 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนกมุภาพนัธ์ คร้ังที ่1)

60 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนกมุภาพนัธ์ คร้ังที ่2)

61 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๓ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนกมุภาพนัธ์ คร้ังที ่3)

62 จดัซ้ือตลับหมึกเลเซอร์ Fuji Xerox M 255DF CT 201937 ๒๗ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสิริกลุ  เปยีประเสริฐ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
จ านวน 1 กล่อง

63 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ๖ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพชรมน  เรืองผิว ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร "พระบดิาแหง่มาตรฐาน
การชา่งไทย" ประจ าป ี2561

64 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๖ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภัสธธร  ดาจนัทร์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
พ.ศ. 2560 จ านวน 3 รายการ

65 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๘ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนมีนาคม คร้ังที ่1)

66 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๑ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนมีนาคม คร้ังที ่2)

67 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนมีนาคม คร้ังที ่3)

68 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๓ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนมีนาคม คร้ังที ่4)

69 จดัซ้ือผงหมึก SAMSUNG 4030ND NO.201S เพือ่ใชใ้นโครงการ ๒๖ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนวลจนัทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ
ส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 2.นายมณเฑียร  คล้ายคลึง พนักงานสถติิ

3.นางสาวพชรมน  เรืองผิว ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

70 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเพือ่ใชใ้นการส่งขอ้มูลด้วยเคร่ือง Tablet ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเตือนจติ  ปานบญุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
ส านักงานฯ จ านวน 8 หมายเลข
1.ย่ีหอ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-15436-0970-0494/57
2.ย่ีหอ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-19722-0970-0180/57
3.ย่ีหอ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-15440-0970-0498/57
4.ย่ีหอ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-15440-0970-0498/57
5.ย่ีหอ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-15441-0970-0499/57
6.ย่ีหอ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-19721-0970-0185/57
7.ย่ีหอ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-16347-0970-0345/57
8.ย่ีหอ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-15737-0970-0492/57

71 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเตือนจติ  ปานบญุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
2.นายเจตจนัทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถติิ
3.นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

72 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดัท าโครงการส ารวจความ ๑๖ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
คิดเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัของขวัญปใีหม่ทีต้่องการจากรัฐบาล 
พ.ศ.2561

73 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์S050586 สีด า ใชก้บัเคร่ืองพมิพส์ านักงาน ๓๐ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ย่ีหอ้ Epson จ านวน 1 กล่อง

74 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ทะเบยีน ๑๗ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายตระการ  รัตนรุ่งโสภณ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
กท 4064 ลพบรีุ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060200-
12782-0702-0006/55

75 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์MLT-D201S ซ่ึงใชก้บัเคร่ือง Samsung ๑๘ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวทพิวรรณ  พานทอง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12061000-19222-0942-
0087/59 จ านวน 1 กล่อง

76 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
 -กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 10 รีม

77 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
 -ดินสอกดขนาด 0.7 มม. จ านวน 19 แทง่
 -หมึกพมิพส์ าเนาดิจทิอล RICOH JP12 จ านวน 1 กล่อง
 -กระดาษ A4 80 แกรม จ านวน 10 รีม

78 จดัจา้งล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 7 เคร่ือง ๒๓ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธัญญช์วิน  นาคนิธิชยัรัชต์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060100-16824-0904-
0009/58
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060100-17069-0904-
0020/58
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060100-17070-0904-
0021/58
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060100-17071-0904-
0022/58
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060100-17072-0904-
0023/58
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060100-17073-0904-
0024/58
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060100-17074-0904-
0025/58

79 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๙ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560)

80 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ประจ าเดือนตุลาคม ๙ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ.2560

81 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ๙ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ
3.นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ

82 อนุมัติเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ านวน 7 หมายเลข ๑๐ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ

83 จดัจา้งท าพวงมาลาเนื่องในวันปยิมหาราช ประจ าป ี2560 ๑๘ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิช านาญการ

84 จดัเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ส านักงานฯ จ านวน 1 ลูก ๑๗ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

85 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๙ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2560)

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

86 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ประจ าเดือนพฤศจกิายน ๔ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ.2560

87 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนพฤศจกิายน ๔ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ.2560 2.นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ

3.นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ

88 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๔ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560)

89 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ประจ าเดือนธันวาคม ๔ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ.2560

90 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนธันวาคม ๔ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ.2560 2.นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ

3.นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ

91 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ.2561

92 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ.2561 2.นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ

3.นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ

93 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๒ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561)

94 จดัซ้ือกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 10 รีม ๒๐ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวัชรา  งามดี นักวิชาการสถติิช านาญการ

95 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์S - 4207 จ านวน 1 กล่อง และกระดาษไข ๒๑ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวัชรา  งามดี นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 1 หลอด

96 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๗ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอนุชติ  พึง่ปญัญาดี นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
(ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560)

97 จดัจา้งท าพวงมาลาเนื่องในวันปยิมหาราช ประจ าป ี2560 ๑๘ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

98 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดัท าโครงการส ารวจความ ๖ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอมรรัตน์  สังขสุ์ข พนักงานสถติิ
คิดเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัของขวัญปใีหม่ทีต้่องการจากรัฐบาล 
พ.ศ.2560

99 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2560 ๑๕ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริวรรณ  โพธ์ิเทศ พนักงานสถติิ
คร้ังที ่1

100 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2560 ๒๔ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรัตนาภรณ์  ผลไม้ พนักงานสถติิ
คร้ังที ่2

101 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๐ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุทธิพฒัน์  ผ่องออ่น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560)

102 จดัจา้งท าความสะอาดรถยนต์ส านักงานฯ ๒๑ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุทธิพฒัน์  ผ่องออ่น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

103 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ๒๒ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวิภาพรรณ  หงษา พนักงานสถติิ

104 จา้งซ่อมแซมระบบไฟรถยนต์ส านักงานฯ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุทธิพฒัน์  ผ่องออ่น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

105 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาประตูส านักงานฯ ๓๑ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวิภาพรรณ  หงษา พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

106 จดัจา้งท าความสะอาดรถยนต์ส านักงานฯ ๑๙ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุทธิพฒัน์  ผ่องออ่น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

107 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ๒๓ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริทพิย์  แซ่เล้า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

108 จดัท ากรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) ๒๖ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุทธิพฒัน์  ผ่องออ่น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

109 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๗ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุทธิพฒัน์  ผ่องออ่น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561)

110 จดัจา้งท าพานพุม่กหุลาบ เนื่องในงานวันสุขาภิบาล ๑๘ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริวรรณ  โพธ์ิเทศ พนักงานสถติิ
ทา่ฉลอม

111 จดัจา้งบริการเชค็เคร่ืองปร้ิน Kyocera Fs-c5100DN ๒๑ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายโสภณ  ลาภส่งเสริม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-67-12061000-11913-0943-
0036/54

112 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ๒๘ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริทพิย์  แซ่เล้า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

113 จา้งท าส าเนาขอ้สอบเพือ่คัดเลือกพนักงานราชการทัว่ไป ๗ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

114 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่จดัท าเอกสารด าเนินการสอบเขา้รับการ ๗ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
เลือกสรรเปน็พนักงานราชการทัว่ไป

115 จา้งซ่อมเคร่ืองโรเนียว ย่ีหอ้ RICOH รุ่น PriportDX3443 ๑๒ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-53-12060100-1416-0006/56

116 จดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานฯ จ านวน 16 รายการ ๙ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560

117 จดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์จ านวน 6 รายการ เพือ่ใชใ้นการจดัประชมุ ๒๐ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
โครงการพฒันาขอ้มูลสถติิและสารสนเทศระดับพืน้ทีใ่น
ปงีบประมาณ 2561

118 จดัจา้งท าเอกสารเพือ่จดัท าแผนพฒันาสถติิระดับพืน้ทีจ่งัหวัด ๒๐ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
เชยีงราย

119 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ๒๓ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

120 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ๒๗ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถติิช านาญการ

121 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๘ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
 -กระดาษถา่ยเอกสาร ขนาด 80 แกรม จ านวน 5 รีม

122 จา้งซ่อมเปล่ียนลูกปนือลัเตอร์เนเตอร์และมูเลย์ไดชาร์จรถยนต์ ๘ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแหน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถติิและ
ส านักงานฯ จ านวน 3 รายการ วางแผน

123 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร CANON จ านวน 2 รายการ ๘ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

124 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 5 รายการ เพือ่ใชใ้นการจดัประชมุ ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแหน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถติิและ
คณะกรรมการสถติิระดับจงัหวัด วางแผน

125 จดัซ้ือผงหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร Canon จ านวน 1 กล่อง ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแหน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถติิและ
เพือ่ใชใ้นการจดัประชมุคณะกรรมการสถติิระดับจงัหวัด วางแผน

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

126 จดัซ้ือวัสดุผงหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร Canon จ านวน 1 กล่อง ๒๐ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
เพือ่ใชใ้นการปฏิบติังานส านักงานและโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม 
พ.ศ.2560

127 จดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์จ านวน 13 รายการ เพือ่ใชใ้นการปฏิบติังาน ๒๐ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแหน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถติิและ
ส านักงานและโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 วางแผน

2.นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
3.นางสาวชติุกานต์  ติฉนิ พนักงานสถติิ

128 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ ๒๐ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั รัชกาลที ่5 ประจ าพทุธศักราช 2560

129 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ทะเบยีน กต 2672 เพชรบรูณ์ ๓ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ประจ าปงีบประมาณ 2561 (ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2560)

130 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet ๑๔ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
จ านวน 8 หมายเลข ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2560 2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

131 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๔ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

132 จดัจา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส านักงานฯ ๑๗ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-62-12060200-17740-
0702-0004/59

133 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ทะเบยีน กต 2672 เพชรบรูณ์ ๑ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ประจ าปงีบประมาณ 2561 (ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2561)

134 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet ๑๔ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
จ านวน 8 หมายเลข ประจ าเดือนมกราคม 2561 2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

135 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 12 รายการ ๑๔ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ
3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

136 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมจดัชดุ ส าหรับการประชมุโครงการพฒันาขอ้มูล ๒๗ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ
สถติิสารสนเทศ ระดับพืน้ที ่76 จงัหวัด จ านวน 50 ชดุ

137 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๗ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ
 -ปากกาควอนต้ัม 007 น้ าเงิน จ านวน 50 ด้าม

138 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ร่วมพธีิวางพานพุม่ดอกไม้สด ถวายแด่ ๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

139 ด าเนินการต่อสัญญาจา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ๒๗ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายคเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถติิ
3.นางสาววัชรินทร์  ดวงอา้ย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

140 เชา่อาคารสถานทีเ่พือ่ใชเ้ปน็ทีท่ าการส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู ๑๑ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายคเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นางสาวมวินดา  สุขบรีุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
3.นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

141 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ๒ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

142 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ส านักงานฯ ๒ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

143 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ๑ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

144 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ส านักงานฯ ๑ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

145 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๑๒ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั ผู้ตรวจรับพสัดุ นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
หมายเลขทะเบยีน กค 8447 สุโขทยั

146 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ๓ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561 2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

147 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ส านักงานฯ ๓ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561 2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

148 จดัซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 2 รีม ๑๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั ผู้ตรวจรับพสัดุ นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

149 จดัจา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด (วันพอ่ขนุรามค าแหง) ๑๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั ผู้ตรวจรับพสัดุ นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

150 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ๑ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

151 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ส านักงานฯ ๒ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

152 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

153 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ส านักงานฯ ๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

154 จา้งพมิพร์ายงานแผนพฒันาสถติิ ระดับพืน้ทีจ่งัหวัดสุโขทยั ฉบบัที ่2 ๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพรไพลิน  พทุธวงค์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
จ านวน 35 เล่ม

155 จดัจา้งซ่อมรถยนต์ส านักงานฯ หมายเลขทะเบยีน ศจ 5698 กทม. ๘ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวรชยั  สุวรรณ นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1150-49-12060200-0218-0702-
0005/48

156 จดัจา้งเตรียมเอกสารส าหรับการจดัประชมุคณะกรรมการสถติิ ๒๙ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ
ระดับจงัหวัด จ านวน 50 เล่ม

สว่นภูมิภาค

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

157 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการประชมุคณะกรรมการสถติิระดับจงัหวัด ๒๙ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ
โครงการพฒันาขอ้มูลสถติิและสารสนเทศระดับพืน้ที ่76 จงัหวัด

158 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๖ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถติิ
 -กาวแทง่ UHU ขนาด 40 กรัม จ านวน 24 แทง่
 -คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาด A4 จ านวน 8 อนั
 -ปากกาลบค าผิด ขนาด 7 มิลลิมิตร จ านวน 4 โหล

159 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลโครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน ๙ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางยุทธพงษ ์ มีศรี พนักงานสถติิ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2559

160 จดัจา้งพมิพเ์อกสารและเขา้เล่มเอกสารโครงการส ารวจสถานการณ์เด็ก ๙ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวทดัตา  จนัทรพฒันา พนักงานสถติิ
และสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2559

161 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๙ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวทดัตา  จนัทรพฒันา พนักงานสถติิ
 -หมึก Samsung Proxpress M4030ND จ านวน 1 กล่อง

162 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องใน "วันบดิาแหง่ฝนหลวง" ๙ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายจรีะศักด์ิ  อรุาสาย นักวิชาการสถติิช านาญการ

163 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๓๐ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางยุทธพงษ ์ มีศรี พนักงานสถติิ
 -กระดาษถา่ยเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 32 รีม
 -เทปติดสัน 1.5 นิ้ว จ านวน 4 ม้วน
 -แฟม้สันหนา 3 นิ้ว จ านวน 6 เล่ม

164 จดัจา้งท าปา้ยไวนิล ประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้การใชป้ระโยชน์จาก ๒๐ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุรพร  วงศ์สกล พนักงานสถติิ
โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานทางโทรคมนาคมฯ

165 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๙ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางยุภาพร  มูลอตั นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 8 หมายเลข ประจ าปงีบประมาณ 2561 2.นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถติิ

3.นายวิชาญ  ดรสุวรรณดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

166 จดัซ้ือครุภัณฑ์รถยนต์บรรทกุประจ าส านักงานฯ ๑ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางยุภาพร  มูลอตั นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นายบริรักษ ์ หาญณรงค์ พนักงานสถติิ
3.นายอาชวิน  พรมเทพ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

167 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร RISO EZ-371A ๖ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอไุรวรรณ  เนื่องวรรณะ พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12060100-
19671-0916-0002/59

168 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดัท ารายงานโครงการส ามะโน ๑๓ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลีุพร  เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
อตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 2.นางสุพรรษา  อ าพระรัตน์ พนักงานสถติิ

3.นายไพบลูย์  จกัรพล พนักงานสถติิ

169 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 12 รายการ ๑๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลีุพร  เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2.นายไพบลูย์  จกัรพล พนักงานสถติิ
3.นายสมศักด์ิ  จนัทะวงษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

170 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลีุพร  เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
 -หมึกถา่ยเอกสารริโก ้จ านวน 1 ตลับ 2.นายไพบลูย์  จกัรพล พนักงานสถติิ
 -หมึกเติม จ านวน 2 ขวด 3.นายสมศักด์ิ  จนัทะวงษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
 -ปากกาเน้นขอ้ความ จ านวน 7 ด้าม

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

171 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๔ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2560)
หมายเลขทะเบยีน สฎ 387 กทม.

172 จดัจา้งท าตรายางเพือ่ใชใ้นราชการของส านักงานฯ ๔ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถติิ

173 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องใน "วันบดิาแหง่ฝนหลวง" ๔ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถติิ

174 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ๔ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถติิ

175 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๔ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถติิ
 -กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 2 รีม
 -เทปใส 1 นิ้ว แกนใหญ ่จ านวน 2 ม้วน

176 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 15 รายการ ๔ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถติิ

177 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 2 รายการ ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถติิ
ซองน้ าตาลขยายขา้ง และ หมึกกอ๊ปปีป้ร๊ินท ์RISO RN

178 จดัจา้งซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ของทางราชการ ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถติิ
หมายเลขทะเบยีน สฎ 387 กทม.

179 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือน มิถนุายน 2561 ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถติิ

180 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงส าหรับรถยนต์ส านักงานฯ ประจ าปงีบประมาณ ๙ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวรัญญู  อนิทยุง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
2561 (ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560)

181 จดัจา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปยิมหาราช ๑๙ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางรัตติยากร  ชะโกฎ พนักงานสถติิ
ประจ าปงีบประมาณ 2561

182 จดัซ้ือซองน้ าตาล A4 ขยายขา้งมีครุฑ ๓๐ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปาณิสรา  ชกูจิวัฒนกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

183 จดัซ้ือเส่ือน้ ามัน ๓๐ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทมิา  สติภา พนักงานสถติิ

184 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงส าหรับรถยนต์ส านักงานฯ ประจ าปงีบประมาณ ๖ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานถสิติจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวรัญญู  อนิทยุง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
2561 (ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560)

185 จดัจา้งท าปา้ยส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ (ใหม่) ๒๑ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางศิริสุดา  ต่อชยั พนักงานสถติิ

186 จดัซ้ือตลับหมึก Samsung MLT-D201S (M403x/M408x) ๒๕ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวละเอยีด  ปานทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

187 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ ๒๕ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางมณีพนัธ์  จติเย็น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

188 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ราชการ ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561)

189 จา้งถา่ยเอกสารโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถติิประเทศไทย ๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทมิา  สติภา พนักงานสถติิ
ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2559-2564)

190 จา้งท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถติิ ๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางรัตติยากร  ชะโกฏ พนักงานสถติิ
ประเทศไทย ฉบบัที ่2  (พ.ศ.2559-2564)

191 จดัจา้งท าเอกสารรูปเล่ม แผนพฒันาสถติิระดับพืน้ทีจ่งัหวัดสุรินทร์ ๑๒ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอรษา  จนัทะขมัมา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ฉบบัที ่2

192 จดัจา้งท าอาหารและเคร่ืองด่ืม ๑๓ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางมณีพนัธ์  จติเย็น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

193 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ กระดาษA4 จ านวน 60 รีม ๑๓ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทมิา  สติภา พนักงานสถติิ

194 จดัซ้ือหมึกพมิพส์ าเนา RZ สีด า จ านวน 1 หลอด ๑๓ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปาณิสรา  ชกูจิวัฒนกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

195 ขอจา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส านักงานฯ ทะเบยีน กฉ 7362 ๑๙ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวภาพตะวัน  แสงหรัิญญากร นักวิชาการสถติิช านาญการ
สุรินทร์ 2.นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นายสิทธ์ิชยั  สดใส ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

196 ขอจา้งท าเอกสารพร้อมเขา้เล่ม "การส ารวจภาวะการท างานของ ๒๗ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทมิา  สติภา พนักงานสถติิ
ประชากร จงัหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที ่3 และ 4 "

197 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันมาตรญานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ ๒๘ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสิทธ์ิชยั  สดใส ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

198 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ของทางราชการ ประจ าปงีบประมาณ ๒๐ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ชาวยพนักงานสถติิ
2561 (ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561)

199 จา้งจดัท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในการจดัประชมุฯ ๒๑ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอรษา  จนัทะขมัมา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

200 จา้งท าปา้ยฟวิเจอร์บอร์ด "ท าเนียบรายนามผู้ด ารงต าแหน่ง ๒๑ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทมิา  สติภา พนักงานสถติิ
สถติิจงัหวัดฯ "

201 อนุมัติจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ย่ีหอ้มิตซูบชิ ิทะเบยีน กข 6618 นภ. ๖ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจรีภา  วงษย์า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ประจ าปงีบประมาณ 2561 (ประจ าเดือนตุลาคม 2560)

202 อนุมัติจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ย่ีหอ้มิตซูบชิ ิทะเบยีน กข 6618 นภ. ๑ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจรีภา  วงษย์า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ประจ าปงีบประมาณ 2561 (ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2560) 2.นางจฑุาทพิ  จ าปาลอย พนักงานสถติิ

3.นายนพดล  ภูกองชยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

203 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๗ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางจฑุาทพิ  จ าปาลอย พนักงานสถติิ

204 อนุมัติจดัซ้ือTONER LASRJET WORK CE 285A/35/36/325 ๑๔ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
จ านวน 3 กล่อง

205 อนุมัติจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ย่ีหอ้มิตซูบชิ ิทะเบยีน กข 6618 นภ. ๑ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายเอลวิทย์  พรมจนัทร์ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานสถติิ
ประจ าปงีบประมาณ 2561 (ประจ าเดือนธันวาคม 2560) 2.นพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถติิ

3.นายโกวิทย์  สมใจ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานสถติิ

206 อนุมัติจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ย่ีหอ้มิตซูบชิ ิทะเบยีน กข 6618 นภ. ๘ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ประจ าปงีบประมาณ 2561 (ประจ าเดือนมกราคม 2561) 2.นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

207 อนุมัติจดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด (วันพอ่ขนุรามค าแหง) ๘ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถติิ

208 อนุมัติจดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด (งานสักการะสมเด็จพระนเรศวร) ๘ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

209 จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์อกสาร ย่ีหอ้ CANON LBP 6030/325 ๑๑ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

210 จดัซ้ือซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร SHARP AR-M205 ๑๖ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถติิ

211 จา้งซ่อมรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ทะเบยีน กข 6618 นภ. ๒๒ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถติิ
(คร้ังที ่1)

212 อนุมัติจดัซ้ือหมึกพมิพย่ี์หอ้ PIXMA CANON ๒๒ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
 1. หมึก CANON 790 สีด า จ านวน 1 กล่อง
 2. หมึก CANON 790 สี จ านวน 3 กล่อง

213 อนุมัติจดัจา้งซ่อมรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ทะเบยีน กข 6618 นภ. ๒๙ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนภดล  ภูกองชยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(คร้ังที ่2)

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

214 จดัซ้ือผงหมึก TONER USER CANON LBP 6000 ๓๐ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจรีภา  วงษย์า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
จ านวน 10 กล่อง

215 อนุมัติจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ย่ีหอ้มิตซูบชิ ิทะเบยีน กข 6618 นภ. ๑ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจรีภา  วงษย์า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ประจ าปงีบประมาณ 2561 (ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2561) 2.นางสาวอดุมลักษณ์  หาวิชติ พนักงานสถติิ

216 จดัซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน Paper Duble A 80 แกรม ๒ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจรีภา  วงษย์า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
จ านวน 72 รีม

217 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด (งานวันพระบดิาแหง่มาตรฐาน ๒๘ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกาญจนา ชามนตริ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
การชา่งไทย)

218 อนุมัติจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ย่ีหอ้มิตซูบชิ ิทะเบยีน กข 6618 นภ. ๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถติิ
ประจ าปงีบประมาณ 2561 (ประจ าเดือนมีนาคม 2561) 2.นายโกวิทย์  สมใจ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานสถติิ

219 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด (งานพธีิถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จ ๑๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั รัชการลที ่5 เนื่องในวัน "วันทอ้งถิน่ไทย"
ประจ าปงีบประมาณ 2561 )

220 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด (งานพธีิวันทีร่ะลึก พระบาทสมเด็จ ๑๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจรีภา  วงษย์า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
พระนั่งเกล้าเจา้อยู่หวั พระมหาเจษฎาราชเจา้ 
ประจ าปงีบประมาณ 2561)

221 จดัซ้ือกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ราชการ ส าหรับรถยนต์ราชการ ๙ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ
ย่ีหอ้ มาสด้า หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

222 จา้งท าพวงมาลา เพือ่ถวายราชสักการะ เนื่องในวัน "ปยิมหาราช" ๒๐ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรลักษณ์  ทพิย์ทอง พนักงานสถติิ

223 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ย่ีหอ้ มาสด้า หมายเลขทะเบยีน ๒๗ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ
กธ 4069 อดุรธานี ประจ าเดือนตุลาคม 2560

224 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ๙ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร เนื่องในวัน "พระบดิาแหง่ฝนหลวง"

225 จา้งท าตรายาง ๑๐ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ

226 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์Laser ย่ีหอ้ Canon รุ่น LBP6030 ๒๙ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรลักษณ์  ทพิย์ทอง พนักงานสถติิ

227 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 2 รายการ ๒๙ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรลักษณ์  ทพิย์ทอง พนักงานสถติิ

228 จดัจา้งตรวจเชค็สภาพรถยนต์ราชการ ย่ีหอ้ มาสด้า หมายเลข ๓๐ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรลักษณ์  ทพิย์ทอง พนักงานสถติิ
ทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-37-
12060200-9604-0702-0001/54

229 จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี ๑๒ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรลักษณ์  ทพิย์ทอง พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-37-12060200-9604-0702-
0001/54

230 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ย่ีหอ้ มาสด้า หมายเลขทะเบยีน ๑๓ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรลักษณ์  ทพิย์ทอง พนักงานสถติิ
กธ 4069 อดุรธานี ประจ าเดือนธันวาคม 2560

231 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 5 รายการ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ

232 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ย่ีหอ้ มาสด้า หมายเลขทะเบยีน ๘ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรลักษณ์  ทพิย์ทอง พนักงานสถติิ
กธ 4069 อดุรธานี ประจ าเดือนมกราคม 2561 (คร้ังที ่1)

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

233 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ย่ีหอ้ มาสด้า หมายเลขทะเบยีน ๑๑ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ
กธ 4069 อดุรธานี ประจ าเดือนมกราคม 2561 (คร้ังที ่2)

234 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ถวายสักการะพธีิวันพอ่ขนุรามค าแหง ๑๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรลักษณ์  ทพิย์ทอง พนักงานสถติิ

235 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 4 รายการ ๑๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรลักษณ์  ทพิย์ทอง พนักงานสถติิ

236 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ย่ีหอ้ มาสด้า หมายเลขทะเบยีน ๑๗ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ
กธ 4069 อดุรธานี ประจ าเดือนมกราคม 2561 (คร้ังที ่3)

237 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ย่ีหอ้ มาสด้า หมายเลขทะเบยีน ๑๙ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ
กธ 4069 อดุรธานี ประจ าเดือนมกราคม 2561 (คร้ังที ่4)
(ทดสอบเกณฑ์การใชน้้ ามัน)

238 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ย่ีหอ้ มาสด้า หมายเลขทะเบยีน ๒๒ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ
กธ 4069 อดุรธานี ประจ าเดือนมกราคม 2561 (คร้ังที ่5)
(ทดสอบเกณฑ์การใชน้้ ามัน)

239 จดัซ้ือผงหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ Sharp รุ่นAR-5731 ๒ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรลักษณ์  ทพิย์ทอง พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-37-12060100-12950-0906-
0005/55

240 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์Laser ย่ีหอ้ Canon รุ่น LPB6030 ๖ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรลักษณ์  ทพิย์ทอง พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-37-12061000-0000-0942-
0002/61

241 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ย่ีหอ้ มาสด้า หมายเลขทะเบยีน ๑๔ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ
กธ 4069 อดุรธานี ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 (คร้ังที ่1)

242 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ย่ีหอ้ มาสด้า หมายเลขทะเบยีน ๒๐ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถติิ
กธ 4069 อดุรธานี ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 (คร้ังที ่2)

243 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ย่ีหอ้ มาสด้า หมายเลขทะเบยีน ๙ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถติิ
กธ 4069 อดุรธานี ประจ าเดือนมีนาคม 2561 (คร้ังที ่1)

244 จดัซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม จดัประชมุคณะกรรมการสถติิระดับจงัหวัด ๑๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ

245 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ย่ีหอ้ มาสด้า หมายเลขทะเบยีน ๑๖ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถติิ
กธ 4069 อดุรธานี ประจ าเดือนมีนาคม 2561 (คร้ังที ่2)

246 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์Laser ย่ีหอ้ Canon รุ่น LBP6030 ๒๑ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-37-12061000-0000-0942-
0002/61

247 จดัซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร A4 ย่ีหอ้ Double A ขนาด 80 แกรม ๒๑ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรลักษณ์  ทพิย์ทอง พนักงานสถติิ

248 จดัจา้งท าตรายาง จ านวน 2 อนั ๒๖ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรลักษณ์  ทพิย์ทอง พนักงานสถติิ

249 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ย่ีหอ้ มาสด้า หมายเลขทะเบยีน ๒๗ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถติิ
กธ 4069 อดุรธานี ประจ าเดือนมีนาคม 2561 (คร้ังที ่3)

250 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ๓๐ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถติิ
เจา้อยู่หวั พระมหาเจษฎาราชเจา้ 

251 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 2 รายการ ๑๓ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

252 อนุมัติซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๒๒ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

253 จา้งท าอาหารว่างในการจดัประชมุคณะกรรมการ จ านวน 40 ชดุ ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

สว่นภูมิภาค

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

254 จดัซ้ือวัสดุใชส้ านักงานฯ กระดาษ A4 จ านวน 15 รีม ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

255 จดัซ้ือผงหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีหอ้ Canon Toner CAT325 ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
จ านวน 2 กล่อง

256 จา้งเหมาถา่ยเอกสารเย็บชดุ กระดาษ A4 ย่ีหอ้ Alcott 70 กรัม ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
จ านวน 35 ชดุ

257 จดัซ้ือวัสดุใชใ้นส านักงานฯ กระดาษA4 จ านวน 58 รีม ๙ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

258 จดัซ้ือผงหมึกเคร่ืองพมิพ ์Laser ชนิด LED ขาวด า ย่ีหอ้ Samsung ๙ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
รุ่น Proxpress M4030ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-31-
12061000-19530-0942-0136-59

259 จดัซ้ือผงหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร IMAGE RUNNER TR 2520 ๙ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
CANON NPG 51 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-31-12060100-
19668-0906-0022/59

260 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล เปา๋อยู่สุข สถติิจงัหวัดบงึกาฬ
ทะเบยีน กก 1699 บงึกาฬ

261 จดัซ้ือน้ าด่ืมเพือ่บริโภคส าหรับบคุลากรของส านักงานฯ ๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถติิ
จ านวน 23 ถงั

262 จดัจา้งท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชมุ Video Conference ๒๑ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถติิ
คร้ังที ่6

263 จดัจา้งท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชมุแปลงแผนแม่บท ๒๗ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถติิ
ส านักงานฯ ๒๘ มี.ค. ๖๑ 2.นายธนัยนันท ์ สีมาพล พนักงานสถติิ

264 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันทีร่ะลึกพระบาทสมเด็จ ๓๐ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ ว่าที ่ร .ต.ศักดา  เหล่าทอง พนักงานสถติิ
พระนั่งเกล้าเจา้อยู่หวั พระมหาเจษฎาราชเจา้ ประจ าป ีพ.ศ.2561

265 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาดส านักงานฯ ๒๖ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนิธิชญา  อุย่ตระกลู พนักงานสถติิ
ประจ าปงีบประมาณ 2560

266 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๖ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวธาราทพิย์  แกว้พทิกัษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ประจ าปงีบประมาณ 2561 จ านวน 6 หมายเลข

267 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 3 รายการ โครงการพฒันาขอ้มูล ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนิธิชญา  อุย่ตระกลู พนักงานสถติิ
สถติิและสารสนเทศระดับพืน้ที ่76 จงัหวัด

268 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 3 รายการโครงการส ารวจความ ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวรรณ์ฑา  มาศเสม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
คิดเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัของขวัญปใีหม่ทีต้่องการจากรัฐบาล 

269 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ใชถ้วายพระราชสักการะพระบาท ๒๘ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนิธิชญา  อุย่ตระกลู พนักงานสถติิ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแหง่ชาติ

270 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 6 รายการ ๑๔ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนภางค์ภัทร  ค าไทร พนักงานสถติิ

271 จดัจา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการทะเบยีน สฎ 397 กทม. ๑๙ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพงศ์นท ี คงทวีกลุ พนักงานสถติิ

272 จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สดเพือ่ใชใ้นงานพธีิวางพวงมาลา เนื่องใน ๒๗ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
วันวีรไทย

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

273 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ๑๓ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชยัวัฒน์  รุ่งแกว้ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
(ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560) ทะเบยีน กง 7461 ชมุพร

274 จดัจา้งส่งเอกสารโครงการส ารวจความพกิาร พ.ศ.2561 ๑๔ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทมิา  อนินาคม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

275 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจความคิดเหน็ประชาชน ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางลาวัลย์  เชงิไกรยัง พนักงานสถติิ
เกีย่วกบัของขวัญปใีหม่ทีต้่องการจากรัฐบาล พ.ศ.2561
จ านวน 2 รายการ

276 จดัจา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กง 7461 ชมุพร ๒๗ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายจตุรงค์  สุตราม พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-77-12060200-13441-0702-
0001/56

277 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ๒ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชยัวัฒน์  รุ่งแกว้ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
(ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 คร้ังที ่1) 
ทะเบยีน กง 7461 ชมุพร

278 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 6 รายการ เพือ่ใชส้ าหรับการจดั ๑๒ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน
ประชมุคณะกรรมการสถติิระดับจงัหวัดโครงการพฒันาขอ้มูลสถติิ
และสารสนเทศ ระดับพืน้ที ่คร้ังที ่1

279 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่การประชาสัมพนัธ์การปฏิบติังานของ ๑๒ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรุ่งฟา้  จนัทร์สุริย์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ส านักงานฯ

280 จดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ ๑๒ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทมิา  อนินาคม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

281 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ๒๑ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพร  ภมรนาค พนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 คร้ังที ่2) 
ทะเบยีน กง 7461 ชมุพร

282 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 5 รายการ โครงการส ามะโน ๑๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน
อตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 (การแจงนับ)

283 จดัซ้ือผงหมึก TONER SAMSUNG M4030ND ๑๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

284 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด "วันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธาน ๓๐ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพร  ภมรนาค พนักงานสถติิ
มูลนิธิสายใจไทย"

285 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง tablet ๑ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 8 หมายเลข 2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

286 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจความคิดเหน็ประชาชน ๑๔ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
เกีย่วกบัของขวัญปใีหม่ทีต้่องการจากรัฐบาล พ.ศ.2561

287 จดัซ้ือหมึกพมิพเ์คร่ืองถา่ยเอกสารและเคร่ือง Printer สี RIKO ๖ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ
3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

288 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ๖ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวซากนีี  ลีเดร์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
หมายเลขทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส 2.นายอสิมะแอ  เจะ๊กา พนักงานสถติิ

3.นางสาวนูรไอนี  อสิาเฮาะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

289 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet ๖ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวซากนีี  ลีเดร์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ประจ าปงีบประมาณ 2561 2.นางสาวเซาะเด๊าะ  ละเตะ พนักงานสถติิ

3.นางสาวสีตีรอฮานิง  สะแม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

290 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๙ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาทพิย์  แมะวอ ผู้ชว่ยเจา้พนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560) ทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

291 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๗ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุวัจรี  หนูจนิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
 -กระดาษถา่ยเอกสาร Fuji Xerox 80 แกรม จ านวน 4 รีม
 -ยางลบดินสอ STAEDTLER จ านวน 20 กอ้น

292 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๙ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวซากนีี  ลีเดร์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
(ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2560) ทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

293 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร KYOCERA SS 6030  ๑ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางกนัตรัตน์  รามาส เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12060100-12940-
0906-0018/55

294 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๕ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาทพิย์  แมะวอ ผู้ชว่ยเจา้พนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560) ทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

295 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาทพิย์  แมะวอ ผู้ชว่ยเจา้พนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561 คร้ังที ่1)
ทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

296 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ๑๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางกนัตรัตน์  รามาส เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

297 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๙ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาทพิย์  แมะวอ ผู้ชว่ยเจา้พนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561 คร้ังที ่2)
ทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

298 จา้งเหมาท าตรายางส านักงานฯ จ านวน 6 อนั ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาทพิย์  แมะวอ ผู้ชว่ยเจา้พนักงานสถติิ

299 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชวิีน  มนัสศุภมงคล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
 -สันรูด 10 mm คละสี จ านวน 3 หอ่
 -แฟม้ซองกระดุม จ านวน 3 โหล
 -ปากกา Super Oillball จ านวน 1 กล่อง

300 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร จ านวน 2 กล่อง ๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางกนัตรัตน์  รามาส เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

301 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๒ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาทพิย์  แมะวอ ผู้ชว่ยเจา้พนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561) ทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

302 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๙ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาทพิย์  แมะวอ ผู้ชว่ยเจา้พนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561) ทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

303 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๖ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
 -กระดาษถา่ยเอกสารดับเบิล้A A4 จ านวน 4 รีม

304 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๐ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
จ านวน 7 หมายเลข 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

305 จดัซ้ือตลับหมึก Laser ส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Epson รุ่น M 2410 สีด า ๖ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
จ านวน 1 กล่อง

306 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet ๑๒ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
จ านวน 7 หมายเลข 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

307 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 11 รายการ ๒๐ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

สว่นภูมิภาค

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

308 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๘ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
 -กระดาษถา่ยเอกสาร A4 80 แกรม จ านวน 21 รีม
 -กา้นสันรูด 5 มิล A4 จ านวน 12 อนั
 -ดับเบลิคลิป ตราม้า เบอร์ 110 สีด า จ านวน 8 อนั
 -ดับเบลิคลิป ตราม้า เบอร์ 109 สีด า จ านวน 1 อนั

309 จดัซ้ือตลับหมึก Laser ส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Epson รุ่น M2410 สีด า ๑๖ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
 จ านวน 1 ตลับ

310 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet ๑๙ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
จ านวน 7 หมายเลข ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

311 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๑ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 คร้ังที ่1) 
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

312 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๐ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 คร้ังที ่2)
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

313 จดัจา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปยิมหาราช ๒๓ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

314 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๓๑ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
จ านวน 7 หมายเลข ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

315 เชา่อาคารเปน็ทีท่ าการส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ๓๑ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

316 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๓๑ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

317 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๗ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2560 คร้ังที ่1) 
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

318 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๐ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายรังสฤษด์ิ  รัตนรังสฤษด์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ
(ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2560 คร้ังที ่2)
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

319 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๒ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2560 คร้ังที ่3)
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

320 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๗ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
จ านวน 7 หมายเลข ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2560

321 เชา่อาคารเปน็ทีท่ าการส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ๒๗ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2560 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

322 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๒๗ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2560 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

323 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายรังสฤษด์ิ  รัตนรังสฤษด์ิ นักวิชาการสถติิและวางแผน
(ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 คร้ังที ่1)
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

324 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๙ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 คร้ังที ่2)
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

325 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๕ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 คร้ังที ่3)
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

326 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๙ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 7 หมายเลข ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

327 เชา่อาคารเปน็ทีท่ าการส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ๒๙ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

328 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๒๙ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

329 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจติอล RISOEZ 371 ๑๑ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12060100-19682-
0916-0005/59

330 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์SAMSUNG รุ่น PREXpress M4030ND ๑๒ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12061000-19594-0942-
0146/59

331 จดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองพมิพ ์Epson รุ่น Aculaser M2410 ๑๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12061000-13284-
0942-0071/55

332 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๖ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561 คร้ังที ่1)
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

333 จดัจา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช ๑๖ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ

334 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๘ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561 คร้ังที ่2)
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

335 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๔ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561 คร้ังที ่3)
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

336 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๒๗ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561 คร้ังที ่1 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

337 เชา่อาคารเปน็ทีท่ าการส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ๒๙ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

338 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๒๙ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561 คร้ังที ่2 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

339 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๙ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 7 หมายเลข ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561

340 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๓๑ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561 คร้ังที ่4)
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

341 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๙ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 คร้ังที ่1)
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

342 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร KYOCERA รุ่น TK-479 ๑๒ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12060100-14567-
0906-0011/56

343 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๙ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 คร้ังที ่2)
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

344 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 14 รายการ ๑๙ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ

345 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๒ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายรังสฤษด์ิ  รัตนรังสฤษด์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ
(ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 คร้ังที ่3)
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

346 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๗ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 คร้ังที ่4)
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

347 เชา่อาคารเปน็ทีท่ าการส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ๒๗ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

348 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๗ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 7 หมายเลข ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

349 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ใชใ้นการร่วมพธีิถวายพระราช ๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
สักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

350 จา้งถา่ยเอกสารและเขา้เล่ม โครงการพฒันาขอ้มูลสถติิและ ๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
สารสนเทศระดับพืน้ที ่76 จงัหวัด

351 จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพมิพ ์Canon รุ่น Pixma MP287 ๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
หมายเลขครุภัณฑ์ พงังา-0944-0001/60

352 จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Dell Optiplex 990 ๑๓ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12061000-13071-0938-
0140/55

353 จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ส านักงานฯ หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา ๒๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12060200-13543-
0702-0011/56

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

354 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๙ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 คร้ังที ่1)
หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

355 เชา่อาคารเปน็ทีท่ าการส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ๓๐ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

356 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๓๐ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

357 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๓๐ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 7 หมายเลข ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

358 จา้งแม่บา้นท าความสะอาดส านักงานฯ ๔ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ ภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

359 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๔ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ ภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

360 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๓ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ ภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561

361 จา้งแม่บา้นท าความสะอาดส านักงานฯ ๓ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ ภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561

362 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ ภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
(ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561)
หมายเลขทะเบยีน กง 4999 พทัลุง

363 จา้งแม่บา้นท าความสะอาดส านักงานฯ ๑ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ ภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561

364 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๒๖ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ ภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561

365 จา้งแม่บา้นท าความสะอาดส านักงานฯ ๒ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ ภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

366 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๖ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ ภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
(ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 คร้ังที ่1)
หมายเลขทะเบยีน กง 4999 พทัลุง

367 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๑ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ ภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
 -หมึกพมิพ ์ซัมซุง MLT-D201S จ านวน 1 กล่อง
 -หมึกพร้ินเตอร์ เลเซอร์ Brother TN-261BK จ านวน 1 กล่อง
 -หมึกพร้ินเตอร์ เลเซอร์ Brother TN-261C จ านวน 1 กล่อง

368 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 15 รายการเพือ่ใชใ้นงานโครงการ ๒๖ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ ภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ส ามะโนอตุสาหกรรม 2560

369 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๘ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ ภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
(ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 คร้ังที ่2)
หมายเลขทะเบยีน กง 4999 พทัลุง

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

370 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ร่วมประกอบพธีิวางพานพุม่ ๓๐ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ ภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หวั 
พระมหาเจษฎาราชเจา้

371 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๘ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ
จ านวน 7 หมายเลข ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

372 เชา่อาคารส านักงานฯ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ๒๙ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2.นางสาวมณีวรรณ  จนัทร์เฮือง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

373 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๗ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ
จ านวน 7 หมายเลข ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2560

374 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๖ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ
จ านวน 7 หมายเลข ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

375 เชา่อาคารส านักงานฯ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ๒๖ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2.นายศรัณย์  ภิบาลศักด์ิ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
3.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

376 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๙ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉนิ พนักงานสถติิ
(ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561)
หมายเลขทะเบยีน ศจ 5694 กทม.

377 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๖ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ
จ านวน 7 หมายเลข ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561

378 เชา่อาคารส านักงานฯ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ๒๖ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

379 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล  ๑ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-74-12060100-13325-
0906-0016/56 
และหมึกเคร่ืองโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-74-
12060100-18336-0914-0008/59

380 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-74- ๑๕ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉนิ พนักงานสถติิ
12060100-13325-0906-0016/56

381 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๑ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ
จ านวน 7 หมายเลข ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561

382 เชา่อาคารส านักงานฯ ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 ๒๑ ก.พ. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

383 จดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว ๙ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ

384 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 5 รายการ โครงการส ามะโน ๑๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ
อตุสาหกรรม 2560

385 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพย่ี์หอ้ Fuji Xerox  ๒๓ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-74-12061000-5922-0942-
0029/50

386 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 28 รายการ ๒๓ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉนิ พนักงานสถติิ

สว่นภูมิภาค

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

387 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๖ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ
จ านวน 7 หมายเลข ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

388 เชา่อาคารส านักงานฯ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ๒๖ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

389 จา้งซ่อมเคร่ืองจกัรกล,Router จ านวน 1 เคร่ือง ๑๐ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78---0936-001-78/55

390 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ จ านวน 3 เคร่ือง ๑๖ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวบษุรา  วงศ์ค าอนิทร์ พนักงานสถติิ
 -หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-17731-0904-
0007/59
 -หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-14561-0904-
0039/56
 -หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-6739-0904-
0004/51

391 จดัจา้งเปล่ียนยางรถยนต์ส านักงานฯ ทะเบยีน นข 6212 สงขลา ๑๘ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060200-12156-0702- 2.นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ
0005/54 3.นายตะวัน  ฆังรัตนะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

392 จดัจา้งตรวจเชค็สภาพรถยนต์พร้อมเปล่ียนอะไหล่รถทะเบยีน ๑๘ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายตะวัน  ฆังรัตนะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ขจ 9516 สงขลา หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060200-
0702-0013/56

393 จดัจา้งตรวจเชค็สภาพรถยนต์พร้อมเปล่ียนอะไหล่รถทะเบยีน ๑๘ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถติิ
นข 6212 สงขลา หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060200-
12156-0702-0005/54

394 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ CANON รุ่น IRADVC3320 ๑๙ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-18093-0906- 2.นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ
0010/59 3.นายตะวัน  ฆังรัตนะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

395 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ Fuji Xerox 240A จ านวน 1 เคร่ือง ๑๙ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78---12061000-5923-0942-
0030/50

396 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 16 รายการ ๑๙ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถติิ
2.นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ
3.นายตะวัน  ฆังรัตนะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

397 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 6 รายการ ๑๙ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

398 จดัจา้งท าปา้ยไวนิล เพือ่ใชเ้ปน็ส่ือในการประชาสัมพนัธ์ของ ๒๙ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุ่งมี นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ส านักงานฯ

399 จดัจา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด ส าหรับถวายราชสักการะเนื่องใน ๒๐ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นางชลิดา  จนัทรังษี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
วันปยิมหาราช พ.ศ. 2560

400 จดัจา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด ส าหรับถวายราชสักการะเนื่องใน ๑๐ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นางชลิดา  จนัทรังษี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง พ.ศ. 2560

401 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 6 รายการ ๑๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ

402 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์HP Laserjet 85A ๒๖ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ

403 จดัจา้งเปล่ียนแบตเตอร่ี ยานพาหนะส านักงานฯ ๒๖ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ
หมายเลขทะเบยีน กค 2457 สตูล

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

404 จดัจา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด ส าหรับถวายราชสักการะเนื่องใน ๑๓ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถติิ
วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง พ.ศ. 2560

405 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 6 รายการ โครงการส ารวจความ ๑๓ พ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวฐิยาดา  ชรัูตน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
คิดเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัของขวัญปใีหม่ทีต้่องการจากรัฐบาล 
พ.ศ. 2561

406 จดัจา้งตรวจสอบเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ ๔ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ทะเบยีน กบ 5336 สุราษฎร์ธานี

407 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ กล่องลังกระดาษเบอร์ 5 จ านวน 20 กล่อง ๘ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

408 จดัซ้ือตลับหมึกเลเซอร์ Samsung MLT-D201S จ านวน 2 กล่อง ๑๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
2.นายสมรักษ ์ แสงอาวุธ พนักงานสถติิ
3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

409 จดัจา้งพมิพร์ายงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560 ๑๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพรทพิย์  สอนบญุปาน พนักงานสถติิ
จ านวน 20 เล่ม

410 จดัซ้ือหมึกพร้ินเตอร์เลเซอร์สี Brother TN-261 BK ๒๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถติิ
จ านวน 1 กล่อง

411 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชยัศักด์ิ  รักษาบลัย์ พนักงานสถติิ
 -กระดาษถา่ยเอกสาร A4 70 แกรม จ านวน 12 รีม
 -ปากกาเจลควอนต้ัม สเกต็ 555 จ านวน 5 ด้าม

412 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ๒๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
 -หมึกพร้ินเตอร์เลเซอร์ Samsung MLT-D201S 2.นางสาวพรทพิย์  สอนบญุปาน พนักงานสถติิ
 -หมึกพร้ินเตอร์เลเซอร์สี Fujixerox CT350268 340A 3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
 -หมึกพร้ินเตอร์เลเซอร์สี Brother TN-261 Cyan
 -หมึกพร้ินเตอร์เลเซอร์สี Brother TN-261 Magenta
 -หมึกพร้ินเตอร์เลเซอร์สี Brother TN-261 Yellow

413 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 6 รายการ ๒๕ ม.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

414 จดัซ้ือหมึกพร้ินเตอร์เลเซอร์สี Brother TN-261 BK ๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
จ านวน 1 กล่อง

415 จดัซ้ือหมึกพร้ินเตอร์เลเซอร์สี Brother TN-2025 ๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
จ านวน 1 กล่อง

416 จดัจา้งท าตรายาง จ านวน 4 อนั เพือ่ไว้ใชใ้นงานราชการของ ๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพรทพิย์  สอนบญุปาน ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ส านักงานฯ

417 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-75- ๕ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
12060100-6727-0914-0047/50

รวม 417 โครงกำร รวม 567 รำย

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สว่นภูมิภาค
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จากตารางการรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น ส่วนกลาง มีการด าเนินการในเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จ านวน 66 โครงการ ในโครงการนี้ มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 228 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย 

ส่วนภูมิภาค มีการด าเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จ านวน 417 โครงการ ในโครงการนี้  
มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 567 ราย ไม่พบว่า 
มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย 
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

1 แต่งต้ังเจา้หน้าทีด่ าเนินการประเมินสมรรถนะ เพือ่เลือกสรร 7 พ.ย. 60 ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางนภัสนันท ์โพธ์ิศรี ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน

ลูกจา้งชัว่คราว คัดเลือกลูกจา้งชัว่คราว 2.นายเมธี มารอด ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ

3.นายไพศาล ลีวัฒนา นักวิชาการสถติิช านาญการ

4.นายปติินันท ์ปรีชาวุฒิวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

5.นายประสินธ์ สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

6.นางสาวนฤมล สัทธาพทิกัษ์ พนักงานสถติิ

7.นางสาวสายพนิ คล้ายเงิน ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

8.นางสาวกรนิกา อาจเครือ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

2 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารประกอบตัวชีวั้ด 21 ก.พ. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางวรรณา ขอบอรัญ สถติิจงัหวัดระยอง

การประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ เอกสารประกอบตัวชีวั้ด 2.นางสาวสังวาลย์ นัทธีเจริญ พนักงานสถติิ

การประเมินผลการปฏิบติั 3.นางสาวภัทราภรณ์ หอ้งแซง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

ราชการของขา้ราชการ

3 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 22 ก.พ. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางวรรณา ขอบอรัญ สถติิจงัหวัดระยอง

ของขา้ราชการพลเรือนสามัญ ประเมินผลการปฏิบติัราชการ 2.นายอฏัฐชยั สนิทสนม เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

ของขา้ราชการพลเรือนสามัญ 3.นางสาวจไุรวรรณ โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
4.นางสาวสังวาลย์ นัทธีเจริญ พนักงานสถติิ

4 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรหาบคุคลเพือ่จา้งเปน็ 12 ก.พ. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางสาวรัชนี  วงศ์รัชตนันท์ สถติิจงัหวัดลพบรีุ
พนักงานราชการ เลือกสรรหาบคุคลเพือ่จา้งเปน็ 2.นางสาวเตือนจติ ปานบญุ ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ

พนักงานราชการ 3.นางสาวพรรษณพร จนัทร์ดี ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน
4.นางสาวพไิลพรรณ สามสารี เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
5.นางสาวนงลักษณ์ พรมรักษา นักวิชาการสถติิช านาญการ

5 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน 5 ก.ย. 60 ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางศุภกานต์ พรหมน้อย สถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม

ราชการทัว่ไป ต าแหน่งผู้ชว่ยพนักงานสถติิ สรรหาและเลือกสรรพนักงาน 2.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ราชการทัว่ไป ต าแหน่งผู้ชว่ย 3.นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
พนักงานสถติิ

6 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน 2 ก.พ. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการอ านวยการ 1.นางเกือ้พร รัตนค า สถติิจงัหวัดล าพนู
ราชการทัว่ไป ต าแหน่งพนักงานสถติิ ออกขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบ 2.นายคเชนทร์ อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

และประมวลผล สอบสัมภาษณ์ 3.นายตระการ วัลลภาชยั เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
4.นายธนกร แสงสุริยากาศ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
5.นางสาวมวินดา สุขบรีุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

7 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน 5 ก.พ. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการรับสมัคร 1.นายธนกร แสงสุริยากาศ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ราชการทัว่ไป ต าแหน่งพนักงานสถติิ 2.นางดารุณี ยาทญั พนักงานสถติิ

3.นางศิวพร ปาระศรี พนักงานสถติิ
4.นางสาววริศรา ญาณะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
5.นางสาวจนัจริา บญุมาลัย พนักงานสถติิ

8 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ 26 มี.ค. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายอาศิส วณิชาพชัร ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ
พนักงานราชการ สังกดัส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ รอบที ่1 การประเมินผลการปฏิบติังาน 2.นางสุภรา ชุม่ขนุทด ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน
(1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61) ของพนักงานราชการ 3.นางสาววิมาลา อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

9 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ 26 มี.ค. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายอาศิส วณิชาพชัร ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ
ลูกจา้งชัว่คราว สังกดัส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ รอบที ่1 การประเมินผลการปฏิบติังาน 2.นางสุภรา ชุม่ขนุทด ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน
(1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61) ของลูกจา้งชัว่คราว 3.นางแสนยากรณ์  นาสูงเนิน นักวิชาการสถติิช านาญการ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่งศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย

สว่นภูมิภาค
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

10 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน 13 มี.ค. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางรัดดา กลางบญุเรือง สถติิจงัหวัดนครพนม
ราชการทัว่ไป ต าแหน่งพนักงานสถติิ สรรหาและเลือกสรรพนักงาน 2.นางอญัชลี ธนากรูเมธา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

ราชการทัว่ไป ต าแหน่งพนักงาน 3.นายเสฎฐวุฒิ วราพฒุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
สถติิ 4.นายจรีะศักด์ิ อรุาสาย นักวิชาการสถติิช านาญการ

11 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกลูกจา้งชัว่คราว 13 มี.ค. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางรัดดา กลางบญุเรือง สถติิจงัหวัดนครพนม
สอบคัดเลือกลูกจา้งชัว่คราว 2.นางอญัชลี ธนากรูเมธา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

3.นายเสฎฐวุฒิ วราพฒุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
4.นายจรีะศักด์ิ อรุาสาย นักวิชาการสถติิช านาญการ

12 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชัว่คราว 8 พ.ย. 60 ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการรับสมัครบคุคล 1.นางสาวนุชจรี แจง้กระจา่ง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
เพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชัว่คราว 2.นายเอกดนัย วุฒิ พนักงานสถติิ

13 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชัว่คราว 8 พ.ย. 60 ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการคัดเลือกบคุคล 1.นางอาฑิตยา ย่ิงสูง สถติิจงัหวัดมหาสารคาม
เพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชัว่คราว 2.นางสาวพมิพพ์ร หรสิทธ์ิ ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ

3.นางยุภาพร มูลอตั ผอ.วิชาการสถติิและวางแผน

14 แต่งต้ังบคุคลผู้ใชง้าน (Company User) ในระบบ KTB Corporate 19 ม.ค. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะท างานการจา่ยเงินในระบบ 1.นางปยินุช จนิดา เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
Online (Company User) 2.นางทพิวรรณ พรมเทพ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

15 แต่งต้ังบคุคลผู้ใชง้าน (Company User) ในระบบ KTB Corporate 19 ม.ค. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้รับเงินและการน าเงินส่งคลัง นายยุทธพงษ ์วังเอก นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
Online และฝากคลัง

16 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ 7 มี.ค. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายวรศักด์ิ สังฆมณี นักวิชาการสถติิช านาญการ
พนักงานราชการ สังกดัส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ ประเมินผลการปฏิบติังานของ 2.นายประเทอืง ภูสะทด เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

พนักงานราชการ 3.นางสาวชลีุพร เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
4.นายวาทติย์ สัมฤทธ์ิรินทร์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

17 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา คัดสรร ประเมินบคุคล เพือ่ปฏิบติังาน 7 มี.ค. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการสรรหา คัดสรร 1.นายวรศักด์ิ สังฆมณี นักวิชาการสถติิช านาญการ
หรือต่อสัญญาจา้งลูกจา้งชัว่คราวโครงการต่างๆ ของส านักงานสถติิ ประเมินบคุคล เพือ่ปฏิบติังาน 2.นายประเทอืง ภูสะทด เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
จงัหวัดร้อยเอด็ หรือต่อสัญญาจา้งลูกจา้ง 3.นางสาวชลีุพร เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ชัว่คราว 4.นายวาทติย์ สัมฤทธ์ิรินทร์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

18 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบคุคลเปน็ลูกจา้งชัว่คราว สังกดั 15 มี.ค. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการสอบคัดเลือก 1.นายวรศักด์ิ สังฆมณี นักวิชาการสถติิช านาญการ
ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ บคุคลเปน็ลูกจา้งชัว่คราว 2.นายประเทอืง ภูสะทด เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางสาวชลีุพร เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
4.นายวาทติย์ สัมฤทธ์ิรินทร์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

19 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชัว่คราว 14 พ.ย. 60 ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการสอบคัดเลือก 1.นายสุพรรณ ชาติแพงตา นักวิชาการสถติิช านาญการ
ปฏิบติังาน โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 บคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้ง 2.นายก าจร ผาสอน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ชัว่คราวปฏิบติังาน 3.นางสาวพรวีนัส ขว่งสิมมา นักวิชาการสถติิช านาญการ
4.นางสาวนิตยา ค าพศิาล เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

20 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชัว่คราว 20 ต.ค. 60 ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี คณะกรรมการสอบคัดเลือก 1.นายวิชติ ชมฉ่ า เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป โครงการส ามะโนประชากรและ บคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้ง 2.นางสุมลพร ตะน่าน นักวิชาการสถติิช านาญการ
เคหะ พ.ศ.2563 ชัว่คราว 3.นายทศพร วงศ์ละ นักวิชาการสถติิช านาญการ

4.นางสัตตบษุ ศิริประภา เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

21 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจา้งชัว่คราว โครงการส ามะโน 12 ธ.ค. 60 ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นายวัฒนทนิ สุทนิ สถติิจงัหวัดกระบี่
ประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 (วุฒิปริญญาตรี) ลูกจา้งชัว่คราว 2.นายชวิีน มนัสศุภมงคล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

3.นางสาวศุภกลุ ราชพบิลูย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
4.นางณภัทร ออ้ยศรีสกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
5.นายปวิช ชาตรีวงศ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

สว่นภูมิภาค

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

22 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงการขอรับค่าเชา่บา้น 14 มี.ค. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นายธนู  สุวรรณโน สถติิจงัหวัดนราธิวาส
ขอ้เท็จจริงการขอรับค่าเชา่บา้น 2.นายวันมุสฏอฟา  วันดิลกกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางกนัตรัตน์  รามาส เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

23 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการ 22 มี.ค. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายธนู  สุวรรณโน สถติิจงัหวัดนราธิวาส
ทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการ 2.นายวันมุสฏอฟา  วันดิลกกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางกนัตรัตน์  รามาส เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

24 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ 23 มี.ค. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายธนู  สุวรรณโน สถติิจงัหวัดนราธิวาส
พนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบติังานของ 2.นางกนัตรัตน์  รามาส เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

พนักงานราชการ

25 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ 20 มี.ค. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายดนุช กจัฉปะรักษ์ สถติิจงัหวัดภูเกต็
พนักงานราชการ สังกดัส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ การประเมินผลการปฏิบติังาน 2.นายเชาวเรศ ทองจตุั เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

ของพนักงานราชการ 3.นางปยิะมาต รับไทรทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

26 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา คัดสรร ประเมินบคุคล เพือ่ปฏิบติังาน 20 มี.ค. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการสรรหา คัดสรร 1.นายเชาวเรศ ทองจตุั เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
หรือต่อสัญญาจา้งลูกจา้งชัว่คราว โครงการต่างๆ ของส านักงานสถติิ ประเมินบคุคล เพือ่ปฏิบติังาน 2.นางปยิะมาต รับไทรทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

หรือต่อสัญญาจา้งลูกจา้ง 3.นางสาวธัญวรรณ มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ชัว่คราว 4.นายเจนวิทย์ ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ

5.นางสาวอสัณีย์ คงจร พนักงานสถติิ

27 แต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาก าหนดอตัราร้อยละของฐานในการ 20 มี.ค. 61 ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการพจิารณาก าหนด 1.นายเชาวเรศ ทองจตุั เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
ค านวณเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการ ณ 1 เมษายน 2561 อตัราร้อยละของฐานใน 2.นางปยิะมาต รับไทรทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

การค านวณเล่ือนเงินเดือน 3.นางสาวธัญวรรณ มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ขา้ราชการ

28 แกไ้ขค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบคุคลเปน็ลูกจา้ง 23 พ.ย. 60 ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการสอบคัดเลือก 1.นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ชัว่คราว สังกดัส านักงานสุราษฎร์ธานี บคุคลเปน็ลูกจา้งชัว่คราว 2.นางสาวอรพรรณ กาญจนพนัธ์ุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

สังกดัส านักงานสุราษฎร์ธานี 3.นายศราวุธ รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

รวม 28 โครงกำร รวม 102 รำย

สว่นภูมิภาค

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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จากตารางการรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ส่วนกลาง ไม่มีการ

ด าเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย  
ส่วนภูมิภาค มีการด าเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย จ านวน 28 โครงการ 

ในโครงการนี้ มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จ านวน 102 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

การรายงานเรื่อง การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
- ไม่มีการรายงานเรื่องการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเข้ามา 
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จากรายงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล จะเห็นว่า 
ส านักงานสถิติจังหวัด จ านวน 76 แห่ง มีการรายงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง 40 แห่ง ดังนี้ 

 
(1) กาญจนบุรี  7  โครงการ (21) นครพนม  7  โครงการ 
(2) ชลบุรี  7  โครงการ (22) มหาสารคาม  3  โครงการ 
(3) นครนายก  2  โครงการ (23) ร้อยเอ็ด  3  โครงการ 
(4) นครปฐม  4  โครงการ (24) เลย  9  โครงการ 
(5) ปทุมธานี  4  โครงการ (25) สุรินทร์ 21 โครงการ 
(6) ประจวบคีรีขันธ์  1  โครงการ (26) หนองบัวล าภู 20 โครงการ 
(7) ปราจีนบุรี  1  โครงการ (27) อุดรธานี 30 โครงการ 
(8) เพชรบุรี 16 โครงการ (28) อุบลราชธานี  9  โครงการ 
(9) ระยอง  3  โครงการ (29) บึงกาฬ  5  โครงการ 
(10) ราชบุรี 24 โครงการ (30) กระบี่  7  โครงการ 
(11) ลพบุรี  9  โครงการ (31) ชุมพร 13 โครงการ 
(12) สมุทรสงคราม 17 โครงการ (32) ตรัง  3  โครงการ 
(13) สมุทรสาคร 17 โครงการ (33) นราธิวาส 15 โครงการ 
(14) เชียงราย  7  โครงการ (34) ปัตตานี  8  โครงการ 
(15) น่าน  1  โครงการ (35) พังงา 47 โครงการ 
(16) พิจิตร  7  โครงการ (36) พัทลุง 13 โครงการ 
(17) เพชรบูรณ์ 11 โครงการ (37) ภูเก็ต 18 โครงการ 
(18) ล าพูน  2  โครงการ (38) สงขลา 10 โครงการ 
(19) สุโขทัย 14 โครงการ (39) สตูล  5  โครงการ 
(20) อุตรดิตถ์  3  โครงการ (40) สุราษฎร์ธานี 14 โครงการ 

 
และรายงานเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการรายงาน 15 แห่ง ดังนี้ 

 
(1) กาญจนบุรี  1  โครงการ (9) ร้อยเอ็ด  3  โครงการ 
(2) ระยอง  2  โครงการ (10) หนองบัวล าภู  1  โครงการ 
(3) ลพบุรี  1  โครงการ (11) อุดรธานี  1  โครงการ 
(4) สมุทรสงคราม  1  โครงการ (12) กระบี่  1  โครงการ 
(5) ล าพูน  2  โครงการ (13) นราธิวาส  3  โครงการ 
(6) ชัยภูมิ  2  โครงการ (14) ภูเก็ต  3  โครงการ 
(7) นครพนม  2  โครงการ (15) สุราษฎร์ธานี  1  โครงการ 
(8) มหาสารคาม  4  โครงการ   
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ปัญหาและอุปสรรค 

ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้บุคคลผู้มี
หน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

(๑) ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก กลุ่มข้ึนตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัด
มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานว่าเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในเรื่องนั้นๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในเรื่องที่
ต้องด าเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต่อไป 

ในกรณีที่ศูนย์/ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานสถิติ
จังหวัด ประสงค์จะเสนอชื่อรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อ านวยการศูนย์ /
ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/
คณะท างาน ให้ศูนย์/ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ  และส านักงานสถิติจังหวัดจัดส่ง
แบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองเพ่ือด าเนินการต่อไป        

(๒) ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัดจ้างว่าไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องด าเนินการ โดยยื่นแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบและรับรองต่อผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่น
ต่อผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ 

ในกรณีของผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารกลางเป็นผู้ตรวจสอบและ
รับรองต่อผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อ
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 

เมื่อด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จรยิธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

จากรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานสถิติจังหวัด  ณ รอบ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 256๑)  พบข้อที่ควรปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ ดังนี้ 

๑. ส านักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด  ยังไม่รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม  ทั้งนี้ส านักงานสถิติจังหวัดจะต้อง
รายงานฯ ผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ ๕ ของเดือน หากภายในเดือนที่ไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ 
บริหารงานบุคคล ส านักงานสถิติจังหวัดจะต้องแจ้งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
เพ่ือทราบ 
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 ๒. ส านักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติในคู่มือระเบียบ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนของการจัดส่งเอกสารประกอบแบบ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (แบบ ผ.ท. ต่างๆ)  ทั้งนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมได้ติดตามทวงถามและแนะน าวิธีการส่ง
เอกสารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงได้ก าหนดแนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ทบทวนระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ง่ายต่อการปฏิบัติ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร 

3. ท าหนังสือติดตาม/ทวงถาม ส านักงานสถิติจังหวัดที่ไม่จัดส่งแบบตรวจสอบ แบบรับรอง
ตนเอง และเอกสารประกอบแบบฯ  ตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โดยในรอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมได้แจ้งเวียน
หนังสือ ที ่๐๑.๙/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ข้อปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนและตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดท าแบบ ผท. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้น
ตรง ผสช. และส านักงานสถิติจังหวัด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

จากการด าเนินงานของส านักงานสถิติจังหวัด ที่ไม่รายงานผลการด าเนินงานและปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ส านักงานฯ จะต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจ และทบทวนระเบียบดังกล่าวให้ง่ายต่อการปฏิบัติต่อไป 

 

     
              (นางสุดารัตน์  ขวัญดี) 
        ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 


