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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

ตามท่ี สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒561 (เอกสารแนบ ๑) ข้ึน เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันมิให้กระทําการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้มีการวิเคราะห์    
ความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าท่ี 
และผลประโยชน์ของทางราชการ 

 

การวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะ
ทําให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

  

ปัจจัยเส่ียง 
๑. การระบุท่ีมาของปัจจัยเสี่ยงในเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในงานวิจัยของ         

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ ได้ระบุพฤติกรรมของข้าราชการประจํา ซ่ึงเป็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้  

๑) การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี            
ความรับผิดชอบ 

๒) การเบียดบังทรัพย์สินหรือทรัพยากรต่าง ๆ ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  
การนําบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ประจํา เป็นต้น 

๓) การเอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้องโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น การใช้สิทธิใน
การเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนํายาไปใช้ในคลินิกส่วนตัว การนํารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และการเบิก
ค่าน้ํามัน การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าท่ีหรือญาติเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน เป็นต้น 
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๒. การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนซ่ึงเป็นระบบ/กลไก/เครื่องมือในการตรวจสอบพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานอย่างหนึ่ง เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕62 

 

ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่า มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากรในหน่วยงาน              
ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 24 เรื่อง จําแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้ 

 

1) เรื่องเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ไม่มีข้อร้องเรียนจึงไม่มีความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

    2) เรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจ มีข้อร้องเรียน 
จํานวน 1 เรื่อง  ได้แก่ 2.1) ร้องเรียน ผอ. ไม่มีคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีดี เป็นเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี    
ซ่ึงไม่มีความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

  

จากพฤติกรรมเชิงประจักษ์ตามแหล่งข้อมูลในข้อ ๒ มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการระบุ
ท่ีมาของปัจจัยเสี่ยงตามแหล่งข้อมูลในข้อ ๑ เพียงเรื่องเดียว คือ การเอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้องโดยอาศัยโอกาส
ในการปฏิบัติหน้าท่ี นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีต้องคํานึงถึงหรือพิจารณาประกอบด้วย เช่น ค่านิยมเชิง
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรท่ีไม่เห็นว่าการกระทําท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างเรื่องส่วนตัวและเรื่อง
ส่วนรวมเป็นเรื่องท่ีน่ารังเกียจหรือขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ทําให้ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมา 

 

ดังนั้น ในการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสํานักงาน               
สถิติแห่งชาติ เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันเรื่องดังกล่าว จึงยังต้องหยิบยกพฤติกรรมการระบุท่ีมา
ของปัจจัยเสี่ยงตามแหล่งข้อมูลในข้อ ๑ และปัจจัยจากพฤติกรรมเชิงประจักษ์ตามแหล่งข้อมูลในข้อ ๒                              
มาพิจารณาประกอบกัน 

 

๓. การกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) 
 

-  เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
 

เกณฑ์การประเมินระดบัโอกาสในการเกิดเหตกุารณต์่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 
โอกาสที่จะเกดิความเส่ียง ความถ่ีโดยเฉล่ีย/คําอธิบาย ระดับ 

สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 5 
สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 4 

ปานกลาง 1 ปี ต่อ ครั้ง 3 
น้อย 2-3 ปี ต่อครั้ง 2 

น้อยมาก 5 ปี ต่อครั้ง 1 
 

เกณฑ์การประเมินระดบัโอกาสระดบัโอกาสในการเกดิเหตุการณต์่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
โอกาสที่จะเกดิความเส่ียง ความถ่ีโดยเฉล่ีย/คําอธิบาย ระดับ 

สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 5 
สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 4 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 3 
น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 2 

น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 1 
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- เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

  

เกณฑ์การประเมินระดบัความรนุแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact)  
โอกาสที่จะเกดิผลกระทบ มูลค่า /คําอธิบาย ระดับ 

รุนแรงท่ีสุด 
มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ ผลการปฏิบัติงาน

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
5 

ค่อนข้างรุนแรง 
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายเท่าท่ีควร 
4 

ปานกลาง 
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ผลการปฏิบัติงานเป็นไป

ตามเป้าหมายพอสมควร 
3 

น้อย 
มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร ผลการปฏิบัติงาน

เป็นไปตามเป้าหมายพอสมควร 
2 

น้อยมาก 
มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ผลการปฏิบัติงาน

เป็นไปตามเป้าหมาย 
1 

 
 
 

- เกณฑ์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ระดับความเส่ียง 
ช่วงระดบั 
ความเส่ียง 

เขตสี มาตรการควบคุม 

ระดับความเส่ียงตํ่า 1-3 คะแนน เขียว ยอมรับความเส่ียง 
ระดับความเส่ียงปานกลาง 4-9 คะแนน เหลือง ยอมรับความเส่ียง แต่ควรมีมาตรการควบคุม 

ระดับความเส่ียงสูง 10-16 คะแนน ส้ม 
ต้องมีมาตรการควบคุมความเส่ียง 

ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

ระดับความเส่ียงสูงมาก 17-25 คะแนน แดง 
ต้องมีมาตรการควบคุมความเส่ียง 

หรือหลีกเล่ียงความเส่ียง โดยการหยุด ยกเลิก 
เปล่ียนแปลงกิจกรรม 

 
 

- เกณฑ์ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

 
1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกดิความเส่ียง (Likelihood) 
 

 
 
 
 
 



 

-4- 
 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ โดยสามารถ

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ของการควบคุมเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 

การรับผลประโยชน์
หรือการเรียกร้องสิ่ง
ต อ บ แ ท น จ า ก ก า ร
ปฏิ บัติ งานในหน้า ท่ี
ความรับผิดชอบ 

1) อาศัยตําแหน่งหน้าท่ี
แสวงหาผลประโยชน์ 
2) อาศัยโอกาสในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี แ สว งห า
ผลประโยชน์ 

1) รับ/เรียกรับ /ยอมรับผลประโยชน์ 
2) หักค่าใช้จ่าย หรือ เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากผู้ใต้บังคับบัญชา                     
เพ่ือจัดหาของขวัญ 
3) เบียดบังผลประโยชน์ท่ีเป็น
ตัวเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
4) การให้ของขวัญของกํานัล 
หรือจ่ายผลประโยชน์ เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน
ระดับ หรือความดีความชอบ 

5 5 5 

การเอ้ือประโยชน์แก่              
พวกพ้อง โดยอาศัย
โอกาสในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

3) อาศัยโอกาสในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เอ้ือประโยชน์
แก่พวกพ้อง 

1) ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ 
เพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตน 
หรือพวกพ้อง หรือครอบครัว                  
หรือคนรู้จัก 
2) ดําเนินการใดๆ ท่ีเป็นการ
ช่วยเหลือญาติมิตร หรือพวก
พ้องให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง             
ในตําแหน่งงานใดๆ ใน สสช./
สถจ. 
 
 

5 5 5 

การเบียดบังทรัพย์สิน
หรือทรัพยากรต่างๆ 
ของทางราชการ ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว             

4) เบียดบังทรัพย์สินหรือ
ทรัพยากรต่างๆ ของทาง
ราชการ ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

1) นําทรัพย์สินหรือประโยชน์
ใดๆ ของทางราชการ ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
๒) ใช้เวลาทําการของราชการ
ปฏิบัติงานอ่ืน ท่ีมิใช่งานราชการ 
 

 

5 5 5 

 
จากการพิจารณาค่าระดับความเสี่ยง และการจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงพบว่า             

ทุกปัจจัยเสี่ยงท่ีระบุมาในข้างต้น มีโอกาสท่ีจะเกิดสูง และส่งผลกระทบท่ีรุนแรง ดังนั้น ในการพิจารณากําหนด
กิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงให้เหมาะสม จําเป็นต้องนําปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว                  
มากําหนดเป็นระเบียบภายในของหน่วยงาน กําหนดกลไกการควบคุม การกํากับดูแล และ การรายงาน                   
ท้ังในเชิงป้องกันและปราบปราม โดยมีผู้รับผิดชอบหลักสองส่วน ประกอบด้วย 
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๑) การปฏิบัติในเชิงป้องกัน ให้มีคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน
กรรมการ รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม และเลขานุการกรม เป็นกรรมการ โดย
มีผู้อํานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผล
การปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานสถิติแห่งชาติ ทุกๆ 6 เดือน 

  

๒) การปฏิบัติในเชิงปราบปราม จําเป็นต้องนํากลไกด้านวินัยมากํากับดูแลในเรื่องดังกล่าว 
และเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของกลุ่มนิติการ ท่ีจะต้องดําเนินการในเชิงปราบปรามให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องต่อไป  

 

จากระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑7 กําหนดให้ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน โดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุม
และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี 

 

ดังนั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จะใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตาม
ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ พ.ศ. 2561 รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕61 – มีนาคม ๒๕๖2) และจากสรุปผลการดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖2 ไตรมาสท่ี 1 - 2 (รอบตุลาคม ๒๕61 – มีนาคม ๒๕๖2)   
 

๑. จากผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. 2561 รอบ ๖ เดือนแรก ต้ังแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕61 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖2 สรุปได้ดังนี้  
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนกลาง) 
แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/กอง แต่งตั้ง/มอบหมาย

บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

ลงวันท่ี...........

1 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองนํ้ามันเคร่ือง เปล่ียน 2 ต.ค. 61 สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ

ไส้กรองอากาศ ตรวจเช็คสายพานไทมิ่ง ตรวจเช็คระบบส่งกําลัง กลุ่มช่วยอํานวยการ 2.นายรวมยศ  คล่องบัญชี พนักงานขับรถยนต์

ตรวจเช็คช่วงล่าง แตร ไฟแสงสว่าง และสลับยาง ของรถยนต์ 3.นายนําโชค  ชุ่มพึง่ พนักงานขับรถยนต์

ทะเบียน ฮพ-9094 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-

12060200-12939-0702-0017/55

2 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์สําหรับใช้งานกับรถยนตย่ี์ห้อ โตโยตา้ 2 ต.ค. 61 สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ สิบเอกนพดล  นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ

หมายเลขทะเบียน ฮว-1193 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ กลุ่มช่วยอํานวยการ

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

 - แบตเตอร่ีชนิด Lead Acid ขนาด 12V 85Ah ย่ีห้อ

 GS/GT195

3 จ้างพมิพร์ายงานการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส 2 ต.ค. 61 กองสถิตสัิงคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวิสณี  พลูทรัพย์ นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

ท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2561 จํานวน 450 เล่ม 2.นางสาวภารด ี แซ่เฮง นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

3.นางสาวพรรชน์ชญมน  แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

4 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองสํารองไฟ จํานวน 2 เคร่ือง 3 ต.ค. 61 สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศริิพร  ประสานสันติ นักวิชาการพสัดชํุานาญการ

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

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

2.เคร่ืองสํารองไฟ (UPS) ย่ีห้อ SOCOMEC รุ่น EGYS-L520

หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0949-0009/43

5 จ้างพมิพร์ายงานตวัช้ีวัด ITU โครงการสํารวจ ICT ครัวเรือน 2561 3 ต.ค. 61 กองสถิตเิศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวบัวเรียน  แสงคร้าม นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

(ไตรมาส 1) จํานวน 200 เล่ม 2.นางสาวสุภิญญา  คํามั่น นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

3.นางสาววรรณนิศา  รอดโอ นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

6 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 4 ต.ค. 61 กองสถิตพิยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายพลากร  ดวงเกตุ นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

จํานวน 2 เคร่ืออง ดงันี้ กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ 2.นางวีรวรรณ  สาระชู เจ้าพนักงานสถิตชํิานาญงาน

 - หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9997-0942- 3.นายอภิเดช  แก่นนาค เจ้าพนักงานสถิตชํิานาญงาน

0010/54

 - หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9997-0942-

0011/54

7 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ รวม 5 ต.ค. 61 กองสถิตสิาธารณมติ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวอมรศรี  ประทุม นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

จํานวน 2 เคร่ือง ดงันี้ 2.นางสาวนารีรัตน์  ณ  นุวงศ์ นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

1.จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG 3.นางสาวงามทิพย์  คํากลัด เจ้าพนักงานสถิตชํานาญงาน

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

10061-0943-0001/54 

2.จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีห้อ ACER

รุ่น Veriton M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12061000-

9773-0938-0004/54 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ รายชื่อ ตําแหน่ง

ส่วนกลาง
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนกลาง) 

 
 
 

แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/กอง แต่งตั้ง/มอบหมาย

บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

ลงวันท่ี...........

8 จ้างซ่อมเครื่อง Printer จํานวน 2 เครื่อง ดงัน้ี 5 ต.ค. 61 กองสถิตเิศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายชัยพร  กวยานนท์ นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

1.จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เครื่อง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG 2.นายนิตชิล  ตนัสกุล นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

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

14809-0943-0005/57 

2.จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เครื่อง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG

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

13516-0942-0009/56 

9 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เครื่อง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG 5 ต.ค. 61 กองสถิตพิยากรณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000- กลุ่มงานวิเคราะห์และ

10157-0942-0080/54 พยากรณ์สถิตเิชิงสังคม

10 จ้างพมิพร์ายงานการสํารวจความสุขคนทํางาน (ในองคก์ร) 8 ต.ค. 61 กองสถิตสัิงคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวิสณี  พลูทรัพย์ นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

พ.ศ.2561 (ฉบับ Pocket Book) จํานวน 500 เล่ม 2.นางสาวภารด ี แซ่เฮง นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

3.นางสาวพรรชน์ชญมน  แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

11 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เครื่องพมิพสํ์าเนา ย่ีห้อ RICOH 10 ต.ค. 61 สํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มสารบรรณผู้ตรวจรับพสัดุ นายธีรเดช  ธรรมโกศล นายช่างพมิพชํ์านาญงาน

รุ่น DD4450 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-

14649-0916-0001/57

12 จ้างซ่อมเครื่อง Printer จํานวน 2 เครื่อง ดงัน้ี

 - เคร่ือง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข 10 ต.ค. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศกัดิสิ์ทธ์ิ  โรคน้อย นักวิชาการคอมพวิเตอร์ชํานาญการ

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

กลุ่มวิจัยและพฒันา

 - เคร่ือง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข 12 ต.ค. 61 กองสถิตพิยากรณ์ 2.นางสาวบุบผา  สิงห์สามารถ  นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

ครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9287-0942-0002/53 กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ 3.นายดํารงศกัดิ ์ ศรีไพบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน

13 จ้างตดิตัง้ Gin Phone กับหมายเลขโทรศพัท์ หมายเลข 11 ต.ค. 61 สํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิตกิารคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวภูษณิศา  วังชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน

02-141-7289 ณ กลุ่มนิตกิาร สํานักงานเลขานุการกรม 2.นางสาวอังคณิ์สา  บุญกล่ิน พนักงานบริหารทั่วไป

14 จ้างพมิพซ์องบรรจุแบบสอบถามขยายข้าง โครงการสํารวจภาวะ 11 ต.ค. 61 กองสถิตสัิงคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนภัสสร  หอมวงศ์ นักวิชาการสถิตชํิานาญการพเิศษ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 จํานวน 6,000 ชุด กลุ่มสถิตริายไดร้ายจ่าย 2.นายบดนิทร์  อ่ึงทอง นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

3.นายภัทร  อํานวยวิบูลย์ผล นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

15 จ้างย้ายโทรศพัท์พร้อม Port Lan จํานวน 3 จุด 16 ต.ค. 61 กองบริหารจัดเก็บ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพนัน์ชยา  วัฒนศรีกันย์ เจ้าพนักงานสถิตปิฏิบัตงิาน

กับเลขหมาย 02-141-7479, 02-141-7480, 02-143- ข้อมูลสถิติ

8129 กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพ้ืนที่ 3

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ รายชื่อ ตําแหน่ง

ส่วนกลาง
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนกลาง) 

 

แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/กอง แต่งตั้ง/มอบหมาย

บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

ลงวันท่ี...........

16 จ้างซ่อมไมโครโฟน ย่ีห้อ TOA รุ่น WM5320 จํานวน 4 ชุด ดงันี้ 17 ต.ค. 61 กองนโยบายและวิชาการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวดวงสมร  วัฒนศฤงคาร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

1.หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060300-9456-1049- สถิติ

0001/53 กลุ่มพฒันาทรัพยากร

2.หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060300-9457-1049- บุคคล

0002/53

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

0003/53

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

0004/53

17 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ รวมจํานวน 17 ต.ค. 61 กองนโยบายและวิชาการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวดวงสมร  วัฒนศฤงคาร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

 2 เคร่ือง ดงันี้ สถิติ 2.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุนีย์  รามัญจิตต์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

 - เคร่ือง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น CLP-770ND หมายเลข กลุ่มพฒันาทรัพยากร 3.นางสาวญมณ  ประเสริฐพุม่ พนักงานบริหารท่ัวไป

ครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-12831-0943-0001/55 บุคคล

 - เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่ห้อ LENOVO รุ่น Think Centre

M700 Tower หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-

18612-0938-0276/59

18 จ้างตรวจเช็คความเร็ว รถยนตว่ิ์งเกิน 100 กม. ข้ึนไป เคร่ืองยนต์ 18 ต.ค. 61 สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ

มีเสียงดงัและสะท้าน,เช็คระบบคลัชท์ เนื่องจากคลัชท์แข็ง,ตรวจเช็ค กลุ่มช่วยอํานวยการ 2.นายฐิตวัิฒน์  รัตนา พนักงานขับรถยนต์

ระยะ, เช็ครีโมทกุญแจเปิด-ปิด ไม่ทํางาน ของรถยนต ์ยี่ห้อโตโยตา้ 3.นายนําโชค  ชุ่มพึง่ พนักงานขับรถยนต์

หมายเลขทะเบียน ฮภ-6419 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์

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

19 จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศนูย์ข้อมูล 24 ต.ค. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1. นายจักรพงษ์ คําพนัธ์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ชํานาญการ

คอมพวิเตอร์ (ศนูย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ประจําปีงบประมาณ และการส่ือสาร 2. นางศศธิร  มากธันญา นักวิชาการคอมพวิเตอร์ชํานาญการ

พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 2 เดอืน (1 พ.ย. 61 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 61) 3. นายกฤษณะ อัฒจักร นักวิชาการคอมพวิเตอร์ชํานาญการ

4. นายณัฏฐ์ เงาศรี นักวิชาการคอมพวิเตอร์ชํานาญการ

5. นายสุนทร เวโรจน์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ชํานาญการ

20 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ ฟจูิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre 24 ต.ค. 61 กองสถิตพิยากรณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจิระนันท์  พนัธรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12060100-14624-

0906-0001/57 

21 จ้างเปล่ียนถ่ายนํ้ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองนํ้ามันเคร่ือง 25 ต.ค. 61 สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ สิบเอกนพดล  นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ

เปล่ียนไส้กรองอากาศ ของรถยนตส่์วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน กลุ่มช่วยอํานวยการ

หมายเลขทะเบียน ฮท-6723 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-9493-0702

-0.075471698

22 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีห้อ ACER 25 ต.ค. 61 กองสถิตเิศรษฐกิจ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิตชิล  ตนัสกุล นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

รุ่น M490G หมายเลขครุภัรฑ์ 1105-03-12061000-9866- กลุ่มสถิตกิารเกษตร

0938-0097/54

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ รายชื่อ ตําแหน่ง

ส่วนกลาง
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนกลาง) 

 

แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/กอง แต่งตั้ง/มอบหมาย

บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

ลงวันท่ี...........

23 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และ เคร่ืองปรับแรงดนักระแสไฟ (UPS)

รวมจํานวน 3 เคร่ือง ดงันี้

 - เคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข 30 ต.ค. 61 กองบริหารจัดการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศภุลักษณ์  หมอรักษา นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

ครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-10023-0942-0036/54 ระบบสถิติ

 - เคร่ือง Printer ย่ีห้อ HP Laserjet P3005 หมายเลขครุภัณฑ์ 19 ต.ค. 61 กองบริหารจัดเก็บข้อมูล 2.นางจินตนา  ป้ันอํานวยทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

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

 - เคร่ืองปรับแรงดนักระแสไฟ (UPS) ย่ีห้อ APC รุ่น BR500CI 21 พ.ย. 61 3.นางสาวทิวารัตน์  เข่ือนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 RS 500VA หมายเลขครุภัณฑ์ สบส-0949-010-04/54 ปฏิบัตกิาร

24 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 31 ต.ค. 61

รวมจํานวน 2 เคร่ือง ดงันี้

 - เคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข กองสถิตพิยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศริิพร  แก้วโชตช่ิวงกูล นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

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

ข้อมูลสถิติ

 - เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex 980 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.นางสาวพนัทิวา  ศรีอุทัย นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-10492-0938- และการส่ือสาร 3.นายศพุล  ตัง้ศภุจรูญนุกูล นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร

0228/54 กลุ่มพฒันาระบบงาน

จัดเก็บข้อมูล

25 เช่าชุดโปรแกรมการนําเสนอข้อมูลสถิตเิพือ่เสนอผู้บริหาร 7 พ.ย. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสิริรัตน์  จ่ันง้ิว นักวิชาการคอมพวิเตอร์ชํานาญการ
พเิศษ(คณะรัฐมนตรี) และการส่ือสาร 2.นายศกัดิสิ์ทธ์ิ  โรคน้อย นักวิชาการคอมพวิเตอร์ชํานาญการ

3.นายฉัฐวัสส์  ปุษปาคม นักวิชาการคอมพวิเตอร์ชํานาญการ

26 จ้างพมิพร์ายงานสรุปผลท่ีสําคญั การมีอุปกรณ์รับชมรายการ 8 พ.ย. 61 กองสถิตเิศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุภิญญา  คํามั่น นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

โทรทัศน์ในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) จํานวน 300 เล่ม กลุ่มสถิตเิทคโนโลยี 2.นางสาววรรณนิศา  รอดโอ นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

สารสนเทศและการ 3.นางสาวพรชนก  บุญจีน พนักงานบริหารท่ัวไป

ส่ือสาร

27 จ้างพมิพร์ายงานการสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 9 พ.ย. 61 กองสถิตเิศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวบัวเรียน  แสงคร้าม นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

การส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) จํานวน 350 เล่ม กลุ่มสถิตธุิรกิจการคา้ 2.นางสาวสุภิญญา  คํามั่น นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

และบริการ 3.นางสาววรรณนิศา  รอดโอ นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

28 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer จํานวน 3 เคร่ือง ดงันี้

 - เคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข 13 พ.ย. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสัมฤทธ์ิ  อินทศร เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์

ครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-10008-0942-0021/54 และการส่ือสาร อาวุโส

กลุ่มบริการและสนับสนุน

ระบบคอมพวิเตอร์

 - เคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข 3 ธ.ค. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.นางสาวกาญจนา  กําลังหาญ นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

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

กลุ่มเตรียมข้อมูล

 - เคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข 14 พ.ย. 61 กองสถิตสัิงคม 3.นางสาวภารด ี แซ่เฮง นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

ครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10038-0942-0051/54 กลุ่มสถิตแิรงงาน

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ รายชื่อ ตําแหน่ง

ส่วนกลาง
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนกลาง) 

 

แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/กอง แต่งตั้ง/มอบหมาย

บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

ลงวันท่ี...........

29 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น CLP-620ND 14 พ.ย. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายกฤษณะ  อัฒจักร นักวิชาการคอมพวิเตอร์ชํานาญการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-10142-0943- และการส่ือสาร 2.นางยุพนิ  แสงทอง เจ้าพนักงานสถิตชํิานาญงาน

0005/54 กลุ่มพฒันาระบบเครื่อง 3.นางสาวณัชชาวีย์  เจริญวรนุวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

คอมพวิเตอร์ฯ

30 จ้างเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่ห้อ HP รุ่น Officejet Pro 16 พ.ย. 61 กองสถิตสัิงคม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภารด ี แซ่เฮง นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

8600 Plus หมายเลขครุภัณฑ์ สสก-0944-006-03/57 กลุ่มสถิตแิรงงาน 

31 ซ้ือยางรถยนต ์จํานวน 4 เส้น สําหรับใช้งานกับรถยนต ์ย่ีห้อ นิสสัน 16 พ.ย. 61 สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ

(รถตูน้ั่ง 4 ตอน) ทะเบียน ฮจ-2201 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105- กลุ่มช่วยอํานวยการ 2.นายไพฑูรย์  ม่วงศรีสันต์ พนักงานขับรถยนต์

01-12060200-5732-0702-0001/50 3.นายนําโชค  ชุ่มพึง่ พนักงานขับรถยนต์

32 จ้างซ่อมรถยนตส่์วนกลาง ย่ีห้อ โตโยตา้ หมายเลขทะเบียน 20 พ.ย. 61 สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ

ศจ-6005 หมายเลขครุภัรฑ์ 1105-01-12060200-0177- กลุ่มช่วยอํานวยการ 2.นายสิรศกัดิ ์ ชูกล่ิน พนักงานขับรถยนต์

0702-0002/48 3.นายนําโชค  ชุ่มพึง่ พนักงานขับรถยนต์

33 จ้างเปิด Port Lan จํานวน 1 จุด ณ กลุ่มบริการและเผยแพร่ 20 พ.ย. 61 กองสถิตพิยากรณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุครีม  กันไชย นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

ข้อมูลสถิต ิกองสถิตพิยากรณ์ กลุ่มบริการและเผยแพร่

ข้อมูลสถิติ

34 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ ฟจิู ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre 20 พ.ย. 61 กองสถิตสัิงคม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภัทร  อํานวยพบูิลย์ผล นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-14627- กลุ่มสถิตริายไดร้ายจ่าย

0906-0004/57

35 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Canon รุ่น IR3245 หมายเลข 21 พ.ย. 61 กองสถิตสัิงคม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภัทร  อํานวยพบูิลย์ผล นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

ครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-9292-0906-0005/53 กลุ่มสถิตริายไดร้ายจ่าย

36 จ้างพมิพร์ายงานการสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 22 พ.ย. 61 กองสถิตเิศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวบัวเรียน  แสงคร้าม นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

การส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (ไตรมาส 1 ) จํานวน 350 เล่ม กลุ่มสถิตธุิรกิจการคา้ 2.นางสาวสุภิญญา  คํามั่น นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

และบริการ 3.นางสาววรรณนิศา  รอดโอ นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

37 จ้างซ่อมรถยนตส่์วนกลาง ย่ีห้อ NISSAN (ตูน้ั่ง 4 ตอน) หมายเลข 4 ธ.ค. 61 สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ

ทะเบียน ฮท-6723 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- กลุ่มช่วยอํานวยการ 2.นายวิทยา  เขมะชิต พนักงานขับรถยนต์

12060200-9493-0702-0004/53 3.นายนําโชค  ชุ่มพึง่ พนักงานขับรถยนต์

38 จ้างพมิพแ์บบสอบถามโครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส 6 ธ.ค. 61 กองสถิตเิศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสมใจ  มูลสาร นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

พ.ศ.2561 จํานวน 60,000 แบบ กลุ่มสถิตธุิรกิจการคา้ 2.นางสาวปัทมาวด ี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

และบริการ 3.นางสาวธาราทิพย์  ประพนัธ์พจน์ นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

39 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ ฟจิู ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre 7 ธ.ค. 61 กองบริหารจัดการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุกานต ์ กล่ันแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน

IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12060100-14628- ระบบสถิติ

0906-0005/57

ชื่อโครงการ รายชื่อ ตําแหน่ง

ส่วนกลาง

ลําดับท่ี
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนกลาง) 

 

แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/กอง แต่งตั้ง/มอบหมาย

บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

ลงวันท่ี...........

40 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีห้อ ACER 13 ธ.ค. 61 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววิลาวัลย์  รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการรุ่น M4620G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-08-12061000- ชํานาญการ

13668-0938-0158/56

41 จ้างพมิพแ์บบสอบถามโครงการสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยี 14 ธ.ค. 61 กองสถิตเิศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววรรณรัตน์  ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

สารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 กลุ่มสถิตธุิรกิจการคา้ 2.นางสาววรรณนิศา  รอดโอ นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

จํานวน 48,000 เล่ม และบริการ 3.นางสาวเกวลิน  จันพลงาม พนักงานบริหารท่ัวไป

42 จ้างพมิพร์ายงานตวัช้ีวัดดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 17 ธ.ค. 61 กองสถิตพิยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1. นส.อังคณา แย้มอุบล นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

พ.ศ. 2560 จํานวน 700 เล่ม กลุ่มงานวิเคราะห์และ 2. นส.นิตยา ปะอินทร์ นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

พยากรณ์สถิตเิชิง 3. นส.อังสนา เพชรศกัดิว์งศ์ นักวิชการสถิตชํิานาญการ

เศรษฐกิจ

43 จ้างเก่ียวกับระบบส่ือสาร ดงันี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

 - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ศท. ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางยุพนิ  แสงทอง เจ้าพนักงานสถิตชํิานาญงาน

1.Config เครื่องโทรศพัท์ จํานวน 1 เลขหมาย 02-141-7338

 - กลุ่มพฒันาระบบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ศท. ๒๒ พ.ย. ๖๑ กลุ่มพฒันาระบบเครื่อง ผู้ตรวจรับพสัดุ 2.นายธงชัย  บุปผากัณฑ์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ชํานาญการ

2.เปิด Port Lan จํานวน 1 จุด คอมพวิเตอร์

กองบริหารจัดเก็บข้อมูล

สถิติ

 - กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพืน้ท่ี 3 กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ ๑๓ พ.ย. ๖๑ กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพืน้ท่ี 3 ผู้ตรวจรับพสัดุ 3.นางสาวพนัน์ชยา  วัฒนศรีกันย์ เจ้าพนักงานสถิตปิฏิบัตงิาน

3.เปิด Port Lan จํานวน 1 จุด 

44 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น 25 ธ.ค. 61 กองสถิตสัิงคม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภัทร  อํานวยพบูิลย์ผล นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

M4030ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000- กลุ่มสถิตแิรงงาน

18751-0942-0054/59

45 จ้างพมิพป์ก-บทสรุปรายงานการสํารวจภาวะการทํางานของ 27 ธ.ค. 61 กองสถิตสัิงคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวภารด ี แซ่เฮง นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

ประชากร ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสถิตแิรงงาน 2.นางวิสณี  พลูทรัพย์ นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

จํานวน 450 เล่ม 3.นางสาวพรรชน์ชญมน  แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

46 จ้างพมิพแ์ผ่นพบัโครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 27 ธ.ค. 61 กองสถิตเิศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปัทมาวด ี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

จํานวน 15,000 แผ่น กลุ่มสถิตธุิรกิจการคา้ 2.นางสาวธาราทิพย์  ประพนัธ์พจน์ นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

และบริการ 3.นางสาวลินดา  ศมุานนท์ พนักงานบริหารท่ัวไป

47 จ้างพมิพซ์องสีน้ําตาลขยายข้างสําหรับใช้ในโครงการสํารวจ 28 ธ.ค. 61 กองสถิตเิศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1. นส.วรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถาน กลุ่มสถิตเิทคโนโลยี 2. นส.สุภิญญา คํามั่น นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

ประกอบการ พ.ศ. 2562 จํานวน 2,000 ซอง สารสนเทศและ 3. นส.พรชนก บุญจีน พนักงานบริหารท่ัวไป

การส่ือสาร

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ รายชื่อ ตําแหน่ง

ส่วนกลาง
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนกลาง) 

 
 

แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/กอง แต่งตั้ง/มอบหมาย

บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

ลงวันท่ี...........

48 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer จํานวน 2 เคร่ือง ดงันี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - เคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข 4 ม.ค. 62 และการส่ือสาร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสัมฤทธ์ิ  อินทศร เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์
อาวุโสครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-9994-0942-0007/54 กลุ่มบริการและ 2.นายวิเชียร  ใหม่แก้ว อาวุโส

สนับสนุนระบบคอมฯ 2.นายวิเชียร  ใหม่แก้ว เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ชํานาญงานชํานาญงาน

 - เคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข ๑๙ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ 3.นายวัฒนา  เอ่ียมอรุณไทย เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองคอมพวิเตอร์

ครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-10156-0942-0079/54 กลุ่มช่วยอํานวยการ

49 จัดซ้ือแบตเตอรี่ สําหรับใช้งานกับรถยนต ์ทะเบียน ฮจ-2201 ย่ีห้อ 8 ม.ค. 62 สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ

NISSAN หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-5732- กลุ่มช่วยอํานวยการ 2.นายไพฑูรย์  ม่วงศรีสันต์ พนักงานขับรถยนต์

0702-0001/50 3.นายรวมยศ  คล่องบัญชี พนักงานขับรถยนต์

50 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ํามันเคร่ือง 8 ม.ค. 62 สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ สิบเอกนพดล  นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ

เปล่ียนไส้กรองอากาศ และตรวจเช็คระยะ ของรถยนต ์ย่ีห้อ โตโยตา้ กลุ่มช่วยอํานวยการ

ทะเบียน ฮว-1193 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-

17733-0702-0002/59

51 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ือง ไส้กรองน้ํามันเคร่ือง ไส้กรองอากาศ 11 ม.ค. 62 สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ สิบเอกนพดล  นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ

และตรวจเช็ค ล้อหน้า ใช้ความเร็วล้อหน้าสะบัด  ของรถยนตอี์ซูซุ กลุ่มช่วยอํานวยการ

ทะเบียน ชย-2713 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-

5733-0702-0002/50

52 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ํามันเคร่ือง เปล่ียน 17 ม.ค. 62 สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ สิบเอกนพดล  นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ

ไส้กรองอากาศ ของรถยนต ์ย่ีห้อโตโยตา้ ทะเบียน ฮย-2321 กลุ่มช่วยอํานวยการ

กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-

14613-0702-0001/57

53 จ้างซ่อมเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ย่ีห้อ GYGAR รุ่น G258 17 ม.ค. 62 กองนโยบายและวิชาการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1. นส.ดวงสมร วัฒนศฤงคาร นักทรัพยากรบุคคชํานาญการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060400-9436-0512- สถิติ 2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุนีย์ รามัญจิตต์ นักทรัพยากรบุคคชํานาญการ

0003/53 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3. นส.วรวรรณ เสียงลือชา พนักงานบริหารท่ัวไป

54 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ย่ีห้อ  SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 23 ม.ค. 62 สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุฑาธิษธ์ สุรัตนศลิป์ เจ้าพนักงานพสัดปุฏิบัตงิาน

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

55 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer จํานวน 2 เคร่ือง 28 ม.ค. 62 กองสถิตพิยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นส.อังคณา แย้มอุบล นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

กลุ่มงานวิเคราะห์และ 2.นส.นิตยา ปะอินทร์ นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

พยากรณ์สถิตเิชิง 3. นายณรงคฤ์ทธ์ิ สุทธิสมุทร์ นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

เศรษฐกิจ

56 จ้างเปิด Port Lan จํานวน 7 จุด และย้ายโทรศพัท์พร้อม Port Lan 5 ก.พ. 62 กองสถิตพิยากรณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุครีม กันไชย นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

จํานวน 7 เลขหมาย กลุ่มบริการและเผยแพร่

ข้อมูลสถิติ

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ รายชื่อ ตําแหน่ง

ส่วนกลาง
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนกลาง) 

 
 

แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/กอง แต่งตั้ง/มอบหมาย

บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

ลงวันท่ี...........

57 จ้างพมิพแ์ผ่นพบัครัวเรือนทําการเกษตรกับการใช้เทคโนโลยี 13 ก.พ. 62 กองสถิตเิศรษฐกิจ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิตชิล ตนัสกุล นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

สารสนเทศและการส่ือสารโครงการสํารวจการเปล่ียนแปลงทาง กลุ่มสถิตกิารเกษตร

การเกษตร พ.ศ. 2561 จํานวน 300 แผ่น

58 จ้างซ่อมเปล่ียนป๊ัมน้ําหรือปะเก็น (ป๊ัมน้ําร่ัว), เปล่ียนใบยางปัดนํ้าฝน 21 ก.พ. 62 สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพเิศษ

(ใบปัดไม่สะอาด) , เปล่ียนน้ํายาล้างกระจก, เปล่ียนน้ํายาหม้อน้ํา กลุ่มช่วยอํานวยการ

แกลลอน, เปล่ียนประเก็นท่อน้ําเล้ียงเทอร์โบ,เปล่ียนโอริงวาล์ว,

เปล่ียนวาล์วน้ํา, เปล่ียนโอริงก๊อกถ่ายหม้อน้ํา ของรถยนต์

หมายเลขทะเบียน ฮย-2321 หมายเลขครุภัณฑ์ 

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

59 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์และเคร่ือง Printer 21 ก.พ. 62 กองสถิตสัิงคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1. นายอภิชาต ิธัญญาหาร นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

รวมจํานวน 4 เคร่ือง กลุ่มสถิตสุิขภาพและ

ภาวะทางสังคม

กองบริหารจัดการ 2. นายเสมา วิมุกตะลพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระบบสถิติ ปฏิบัตกิาร

กลุ่มประสานสถสิตดิา้น

ภารกิจ

สํานักงานเลขานุการกรม 3. นายคนึงศกัดิ ์แก้วนิรันดร์ลาพร หัวหน้าอาคารสถานท่ี

กลุ่มช่วยอํานวยการ 

60 จ้างซ่อมรถยนต ์เปล่ียนไดชาร์ท (รหัส 01), เปล่ียนฟวิส์ 21 ก.พ. 62 สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพเิศษ

15 แอมป์, เปล่ียนใบปัดน้ําฝนหน้า, เปล่ียนสายพานเคร่ือง, กลุ่มช่วยอํานวยการ 2. นายไพฑูรย์ ม่วงศรีสันต์ พนักงานขับรถยนต์

เปล่ียนใบปัดนํ้าฝนหลัง, เปล่ียนลูกรอกสายพาน, เปล่ียนไดชาร์จ 3. นายนําโชค ชุ่มพึง่ พนักงานขับรถยนต์

(รหัส 23100VW20C) ของรถยนตย่ี์ห้อ นิสสัน หมายเลข

ทะเบียน ฮจ-2201 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-

5732-0702-0001/50 

61 จัดซ้ือเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต ์สําหรับใช้งานกับรถยนต์ 22 ก.พ. 62 สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ  สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพเิศษ

ย่ีห้อ นิสสัน ทะเบียน ฮท-6724 หมายเลขคภัุณฑ์ 1105-01- กลุ่มช่วยอํานวยการ

1206020  จํานวน 1 ลูก 

62 จ้างเปล่ียนถ่ายนํ้ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ํามันเคร่ือง 22 ก.พ. 62 สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ  สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพเิศษ

ตรวจเช็คเปล่ียนไส้กรองอากาศ ของรถยนต ์หมายเลขทะเบียน กลุ่มช่วยอํานวยการ

ฮพ-9094 ย่ีห้อ โคตโยตา้ หมายเลขครุภัณฑ์

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

63 จ้างตรวจเช็คระบบแอร์ (แอร์ไม่เย็น), ตรวจเช็คประตหูลังขวา 22 ก.พ. 62 สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพเิศษ

เปิดไม่ไดข้องรถยนตย่ี์ห้อโตโยตา้ หมายเลขทะเบียน ศจ-6008 กลุ่มช่วยอํานวยการ

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

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ รายชื่อ ตําแหน่ง

ส่วนกลาง
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนกลาง) 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/กอง แต่งตั้ง/มอบหมาย

บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

ลงวันท่ี...........

64 จ้างดําเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 27 ก.พ. 62 สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจันทร์เพญ็ จันทร์หอม เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

1. กล่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สลก. กลุ่มยุทธศาสตร์และ

จ้างเปิดPort Lan  จํานวน 1 จุด แผนงาน

2. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ศย. ศนูย์สารสนเทศ

จ้างย้าย Fax เบอร์ 02-143-8118 , เปิด Port Lan ยุทธศาสตร์ภาครัฐ

จํานวน 1 จุด , ย้ายโทรศพัท์ เบอร์ 02-143-1347 ให้โทรภายใน ฝ่ายบริหารท่ัวไป

เท่านั้น และทําให้แป็นระบบ Voice/Data กองสถิตเิศรษฐกิจ

3. ฝ่ายบริหารท่ัวไป กองสถิตเิศรษฐกิจ ฝ่ายบริหารท่ัวไป

จ้างเปิด Port Lan จํานวน 1 จุด กองสถิตสัิงคม

4. กลุ่มวางแผนและพฒันาสถิตดิา้นสังคม กองสถิตสัิงคม กลุ่มวางแผนและพฒันา

จ้างย้ายโทรศพัท์พร้อม Port Lan จํานวน 1 จุด และ สถิตดิา้นสังคม

ทําให้โทรสายนอกและโทรสายในได้

65 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ือง , ตรวจเช็คเตมิน้ํามัน เกียร์และ 7 มี.ค. 62 สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ  สิบเอกนพดล นิลทับ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพเิศษ

เฟอืงท้าย , เปล่ียนไส้กรองอากาศ, เปล่ียนไส้กรองน้ํามันเคร่ือง กลุ่มช่วยอํานวยการ

ของรถยนต ์หมายเลขทะเบียน ฮค-4248 หมายเลขครุภัณฑ์

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

66 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ ริโก้ รุ่น MP3352SP 7 มี.ค. 62 กองสถิตเิศรษฐกิจ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพรพมิล วุฒิบุญญะ พนักงานบริหารท่ัวไป

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-13455- กลุ่มสถิตอุิตสาหกรรม 

0906-0007/56

67 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ ริโก้ รุ่น MP 3053SP 7 มี.ค. 62 กองนโยบายและวิชาการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอัจฉรา ตนัหนึ่ง นักวิชาการสถิตปิฏิบัตกิาร

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12060100-16177-0906- สถิติ

0012/57 กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ

68 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Toshiba รุ่น e-studio 305 14 ม.ีค. 62 กองบริหารจัดเก็บข้อมูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุมิตรา น้อยฉาย เจ้าพนักงานสถิตปิฏิบัตงิาน

หมายเลขครุภัรฑ์ 1105-06-12060100-12925-0906- สถิติ

0001/45 กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 1

69 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ย่ีห้อ HP Laserjet P3005 15 ม.ีค. 62 กองสถิตสัิงคม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวิสณี พลูทรัพย์ นักวิชาการสถิตชํิานาญการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-6265-0942- กลุ่มสถิตแิรงงาน

0014/51

รวม 69 โครงการ รวม  144  ราย

ส่วนกลาง

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ รายชื่อ ตําแหน่ง
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

1 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกสุนทร  บุรณนัฏ พนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันปิยมหาราช ๑๘ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

3 จัดซ้ือหมกึเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อชาร์ป รุ่น MX 561 AT ๒๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-18233-0906-
0019/59 จํานวน 1 กล่อง

4 จัดจ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 4451 ๒๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060200-13447-
0702-0003/56

5 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 15 รายการ ๒๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีคํา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TASkalfa 3500i ๒๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-12957-0906-
0011/55

7 จัดซ้ือหมกึเครื่องพิมพ์สําเนา ยี่ห้อ ดูโปร INK - DC14 (600 cc.) ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสาธิต  จันศรี พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-14336-0916-
0007/56 จํานวน 3 กล่อง

8 จัดซ้ือของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่าง โครงการ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีคํา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

9 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จํานวน 30 รีม ๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีคํา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

10 จัดซ้ือหมกึเครื่องพิมพ์สําเนา Duplo DC-14 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
1105-64-12060100-14336-0916-0007/56 จํานวน
1 กล่อง

11 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 6 รายการ ๒๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีคํา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

12 จัดซ้ือหมกึเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TK 6309 ๒๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-12957-0906-
0011/55 จํานวน 1 กล่อง

13 จัดซ้ือหมกึเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP LaserJet รุ่น Q2612A ๒๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
(HP 12A) จํานวน 1 กล่อง

14 จัดจ้างเปล่ียนฟิล์มรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 4451 กาญจนบุรี ๒๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกสุนทร  บุรณนัฏ พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060200-13447-0702-
0003/56

15 จัดซ้ือหมกึเครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 2 รายการ ดังนี้ ๓๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
 - หมกึเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson M2410DN รุ่น S050587
จํานวน 1 กล่อง
 - หมกึเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung M4030ND รุ่น
MLT-D201S จํานวน 1 กล่อง

16 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาข้อมลูสถิติและสารสนเทศระดับ ๒๒ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีคํา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พ้ืนท่ี 76 จังหวัด

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

17 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กฉ 778 จันทบุรี

18 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันปิยะมหาราช ๑๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

19 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะ ๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  สว่างเนตร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

20 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางสาวปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์ พนักงานสถิติ
3.นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ์  ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

21 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน ๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
มหาราช

22 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐวุฒิ  อานามนารถ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
(เดือนธันวาคม)

23 จัดซ้ือหมกึเครื่องพิมพ์เคียวเซร่า รุ่น TK 479 ๑๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

24 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐวุฒิ  อานามนารถ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
(เดือนมกราคม) หมายเลขทะเบียน กฉ 778 จันทบุรี

25 จัดจ้างทําของสมนาคุณ (กระเป๋าสะพายหนัง PVC) ให้ครัวเรือน ๒๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวบงกช  ถาวรโชติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ตัวอย่างของโครงการ สศส.62 จํานวน 672 ใบ 2.นายทศพล  สิงห์โตอาจ พนักงานสถิติ

3.นายชาญณรงค์  บําเพ็ญกิจ พนักงานสถิติ

26 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต จํานวน 11 เลขหมาย ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
2.ว่าที่เรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ
3.นายอภิรักษ์  ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ

27 จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
2.ว่าที่เรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ
3.นายสมจิตต์  โพธ์ิชัยสาร พนักงานสถิติ

28 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
(เดือนตุลาคม) 2.นายอภิรักษ์  ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ

3.นายชัยมงคล  โตอุทัย พนักงานสถิติ

29 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพเนิน  พูลสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

30 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพเนิน  พูลสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

31 จัดซ้ือของสมนาคุณสําหรับมอบให้กับครัวเรือนตัวอย่าง ๑๖ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
2.นายอภิรักษ์  ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ
3.นายชัยมงคล  โตอุทัย พนักงานสถิติ

32 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพเนิน  พูลสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร

33 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพเนิน  พูลสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

34 จัดจ้างล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รุ่นต้ังแขวน จํานวน ๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
7 เครื่อง 2.นายชัยมงคล  โตอุทัย พนักงานสถิติ

3.ว่าที่เรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ

35 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพเนิน  พูลสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

36 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ด งานพิธีถวายพานพุ่มดอกไมส้ดเนื่องในวัน ๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพเนิน  พูลสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันที่ 2 ม.ีค. 62

37 จัดซ้ือของสมนาคุณ ๑๓ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.ว่าที่เรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ
3.นายชัยมงคล  โตอุทัย พนักงานสถิติ

38 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ด งานพิธีถวายพานพุ่มดอกไมส้ดเนื่องในวัน ๑๕ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพเนิน  พูลสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ท้องถ่ินไทย วันที่ 18 ม.ีค. 62

39 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ดถวายสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาท ๒๘ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพเนิน  พูลสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 ม.ีค. 62

40 จ้างทําป้ายไวนิล ๒๘ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.ว่าที่เรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ
3.นายสมจิตต์  โพธ์ิชัยสาร พนักงานสถิติ

41 จ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร ๒๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.ว่าที่เรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ
3.นายสมจิตต์  โพธ์ิชัยสาร พนักงานสถิติ

42 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ๗ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

43 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ๗ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

44 จัดซ้ือวัสดุหมกึพิมพ์ ๑๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

45 จัดซ้ือกระเป๋า ๑๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางจิระภา  วิวัฒนวานิช นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
3.นางสาวชไมพร  อํ่าดอนกลอย พนักงานสถิติ

46 ตรวจรับจ้างเหมาขับรถ ๒๗ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับงานจ้างเหมา 1.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ
2.นายบดินทร์  อับดุลสลาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

47 ตรวจรับจ้างเหมาแมบ่้าน ๒๗ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับงานจ้างเหมา นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

48 ซื้อน้ํามนัเช้ือเพลิง ๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับงานจ้างเหมา นางสาวมณีรัตน์  เจริญรูป เจ้าหน้าท่ีสถิติ

49 ซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

50 ซื้อของสมนาคุณครัวเรือน ๑๓ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

51 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

52 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

53 จัดจ้างทําตรายางสํานักงานฯ ๒๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

54 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 11 รายการ ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

55 อนุมติัเช่าอาคารสํานักงานฯ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

56 จ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงานฯ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

57 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
2.นายวัฒนา  มงักรแสงแก้ว พนักงานสถิติ
3.นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

58 จัดซ้ือกระบอกนํ้าร้อนหรือเย็น จํานวน 702 ใบ ๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

59 ขอเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางสาวพัชรินทร์  เอ่ียมแจ้ง พนักงานสถิติ
3.นางปภารัต  อยู่ผ่องภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

60 จ้างทําของชําร่วย ๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นายวิทยา  สุวัณณกีฎะ พนักงานสถิติ
3.นางสาววันเพ็ญ  นุ่มคลาย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

61 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ ๒๐ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ความพึงพอใจต่อสถานการณ์ยาเสพติด จํานวน 3500 แผ่น

62 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-11- ๒๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิทยา  สุวัณณกีฎะ พนักงานสถิติ
12060100-18251-0904-0044/59

63 จ้างเหมาจัดทําเอกสารรายงานผลสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัด ๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวพัชรินทร์  เอ่ียมแจ้ง พนักงานสถิติ
นนทบุรี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 4 เดือน ต.ค. ถึง
ธ.ค. 2561)

64 ซื้อของสมนาคุณ ๑๓ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางสาวชนกนันท์  ทวนทอง พนักงานสถิติ
3.นางภัทราภรณ์  สุกใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

65 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กจ 4314 ปทุมธานี

66 จัดจ้างซ่อมบํารุงและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ยี่ห้อ ๒๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
Unimaster หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12-12060100-
121751-0904-0001/55

67 จัดจ้างซ่อมบํารุงและเปล่ียนถ่ายน้ํามนัเครื่องรถยนต์ ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
หมายเลขทะเบียน กจ 4314 ปทุมธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-
12-12060200-6675-0702-0001/51

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

69 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(เดือนธันวาคม) หมายเลขทะเบียน กจ 4314 ปทุมธานี

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

70 จ้างทําของสมนาคุณ ๑๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

71 จัดจ้างพ่นช่ือกระทรวงฯ บนรถยนต์ประจําสํานักงานฯ ๒๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศิวกร  อุตอามาตย์ พนักงานสถิติ

72 จัดซ้ือวัสดุโครงการแปลงแผนฯ ๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณภา  ทามี พนักงานสถิติ

73 จัดซ้ือวัสดุโครงการสํารวจความคิดเห็นการจัดงาน "ท่องเที่ยว ๖ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกุสุมากรณ์  พรหมจักร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมอืงสามอ่าว และงานกาชาด ครั้งที่ 10
ประจําปี 2562

74 จัดจ้างทําพวงมาลา ๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวโชติกา  โนนใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

75 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวโชติกา  โนนใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

76 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวโชติกา  โนนใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

77 จัดจ้างซ่อมประตูกระจกบานสวิง จํานวน 1 รายการ ๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปัญญา  สอนอ่อง พนักงานสถิติ

78 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เพ่ือใช้ในงานพิธีถวายราชสักการะ ๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวโชติกา  โนนใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

79 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๓ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวโชติกา  โนนใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

80 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ๑๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปัญญา  สอนอ่อง พนักงานสถิติ

81 จ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด ๑๓ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

82 จ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด ๒๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

83 จ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด ๒๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

84 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
หมายเลขทะเบียน กน 5546 พระนครศรีอยุธยา

85 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet ๘ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
จํานวน 8 เลขหมาย 2.นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

86 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๒๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
ครัวเรือน พ.ศ.2562 2.นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

87 ซื้อพานพุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

88 จัดซ้ือผงหมกึเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TASK-3010i ๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
จํานวน 1 หลอด

89 จัดซ้ือผงหมกึเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX IV3060 จํานวน 1 หลอด ๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

90 จัดซ้ือผงหมกึเครื่องพิมพ์เอกสาร EPSON รุ่น M 2410 ๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานกังานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
จํานวน 1 หลอด

91 จัดซ้ือผงหมกึเครื่องถ่ายเอกสาร SAMSUNG รุ่น M4030ND ๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานกังานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

92 จัดซ้ือผงหมกึเครื่องแฟกซ์เอกสาร Fuji Xerox รุ่น M265z ๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานกังานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
จํานวน 1 หลอด

93 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง และหล่อล่ืนรถยนต์ราชการ ๒๙ ม.ีค. ๖๒ สํานกังานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

94 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 9 เลขหมาย ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

95 จัดจ้างทําพวงมาลา เนื่องในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรม ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

96 จัดจ้างทําพวงมาลา เพ่ือใช้ในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

97 จัดจ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๘ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเรืองกิตต์  รุ่งราษี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

98 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

99 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม ้เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

100 จัดซ้ือแก้วเก็บความเย็น ขนาด 30 ออนซ์ จํานวน 648 ใบ ๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
2.นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
3.นางสาวกัญญพัชร  พุ่มพวง พนักงานสถิติ

101 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 6 รายการ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

102 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 2 รายการ ดังน้ี ๑๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
 - หมกึพิมพ์ Samsung MLT-D201L จํานวน 1 กล่อง
 - หมกึพิมพ์ Epson L360 จํานวน 8 ขวด

103 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 7 รายการ ๑๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

104 จัดซ้ือผงหมกึถ่ายเอกสาร TK-479 จํานวน 1 กล่อง ๑๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

105 จัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ประจําสํานักงานฯ หมายเลขทะเบียน ๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
กง 2609 เพชรบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-69-12060200-
9490-0702-0002/53

106 จัดจ้างล้าง/ตรวจเช็ค เครื่องปรับอากาศสํานักงานฯ จํานวน 3 เคร่ือง ๒๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
ดังนี้
 - หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-3549-0904-
0016/49
 - หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-3550-0904-
0017/49
 - หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-13891-0904-
0023/56

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

107 จัดซ้ือน้ํามนัดีเซล ๑๒ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

108 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561 ๑๓ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
จํานวน 200 เล่ม 2.นางสาวชวนพิศ  เสือคาบแก้ว พนักงานสถิติ

3.นางสาวเอมอร  เจียมตน พนักงานสถิติ

109 จัดซ้ือน้ํามนัดีเซล ๑๕ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

110 ซื้อของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง ๑๕ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

111 จ้างทําของสมนาคุณโครงการ ๑๔ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง กรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกนกวรรณ  วิเชียรแลง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

112 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 9 เลขหมาย ๒๘ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจตจันทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถิติ

113 จัดซ้ือของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะ ๑๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจตจันทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถิติ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (มกราคม-ธันวาคม 
2562) จํานวน 648 ครัวเรือน

114 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561 ๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์
ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและ
วางแผน

2.นายเจตจันทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถิติ
3.นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

115 จัดจ้างเปล่ียนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4064 ลพบุรี ๖ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนณรงค์  แก้วแท้ พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060200-12782-0702-
0006/55

116 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริวรรณ  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

117 จัดซ้ือตลับผงหมกึโทนเนอร์ สีดํา ซัมซุง MLT-D201S ๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

118 จัดซ้ือตลับผงหมกึถ่ายเอกสารริโก้ รุ่น 31ST2580 ๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

119 จัดจ้างทําตรายาง ๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริวรรณ  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

120 ซื้อผ้าขนหนู ๑๒ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจตจันทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถิติ

121 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมซิมการ์ดโทรศัพท์เคล่ือนที่ ๔ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
จํานวน 15 เลขหมาย 2.นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

3.นางสาวพยอม  ชัยมทีรัพย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

122 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์เคล่ือนที่ ๔ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
จํานวน 1 เลขหมาย

123 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพยอม  ชัยมทีรัพย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

124 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ดพร้อมขาต้ัง เนื่องในวันคล้าย ๑๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

125 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิม ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปิยะวัฒน์  รวยสําราญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

126 จัดซ้ือของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส.62 ๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายปิยะวัฒน์  รวยสําราญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(ผ้าขนหนูฝ้าย) 2.นางคนิษฐา  น้อยเงิน พนักงานสถิติ

3.นายปกรณ์  บุญกลั่น พนักงานสถิติ

127 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๖ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
(รอบที่ 2 เดือนมกราคม 2562 - มนีาคม 2562)

128 จ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงานฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวัชรา  งามดี นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2562 (รอบท่ี 2 เดือนมกราคม 2562 - มนีาคม 2562)

129 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จ ๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปิยะวัฒน์  รวยสําราญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พระนเรศวรมหาราช

130 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๗ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

131 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

132 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

133 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561 ๒๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางสาวสดใส  สอ้ิงทอง พนักงานสถิติ
3.นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถิติ

134 จัดซ้ือของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส.61 ๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางสาวสดใส  สอ้ิงทอง พนักงานสถิติ
3.นางสาววันเพ็ญ  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถิติ

135 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

136 จัดซ้ือหมกึเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-M258 ๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
จํานวน 1 กล่อง

137 จัดซ้ือกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จํานวน 20 รีม ๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

138 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

139 จัดซ้ือหมกึ HP 12A ใช้กับรุ่นเครื่อง HP Laserjet 3055 ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
จํานวน 1 กล่อง

140 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 6 รายการ ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

141 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ๒๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

142 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับ 1.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางสาวสดใส  สอ้ิงทอง พนักงานสถิติ
3.นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถิติ

143 ซื้อน้ํามนัเช้ือเพลิง ๒๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับ นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

144 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในงานพิธีวันปิยะมหาราช ๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวิภาพรรณ  หงษา พนักงานสถิติ

145 จัดจ้างทํากระเป๋าของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ ๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  สังข์สุข พนักงานสถิติ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

146 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 (เดือนธันวาคม) ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายโสภณ  เพ็งคํา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

147 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิษฐา  แก้วงาม พนักงานสถิติ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

148 จ้างทําความสะอาดรถยนต์สํานักงาน ๒๘ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

149 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น MP 287 Tank ๗ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ

150 จัดซ้ือผ้าห่มเพ่ือใช้เป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของ ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  ดวงเดือน พนักงานสถิติ
โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
พ.ศ. 2562 จํานวน 642 ผืน

151 จัดซ้ือหมกึเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ canon G2010 จํานวน 1 ชุด ๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจงกล  ขําน้ําคู้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

152 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น 3010i และ ๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภัคญาดา  สุวรรณเล็ก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
จัดซื้อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น 3010i จํานวน 1 กล่อง

153 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เพ่ือใช้ในแผนชุดข้อมลูสถิติและสารสนเทศ ๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปารย์รวี  ใจกว้าง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป

154 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางวนาวรรณ  แท่นพรหม ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

2.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

155 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

156 ซื้อวัสดุสํานักงาน ๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางวลัยพรรณ  ไพรวงศ์ พนักงานสถิติ

157 ขอเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

158 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ๒๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

159 ขอเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต สําหรับ Tablet ๒๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

160 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร กรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

161 จ้างพนักงานขับรถยนต์ (เดือน ม.ค. - ม.ีค. 62) ๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร กรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวทชพร  วงษ์ไกร นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ
3.นางสมยง  สระทองน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

162 จ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด (17 ม.ค. 62) ๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร กรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวทชพร  วงษ์ไกร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

163 จ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด (18 ม.ค. 62) ๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร กรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวทชพร  วงษ์ไกร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

164 จัดซ้ือพัสดุโครงการพัฒนาข้อมลูสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด ๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร กรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวทชพร  วงษ์ไกร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

165 จัดซ้ือผ้าห่มฟรีซคละลาย ขนาด 50x75 นิ้ว จํานวน 120 ผืน ๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นายสุธี  เรืองเจริญ พนักงานสถิติ
3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

166 ขออนุมติัเช่าอาคารเป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงานฯ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

167 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

168 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดประจําสํานักงานฯ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

169 เช่าอาคารเอกชนไว้สําหรับเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

170 จัดจ้างพิมพ์เอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๒๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
คร้ังที่ 1/2562

171 จัดจ้างพิมพ์เอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
คร้ังที่ 2/2562

172 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสําหรับ Tablet ๒๘ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวรวัช  โกมานชุน พนักงานสถิติ
2.นายไพฑูรย์  คําจินะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นายอนุพงษ์  สิงหราช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

173 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายไพฑูรย์  คําจินะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

174 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ๒๘ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางนลินรักษ์  บุญมา พนักงานสถิติ

175 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ๒๘ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางดรุณี  แว่นแก้ว พนักงานสถิติ

176 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดรุณี  แว่นแก้ว พนักงานสถิติ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นางนลินรักษ์  บุญมา พนักงานสถิติ

3.นายไพฑูรย์  คําจินะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

177 ซื้อของสมนาคุณ ๓ ม.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จิณะเสน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

178 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด ๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จิณะเสน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

179 ซื้อของสมคุณ ๑๒ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จิณะเสน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

180 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ๑๒ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จิณะเสน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

181 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร ๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการ
มหาราช

182 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

183 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิพนธ์  พันธ์หงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พ.ศ.2562 2.นายองอาจ  คําแสด พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุจิตรา  องอาจ พนักงานสถิติ

184 จัดจ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐชัย  ค่ายแก้ว พนักงานสถิติ
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

185 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ
(เดือนตุลาคม ครั้งท่ี 1) 

186 จัดจ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

187 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๓๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ
(เดือนตุลาคม ครั้งท่ี 2) 

188 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ
(เดือนตุลาคม ครั้งท่ี 3) 

189 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนารี  สีหกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(เดือนพฤศจิกายน) 

190 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนารี  สีหกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(เดือนธันวาคม) 

191 จัดซ้ือของสมนาคุณผ้าขาวมา้ แบบผ้าฝ้ายทอมอื ๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ขนาด 75 x 150 ซม. จํานวน 702 ชุด 2.นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

192 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์สํานักงานฯ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น Navara ๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสัญญา  อินหล้า พนักงานสถิติ
หมายเลขทะเบียน 4987 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-51-
12060200-19961-0702-0001/61

193 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-M 453 U ๑๒ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-51-12060100-13897-0906-
0015/56

194 จัดซ้ือหมกึเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-500 AT ๑๒ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ
จํานวน 1 กล่อง

195 จัดซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาข้อมลูสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติชํานาญการ
76 จังหวัด จํานวน 9 รายการ

196 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนารี  สีหกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(เดือนมกราคม) 

197 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัจัดซื้อน้ํามนัเช้ือเพลิง (ดีเซล) ๑๔ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

198 รายงานขอซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

199 รายงานขอจ้างบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ๑๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

200 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๒ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติชํานาญการ
3.นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

201 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๒๒ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

202 จ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด ๒๒ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

203 จัดซ้ือผ้าห่มสําลีเพ่ือเป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการ ๒๔ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพงษ์ทิพย์  ค้ิมแหน
ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและ
วางแผน

สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 2.นายนิวัฒน์  สิงห์ประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
3.นางสาวนิติยา  เจศรีชัย พนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

204 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ ๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัฒน์  สิงห์ประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

205 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ ๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัฒน์  สิงห์ประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

206 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพงษ์ทิพย์  ค้ิมแหน
ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและ
วางแผน

207 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย ๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
(เดือนธันวาคม) 2.นางจินตนา  เลิศคํา พนักงานสถิติ

3.นายสมบูรณ์  คงเมอืงคํา พนักงานสถิติ

208 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนธันวาคม 2561 ๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
คร้ังที่ 1 2.นางบุญสิตา  คําอุ้ย พนักงานสถิติ

3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

209 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย ๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
(เดือนมกราคม) 2.นางจินตนา  เลิศคํา พนักงานสถิติ

3.นายสมบูรณ์  คงเมอืงคํา พนักงานสถิติ

210 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนธันวาคม 2561 ๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
คร้ังที่ 2 2.นางบุญสิตา  คําอุ้ย พนักงานสถิติ

3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

211 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย ๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
(เดือนกุมภาพันธ์) 2.นางจินตนา  เลิศคํา พนักงานสถิติ

212 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารงานโครงการแปลงแผนแมบ่ทระบบสถิติฯ ๑๓ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

213 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ ๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางบุญสิตา  คําอุ้ย พนักงานสถิติ
3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

214 โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางจินตนา  เลิศคํา พนักงานสถิติ
3.นายสมบูรณ์  คงเมอืงคํา พนักงานสถิติ

215 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วง์ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางตอง  สุขเมอืง พนักงานสถิติ
3.นางสาวอรทัย  บัวระภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

216 จัดซ้ือพวงมาลา ๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

217 จัดซ้ือพวงมาลา ๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

218 จัดซ้ือพานดอกไมส้ด ๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

219 ซื้อของสมนาคุณ ๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางตอง  สุขเมอืง พนักงานสถิติ
3.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

220 ล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คเติมน้ํายา ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

221 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

222 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์สํานักงาน ๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

223 ซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๑ ม.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

224 ซื้อวัสดุสํานักงาน ๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

225 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจําเดือนมกราคม 2562 ๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

226 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต จํานวน 14 หมายเลข ๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ประจําเดือนมกราคม 2562

227 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ด ๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

228 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๘ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

229 จัดซ้ือหมกึเครื่องพิมพ์ (ชนิดเติม) จํานวน 4 รายการ ดังนี้ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชานนท์  กาศสมบูรณ์ พนักงานสถิติ
 - หมกึเติม Epson l120 สีดํา T6641 จํานวน 8 กล่อง
 - หมกึเติม Epson l120 สีน้ําเงิน T6642 จํานวน 4 กล่อง
 - หมกึเติม Epson l120 สีแดง T6643 จํานวน 4 กล่อง
 - หมกึเติม Epson l120 สีเหลือง T6644 จํานวน 4 กล่อง

230 จัดซ้ือวัสดุการติดตามประเมนิผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี ๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พ.ศ.2561 จํานวน 7 รายการ

231 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เพ่ือใช้ในพิธีวันยุทธหัตถี ๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

232 ซื้อน้ํามนัเช้ือเพลิงรถยนต์ ๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิ่นเปี่ยม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

233 ซื้อน้ํามนัเช้ือเพลิงรถยนต์ ๑๒ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิ่นเปี่ยม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

234 ซื้อน้ํามนัเช้ือเพลิงรถยนต์ ๒๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิ่นเปี่ยม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

235 ซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ๒๗ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
คร้ังที่ 1/2562

236 ซื้อน้ํามนัเช้ือเพลิงรถยนต์ ๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิ่นเปี่ยม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

237 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สําเนา RISOGRAPH RN 2050 AW ๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดแมฮ่่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

238 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba ๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดแมฮ่่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

239 จัดเช่าอาคารสถานที่เอกชน เพ่ือใช้เก็บเอกสารและครุภัณฑ์ ๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดแมฮ่่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ของสํานักงานฯ

240 จัดจ้างทําของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดแมฮ่่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ครัวเรือน พ.ศ.2562 (กระเป๋าผ้าแคนวาส) จํานวน 702 ใบ 2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถิติ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

241 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดแมฮ่่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พ.ศ.2562 2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถิติ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

242 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ ๑๒ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแมฮ่่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถิติ
3.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

243 จัดซ้ือพัสดุ ๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแมฮ่่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

244 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแมฮ่่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถิติ
3.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

245 การเช่าอาคารสถานท่ี ๒๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแมฮ่่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

246 จัดจ้างทํากระเป๋าใส่เอกสารขนาดกว้าง 14 นิ้ว x สูง 11 นิ้ว x ๗ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติชํานาญ
หนา 3 นิ้ว จํานวน 786 ใบ 2.นางสาวประภัสสร  คําเข่ือน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

247 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๒๐ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประภัสสร  คําเขื่อน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาข้อมลูสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด
จํานวน 6 รายการ

248 จัดจ้างเปล่ียนสายพานไทมม์ิง่รถยนต์สํานักงานฯ หมายเลขทะเบียน ๒๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ
กท 5257 ลําปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-48-12060200-
12774-0702-0011/55

249 จัดซ้ือวัสดุ ๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประภัสสร  คําเขื่อน พนักงานสถิติ

250 จ้างเปลี่ยนลูกยางป้อนถาดกระดาษเครื่องถ่ายเอกสาร ๑๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

251 จ้างทําของสมนาคุณ (กระเป๋าใส่เอกสาร) โครงการสํารวจภาวะ ๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นางณันท์นภัส  ทับจันอัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางเบญจวรรณ  มลูทองแดง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

252 จัดซ้ืออาหารว่างและเครื่องด่ืม เพ่ือจัดเล้ียงผู้เข้าร่วมประชุมช้ีแจง ๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
งานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

253 จัดซ้ืออาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม เพ่ือจัดเล้ียงผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

254 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 8 รายการ ๑๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

255 จัดซ้ือหมกึ Toner for canon imageRunner 2520 2525 ๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ
2530 จํานวน 1 หลอด

256 จัดซ้ืออาหารว่างและเครื่องด่ืม เพ่ือจัดเล้ียงการประชุมช้ีแจง/ ๒๒ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ
การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference
คร้ังที่ 3/2562

257 ซื้อวัสดุสํานักงาน ๘ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

258 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561 ๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุติมณทน์  ผ่านสําแดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
2.นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางปิยะลักษณ์  ภู่แก้ว พนักงานสถิติ

259 จ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงานฯ ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุติมณทน์  ผ่านสําแดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 2.นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางปิยะลักษณ์  ภู่แก้ว พนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

260 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุติมณทน์  ผ่านสําแดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
2.นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางปิยะลักษณ์  ภู่แก้ว พนักงานสถิติ

261 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางชุติมณทน์  ผ่านสําแดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

262 จ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงานฯ ๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุติมณทน์  ผ่านสําแดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
ประจําเดือนมกราคม 2562 2.นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางปิยะลักษณ์  ภู่แก้ว พนักงานสถิติ

263 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนมกราคม 2562 ๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุติมณทน์  ผ่านสําแดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
2.นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางปิยะลักษณ์  ภู่แก้ว พนักงานสถิติ

264 จ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด ๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางชุติมณทน์  ผ่านสําแดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

265 จ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงาน ๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุติมณทน์  ผ่านสําแดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
2.นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางปิยะลักษณ์  ภู่แก้ว พนักงานสถิติ

266 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์สํานักงาน ๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุติมณทน์  ผ่านสําแดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
2.นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางปิยะลักษณ์  ภู่แก้ว พนักงานสถิติ

267 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

268 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๗ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจักริน  เงินสายตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

269 จัดซ้ือหมกึเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L2370DN ๒๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถิติ
จํานวน 1 กล่อง

270 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สําหรับการประชุมคณะกรรมการสถิตระดับจังหวัด ๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมยศ  ส่ังการ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
คร้ังที่ 1/2562

271 จัดจ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประเทือง  เรียนแพง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
คร้ังที่ 1/2562 จํานวน 50 เล่ม

272 รายงานจ้างทําตรายาง ๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

273 รายงานขอซ้ือหมกึเครื่องพิมพ์ถ่ายเอกสาร ๗ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถิติ

274 รายงานจัดจ้างทําพานพุ่ม (ดอกไมส้ด) พิธีถวายราชสักการะและ ๗ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมยศ  ส่ังการ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
กล่าวสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยะมหาราช เนื่องใน
"วันท้องถ่ินไทย"

275 รายงานจัดจ้างทําพานพุ่ม (ดอกไมส้ด) พิธีถวายราชสักการะและ ๒๐ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ
"วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
และการจัดพิธี "วันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2562"

276 รายงานขอซ้ือของสมนาคุณ ๒๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประเทือง  เรียนแพง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

277 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายพุฒิพงษ์  บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ
3.นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถิติ

278 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561 ๘ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพุฒิพงษ์  บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

279 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติชํานาญการ
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กค 8666 กาฬสินธ์ุ

280 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

281 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

282 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

283 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์โทนสีเหลือง เน่ืองในโอกาส ๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

284 จําหน่ายพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ ของสํานักงานฯ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการสอบหา 1.นางสาวภาพตะวัน  แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิติชํานาญงาน
ข้อเท็จจริง พัสดุชํารุด 2.นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ
เส่ือมสภาพ 3.นางสาวจุฬารัตน์  ศรีทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

285 จําหน่ายพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ ของสํานักงานฯ ๒๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการประเมนิ 1.นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ราคากลาง 2.นายจิระวัฒน์  คณะทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางกัณทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ

286 จําหน่ายพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ ของสํานักงานฯ ๒๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการจําหน่าย 1.นายพุฒิพงษ์  บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ
พัสดุชํารุด เส่ือมสภาพ 2.นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถิติ

3.นางสาววารุณี  บุญไชยโย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

287 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 5 รายการ ๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาพตะวัน  แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิติชํานาญงาน

288 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เพ่ือใช้ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จ ๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถิติ
พระนเรศวรมหาราช เน่ืองในวันยุทธหัตถี 

289 จัดจ้างเช็คระบบไฟ ไฟกานํ้ามนัโชว์ รถตู้ เลขทะเบียน นข 7229 ๕ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ
ขอนแก่น

290 จัดจ้างทําพวงมาลา เพ่ือเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ๑๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

291 จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ เลขทะเบียน กล 1360 ขอนแก่น ๕ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ

292 จัดจ้างทําพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ

293 จัดจ้างทําพานพุ่ม เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ

294 จัดจ้างพิมพ์แผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนที่ จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 2 ๑๓ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพุธ  เจียมสกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ
(พ.ศ. 2561 - 2564) จํานวน 40 เล่ม 

295 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตซิมเน็ต จํานวน 8 เลขหมาย ๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนครินทร์  เอี่ยมปาน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

296 จัดจ้างถ่ายเอกสารประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ภายใต้ ๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพุธ  เจียมสกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ
โครงการพัฒนาข้อมลูสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนที่ จํานวน 40 ชุด

297 จ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันท้องถ่ินไทย ๑๔ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนครินทร์  เอี่ยมปาน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

298 จ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๒๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

299 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๖ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกําหนดราคา 1.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติชํานาญการ
กลางและรายละเอียด 2.นายธวัชชัย  สุนทรวีราทักษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
คุณลักษณะเฉพาะ 3.นายวัชรินทร์  สาบุดดี พนักงานสถิติ

300 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการพิจารณาผล 1.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติชํานาญการ
การประกวดราคา 2.นายวัฒน  มทัทวีวงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
อิเล็กทรอนิกส์ 3.นางน้องนุช  สิริสัตย์ พนักงานสถิติ

301 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
2.นางชนัญธิดา  จันทรมณี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวธมนภัทร  ครองห้วยบง พนักงานสถิติ

302 จัดจ้างทําของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะ ๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

303 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนธันวาคม 2561 ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางนิภา  ญาติปลื้ม พนักงานสถิติ
3.นางน้องนุช  สิริสัตย์ พนักงานสถิติ

304 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ประจําเดือนธันวาคม 2561

305 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานสําหรับการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ ๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
จังหวัด ครั้งท่ี 1/2562

306 จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๑๔ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติชํานาญการ

307 ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ ๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
จังหวัด ครั้งท่ี 2/2562

308 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 5 รายการ ๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุรพร  วงศ์สกล พนักงานสถิติ

309 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานประเภทหมกึพิมพ์ ๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทยากร  สัจมนตรี พนักงานสถิติ

310 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ส่วนกลาง ตามระยะทาง 40,000 กิโลเมตร ๑๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  มมุไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

311 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 3 รายการ ๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวัฒนา  เดชาจิรสิน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป

312 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานประเภทกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน (ของสมนาคุณ ๒๒ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นายสุรพร  วงศ์สกล พนักงานสถิติ
โครงการ MICS6) 2.นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ

3.นายนพดล  มมุไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

313 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานประเภทกระเป๋าผ้าขนหนู (ของสมนาคุณ ๒๒ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นายธํามรงค์  เคนคม พนักงานสถิติ
โครงการ MICS6) 2.นางวทัดตา  จันทรพัฒนา พนักงานสถิติ

3.นายสราวุธ  รัตนพรหมรินทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

314 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

315 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet ๑๗ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางยุภาพร  มลูอัต นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ประจําเดือนตุลาคม 2561

316 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561 ๒๔ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางยุภาพร  มลูอัต นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นายบริรักษ์  หาญณรงค์ พนักงานสถิติ
3.นางชนาภา  ไชยสีทา พนักงานสถิติ

317 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ ๒๔ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางยุภาพร  มลูอัต นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ประจําเดือนตุลาคม 2561 2.นายบริรักษ์  หาญณรงค์ พนักงานสถิติ

3.นางชนาภา  ไชยสีทา พนักงานสถิติ

318 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

319 จัดจ้างล้างทําความสะอาดและเติมน้ํายาเครื่องปรับอากาศ ๒๖ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

320 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Acer Veriton M490 ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12061000-11074-0938-
0293/54

321 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิม ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

322 จัดจ้างทําแผ่นป้ายพลาสติกสําหรับใช้จัดทําศูนย์ข้อมลูข่าวสาร ดังนี้ ๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
 - ขนาด 14 x 20 น้ิว จํานวน 1 แผ่น
 - ขนาด 8.5 x 14.5 น้ิว จํานวน 1 แผ่น
 - ขนาด 8.5 x 12 น้ิว จํานวน 1 แผ่น

323 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TASKalfa 4501i ๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

324 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TASKalfa 4501i ๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12060100-119669-0906-
0020/59

325 จัดซ้ือผ้าเช็ดตัวเพ่ือใช้เป็นของสมนาคุณให้ครัวเร่ือนตัวอย่าง ๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางยุภาพร  มลูอัต นักวิชาการสถิติชํานาญการ
โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

326 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
คร้ังที่ 2/2561 จํานวน 2 รายการ

327 จัดจ้างถ่ายเอกสารเพ่ือจัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ภายใต้การพัฒนาข้อมลูสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี พ.ศ.2562
จํานวน 30 ชุด

328 จ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ

329 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําเดือน ตุลาคม 2561 ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ

330 จ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด ๑๓ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

331 ซื้อรถยนต์ สํานักงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ๑๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร คณะกรรมการกําหนดราคา 1.นายบุญถ่ิน  ระวิสิทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
กลาง 2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายสุภาพ  จันทรโคตร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

332 จ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด ๒๓ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ

333 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําเดือน ตุลาคม 2561 ๒๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ

334 ซื้อรถยนต์ สํานักงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ๓๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้เปิดซองสอบราคา 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ
3.นางปาริชาติ  อุปชัย พนักงานสถิติ

335 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ ประจํา ๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เดือน ตุลาคม 2561 2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

336 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานทําความสะอาด ประจํา ๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เดือน ตุลาคม 2561 2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

337 ซื้อน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 ๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ

338 จ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด ๑๔ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ

339 ซื้อรถยนต์ สํานักงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ๑๕ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นายปัญญา  นวนสี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางรุจิษยา  มกุดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ
3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

340 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต สําหรับ Tablet ประจําเดือน ๑๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ต.ค.-61 2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

341 จําหน่ายรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศจ. 5696 กทม. ๒๖ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางรุจิษยา  มกุดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ข้อเท็จจริง 2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายสุภาพ  จันทรโคตร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

342 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ ประจํา ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เดือน พฤศจิกายน 2561 2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

343 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานทําความสะอาด ประจํา ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เดือน พฤศจิกายน 2561 2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

344 ซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นางรุจิษยา  มกุดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นางปาริชาติ  อุปชัย พนักงานสถิติ

345 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ ๕ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ

346 จําหน่ายรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศจ. 5696 กทม. ๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร คณะกรรมการประเมนิราคา 1.นายปัญญา  นวนสี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
กลาง 2.นางปาริชาติ  อุปชัย พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  คําคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

347 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต สําหรับ Tablet ๒๐ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

348 จําหน่ายรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศจ. 5696 กทม. ๒๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร คณะกรรมการดําเนินการ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ขายทอดตลาด 2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

349 จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ ๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ประจําเดือนธันวาคม 2561 2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

350 จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก พนักงานทําความสะอาด ๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ประจําเดือนธันวาคม 2561 2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

351 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต สําหรับ Tablet ๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ประจําเดือนธันวาคม 2561 2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

352 ซื้อพานพุ่มดอกไมส้ด ๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มกุดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

353 ซื้อน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําเดือน มกราคม 2562 ๑๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ

354 ซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นางปาริชาติ  อุปชัย พนักงานสถิติ

355 จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ ประจําเดือน ๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
 มกราคม 2562 2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

356 จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก พนักงานทําความสะอาด ประจําเดือน ๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
 มกราคม 2562 2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

357 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต สําหรับ Tablet ประจําเดือน ๑๓ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
 มกราคม 2562 2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

358 ซื้อน้ํามนัเช้ือเพลิงประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ๑๓ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมกุดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรรณวดี  เจริญนาม นักวิชาการสถิติชํานาญการ

359 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ ๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ
ประจําเดือนตุลาคม 2561 2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

360 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561 ๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ
2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ
3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

361 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กข 9551 ยโสธร

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

362 จัดจ้างเปล่ียนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ๕ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ

363 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

364 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ
2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ
3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

365 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กข 9551 ยโสธร

366 จําหน่ายครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ๒๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจสอบหา 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ํา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
ข้อเท็จจริงการชํารุดและเส่ือม2.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ
สภาพของพัสดุ 3.นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

367 จําหน่ายครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ๒๕ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการกําหนด 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ราคากลาง 2.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

3.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

368 จําหน่ายครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธ1ี.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ํา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
เฉพาะเจาะจง 2.นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางทิพวรรณ  บุญล้ํา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

369 จัดซ้ือหมกึถ่ายเอกสารสํานักงานฯ จํานวน 1 กล่อง ๒๒ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ํา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ
3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

370 จัดจ้างซ่อมรถยนต์สํานักงาน ๑๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

371 จัดซ้ือวัสดุ ๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

372 จัดซ้ือของสมนาคุณ ๑๒ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ํา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ
3.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

373 ขอเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๘ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ํา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
2.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ
3.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

374 จัดซ้ือร่มกันฝนพร้อมสกรีน 1 จุด จํานวน 1 งาน ๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 1.นายวาทิตย์  สัมฤทธ์ิรินทร์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นายไพบูลย์  จักรพล พนักงานสถิติ
3.นายสมศักด์ิ  จันทะวงษ์ ผู้ช่วยพนักงนสถิติ

375 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 21 รายการ ๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 1.นายวาทิตย์  สัมฤทธ์ิรินทร์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นายไพบูลย์  จักรพล พนักงานสถิติ
3.นายสมศักด์ิ  จันทะวงษ์ ผู้ช่วยพนักงนสถิติ

376 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 5 รายการ ดังน้ี ๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการ
 - หมกึ Laser Samsung จํานวน 1 กล่อง
 - หมกึ Brother สีดํา จํานวน 1 ขวด
 - หมกึ Brother สีเหลือง จํานวน 3 ขวด
 - หมกึ Brother สีแดง จํานวน 3 ขวด

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

377 จัดจ้างถ่ายเอกสารสีสถิติเพ่ือประชาชน ๒๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

378 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารจัดประชุม ๒๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

379 จัดจ้างบุคคลภายนอกทําความสะอาดฝ้าเพดานสํานักงาน ๑๕ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

380 จัดจ้างทําป้ายไวนิล ๑๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

381 จัดซ้ือร่มสามพับพร้อมสกรีน ๑๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

382 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ
(เดือนธันวาคม ครั้งท่ี 1) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

383 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ
(เดือนธันวาคม ครั้งท่ี 2) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

384 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ
(เดือนธันวาคม ครั้งท่ี 3) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

385 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๖ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ
(เดือนมกราคม) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

386 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นายมนูญ  สาวิสิทธ์ิ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางสาวดวงฤทัย  ยุติกาล พนักงานสถิติ
3.นางสาวชิดชนก  สมมติร์ พนักงานสถิติ

387 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นายมนูญ  สาวิสิทธ์ิ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นายจิรกร  กุลสิงห์ พนักงานสถิติ
3.นางสาวชิดชนก  สมมติร์ พนักงานสถิติ

388 ซื้อของสมนาคุณ ๒๐ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นายมนูญ  สาวิสิทธ์ิ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางสาวเจตสุดา  ลือโสภา พนักงานสถิติ
3.นางสาวชิดชนก  สมมติร์ พนักงานสถิติ

389 จ้างทําเอกสารเพ่ือใช้สําหรับการประชุม ๒๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมนูญ  สาวิสิทธ์ิ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

390 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ ๒๕ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
ประจําเดือนตุลาคม 2561 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

391 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร

392 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร ๓ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

393 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไมส้ด เพ่ือร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็น ๑๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

394 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันปิยมหาราช ๑๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

395 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561 ๒๕ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
คร้ังที่ 1 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

396 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet ๒๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวช่อรัก  อินทนนท์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
จํานวน 10 เลขหมาย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

397 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561 ๒๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
คร้ังที่ 2 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

398 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร

399 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

400 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

401 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

402 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
(เดือนธันวาคม) หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร

403 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวช่อรัก  อินทนนท์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
จํานวน 10 เลขหมาย ประจําเดือนธันวาคม 2561 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

404 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนธันวาคม 2561 ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

405 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
ประจําเดือนธันวาคม 2561 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

406 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนมกราคม 2562 ๒ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

407 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ ๒ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ
ประจําเดือนมกราคม 2562 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

408 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร ๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
มหาราช

409 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 2 รายการ ๒๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

410 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนตุลาคม ครั้งท่ี 1) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

411 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติงาน
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

412 จัดจ้างทําเอกสารพร้อมเข้าเล่ม "การสํารวจภาวะการทํางานของ ๑๗ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ
ประชากรจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาส 1 และ 2 จํานวน 14 เล่ม

413 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

414 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิทธิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนตุลาคม ครั้งท่ี 2) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

415 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางมณีพันธ์  จิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

416 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิทธิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

417 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๗ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

418 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิม ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

419 จัดจ้างทําตรายางสํานักงานฯ จํานวน 6 อัน ๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรัตติยากร  ชะโกฏ พนักงานสถิติ

420 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๙ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิทธิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนธันวาคม) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

421 จัดซ้ือผ้าขนหนูขนาด 27 x 54 นิ้ว เพ่ือใช้เป็นของสมนาคุณให้ ๒ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกัญญ์ลภัส  มหิพันธ์ุ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ 2.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ครัวเรือน พ.ศ.2562 จํานวน 708 ผืน 3.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

422 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนมกราคม ครั้งท่ี 1) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

423 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จ ๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระนเรศวรมหาราช

424 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิทธิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนมกราคม ครั้งท่ี 2) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

425 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

426 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องด่ืม ๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

427 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางมณีพันธ์  จิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

428 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ๕ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสรี  สมเผ่าวงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

429 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางกัญญ์ลภัส  มหิพันธ์ุ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ
3.นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ

430 จัดจ้างทําตรายาง ๑๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

431 จัดจ้างทําป้ายไวนิล ๑๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

432 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๑ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางสาวอารีพร  อุทัยเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

433 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๑ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

434 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

435 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

436 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ๑๕ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย พิจารณาผลการประกวดราคา1.นางศิริลักษณ์  อาจอาษา สถิติจังหวัดหนองคาย
2.นางสาวอารีพร  อุทัยเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
3.นางสาวสุพิชฌาย์  สุพันธมาตย์ พนักงานสถิติ
4.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

437 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ๑๕ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรุณี  มรุิกา นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
3.นางภูมจิิตร  ปิตะสุทธ์ิ พนักงานสถิติ

438 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ตรวจรับพัสดุ 1.นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

439 จ้างทําโครงการสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มี ๑๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการซื้อโดยวิธี 1.นายไชยพจน์  กัณหา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
มาตรฐานสากลฯ คัดเลือก 2.นางวรุณรัตน์  พงษ์ไพรัตน์ พนักงานสถิติ

3.ว่าที่ร้อยตรีนิภัษษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ
4.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

440 ซื้อหมกึพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ Samdung ๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ตรวจรับพัสดุ 1.นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางวรุณรัตน์  พงษ์ไพรัตน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

441 จ้างทําโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรุณี  มรุิกา นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ให้มมีาตรฐานสากลฯ 2.นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวอารีพร  อุทัยเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
4.นางสาวสุพิชฌาย์  สุพันธมาตย์ พนักงานสถิติ
5.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

442 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิตจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจีรภา  วงษ์ยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

443 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

444 จัดซ้ือหมกึเครื่องพิมพ์เอกสาร TONER USET FOR CANON 325 ๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  ภูกองชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
RM จํานวน 5 กล่อง

445 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายโกวิทย์  สมใจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

446 จัดจ้างทํากระเป๋าของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ ๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถิติชํานาญการ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จํานวน 654 ใบ 2.นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

3.นางสาวจีรภา  วงษ์ยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

447 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิม ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจีรภา  วงษ์ยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

448 จัดซ้ือหมกึเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ HP Laserjet P1006 ๖ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
จํานวน 1 กล่อง

449 จัดซ้ือกระดาษ A4 จํานวน 15 รีม ๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

450 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 9 รายการ ๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจีรภา  วงษ์ยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

451 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพรัตน์  พ่ึงโคกสูง พนักงานสถิติ

452 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวร ๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
มหาราช

453 จ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันท้องถ่ินไทย 2562 ๑๒ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจีรภา  วงษ์ยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

454 จ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เพ่ือใช้ในงานพิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จ ๒๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพรัตน์  พ่ึงโคกสูง พนักงานสถิติ

455 จัดจ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

456 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กค 8666 กาฬสินธ์ุ

457 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

458 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

459 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๖ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 3) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

460 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๗ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 4) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

461 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

462 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ
(เดือนธันวาคม ครั้งท่ี 1) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

463 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 1 รายการ ๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

464 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ
(เดือนธันวาคม ครั้งท่ี 2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

465 จัดจ้างพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันที่ระลึกการต้ังเมอืงอุดรธานี ๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
ปีที่ 126

466 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
(เดือนมกราคม ครั้งท่ี 1) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

467 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

468 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จ ๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ
พระนเรศวรมหาราช

469 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ
(เดือนมกราคม ครั้งท่ี 2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

470 รายงานขอจัดซ้ือหมกึเครื่องพิมพ์ ๑๓ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
471 รายงานขอซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ๑๔ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ

472 รายงานขอจัดซ้ือหมกึเติมเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ Canon ๒๐ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

473 รายงานขอจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ยี่ห้อ Double A ๒๖ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

474 รายงานขอจัดจ้างถ่ายเอกสาร ๒๖ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ

475 รายงานขอจัดซ้ือจัดจ้างพานพุ่มดอกไมส้ด ๑๓ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

476 รายงานขอซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ๒๒ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

477 รายงานขอจัดซ้ือจัดจ้างพานพุ่มดอกไมส้ด ๒๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถิติ

478 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 2 รายการ ๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวินัย  ผางจันทร์ดา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

479 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ FOC 226 ๒๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวินัย  ผางจันทร์ดา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
จํานวน 1 เคร่ือง

480 จัดจ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวินัย  ผางจันทร์ดา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
คร้ังที่ 1/2562 จํานวน 50 เล่ม

481 ขอเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวินัย  ผางจันทร์ดา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

482 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กก 1699 บึงกาฬ

483 จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับสํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ (เดือนตุลาคม) ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

484 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

485 จัดจ้างบริการส่งข้อมลูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

486 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2562

487 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าที่ ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

488 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท ๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าที่ ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาจุฬาลงกรณพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5

489 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กก 1699 บึงกาฬ

490 จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับสํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ (เดือนพฤศจิกายน) ๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

491 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันฝนหลวง ๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

492 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ
(เดือนธันวาคม) หมายเลขทะเบียน กก 1699 บึงกาฬ

493 จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับสํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ (เดือนธันวาคม) ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

494 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม ๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

495 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าที่ ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562

496 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ

497 จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับสํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ประจําเดือน ๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ
มกราคม พ.ศ. 2562

498 จัดซ้ือน้ําด่ืม ๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

499 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

500 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ ๒๕ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิธิชญา  อุ่ยตระกูล พนักงานสถิติ
ประจําเดือนตุลาคม 2561

501 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet ๒๕ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธาราทิพย์  แก้วพิทักษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
จํานวน 15 เลขหมาย

502 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561 ๒๕ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นายตรรกวิทย์  รัตนพันธ์ พนักงานสถิติ
3.นางวรรณ์ฑา  มาศเสม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

503 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่่ากว่า ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมตํ่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 2.นายตรรกวิทย์  รัตนพันธ์ พนักงานสถิติ
ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

504 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๑๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภางค์ภัทร  คําไทร พนักงานสถิติ
คร้ังที่ 1/2562 จํานวน 6 รายการ

505 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ RISO ๒๐ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายพงศ์นที  คงทวีกุล พนักงานสถิติ
รุ่น RN 2050

506 ซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือน ๒๒ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางเปรมมกิา  อนุวรรัตน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

507 จัดซ้ือกระเป๋าผ้าพร้อมปักช่ือสํานักงานฯ เพ่ือเป็นของสมนาคุณ ๒๕ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ 2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ
ครัวเรือน พ.ศ.2562 3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

508 จ้างซ่อมเครื่อง Copy Print ยี่ห้อริโซ่ รุ่น RN 2050 ๗ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ
3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

509 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ รุ่น MP 3054 ๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ
3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

510 จ้างบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ๒๓ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี  บัวแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ
3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

511 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๗ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิธิมา  วันดิลกกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

512 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันปิยมหาราช ๑๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

513 จัดจ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera ๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเมด็ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
FS -6030 MFP#N961000147 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-
12060100-12940-0906-0018/55

514 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

515 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๖ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิธิมา  วันดิลกกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

516 จัดจ้างซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุธาทิพย์  แมะวอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
1105-84-16061000-1450-0938-0288/56

517 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

518 จัดซ้ือผ้าขนหนู (ของสมนาคุณโครงการ สศส 62) จํานวน 594 ผืน ๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

519 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 7 รายการ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเมด็ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

520 ขออนุมติัเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเมด็ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 12060200-17738-0702-0005/59

521 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิธิมา  วันดิลกกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(เดือนมกราคม ครั้งท่ี 1) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

522 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ ๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

523 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๓๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
(เดือนมกราคม ครั้งท่ี 2) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

524 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ครั้งที่ 6 ๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

525 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ครั้งที่ 7 ๑๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

526 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ครั้งที่ 8 ๑๕ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรไอนี  อิสาเฮาะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

527 จัดจ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ ๑๘ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเมด็ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

528 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ครั้งที่ 9 ๒๐ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

529 จัดซ้ือกระเป๋าพร้อมสกรีนโลโก้ (ของสมนาคุณโครงการ) ๒๐ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเมด็ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

530 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

531 จัดซ้ือของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส. 2562 ๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกียา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

532 จัดซ้ือเมาส์ไร้สาย จํานวน 1 อัน และแผ่น DVD-R จํานวน 2 หลอด ๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

533 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จํานวน 10 รีม ๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

534 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet ๑๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ
จํานวน 17 เลขหมาย ประจําปีงบประมาณ 2562 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกียา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

535 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง ดังนี้ ๒๒ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
 - เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-12060100- 2.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ
18108-0904-0012/59 3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
 - เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-12060100-
18108-0904-0013/59
 - เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-12060100-
13856-0904-0019/56

536 จัดซ้ือผงหมกึ KYOCERA รุ่น FS-6530 MFP จํานวน 1 ตลับ ๓๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

537 ซื้อวัสดุสํานักงาน (แผนท่ี) ๒๐ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกียา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

538 ซื้อวัสดุสํานักงาน (แผนแมบ่ท) ๒๐ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

539 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๒ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกียา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

540 ซื้อวัสดุสํานักงาน ๘ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกียา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

541 ซื้อของสมนาคุณ ๘ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกียา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

542 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๕ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกียา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

543 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๓ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา
(เดือนตุลาคม ครั้งท่ี 1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

544 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๘ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา
(เดือนตุลาคม ครั้งท่ี 2) หมายเลขทะเบียน กค 3238

545 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๔ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา
(เดือนตุลาคม ครั้งท่ี 3) หมายเลขทะเบียน กค 3238

546 จัดจ้างเปล่ียนอะไหล่เครื่องพิมพ์ Canon รุ่น Pixma MP287 ๓๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ พังงา - 0944-0001/60

547 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย ๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ
(ประจําเดือนตุลาคม)

548 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

549 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กค 3238

550 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ
(ประจําเดือนพฤศจิกายน)

551 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา
(เดือนธันวาคม ครั้งท่ี 1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

552 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา
(เดือนธันวาคม ครั้งท่ี 2) หมายเลขทะเบียน กค 3238

553 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๖ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา
(เดือนธันวาคม ครั้งท่ี 3) หมายเลขทะเบียน กค 3238

554 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา
(เดือนมกราคม ครั้งท่ี 1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

555 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย ๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ
(ประจําเดือนมกราคม)

556 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

557 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

558 จัดจ้างทําตรายาง ๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

559 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

560 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๔ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

561 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๔ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

562 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

563 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

564 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดสํานักงาน ๑๔ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

566 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561 ๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

567 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ ๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ประจําเดือนตุลาคม 2561

568 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข์ พนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

569 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอําไพ  ปานสังข์ พนักงานสถิติ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

570 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

571 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ ๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

572 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

573 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย ๒๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ประจําเดือนตุลาคม 2561

574 จัดซ้ือกระเป๋าเอกสารเพ่ือให้เป็นของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง ๒๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562
จํานวน 594 ใบ

575 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนธันวาคม 2561 ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

576 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ประจําเดือนธันวาคม 2561

577 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
(เดือนธันวาคม ครั้งท่ี 1) 

578 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย ๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

579 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
(เดือนธันวาคม ครั้งท่ี 2) 

580 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ ๒ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

581 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย ๒๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ
ประจําเดือนตุลาคม 2561

582 อนุมติัเช่าอาคารสํานักงานฯ ประจําเดือนตุลาคม 2561 ๒๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มแีก้ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

583 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

584 จัดซ้ือประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ๑๔ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

585 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ ๒๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

586 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย ๒๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

587 อนุมติัเช่าอาคารสํานักงานฯ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ๒๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มแีก้ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

588 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
ศจ 5694 กทม. ประจําเดือนธันวาคม 2561

589 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์โทนสีเหลือง เน่ืองในวันคล้าย ๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

590 จัดซ้ือผ้าขนหนูขนาด 27" x 54" จํานวน 654 ผืน ๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักนรินทร์  เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

591 จัดซ้ือน้ํามนัเช้ือเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 ๒๐ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
(เดือนธันวาคม) หมายเลขทะเบียน ศจ 5694 กทม.

592 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย ๒๕ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ
ประจําเดือนธันวาคม 2561

593 อนุมติัเช่าอาคารสํานักงานฯ ประจําเดือนธันวาคม 2561 ๒๕ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มแีก้ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

594 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
ศจ 5694 กทม. ประจําเดือนมกราคม 2562

595 อนุมติัเช่าอาคารสํานักงานฯ ประจําเดือนมกราคม 2562 ๒๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มแีก้ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

596 อนุมติัเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย ๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ
ประจําเดือนมกราคม 2562

597 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

598 จัดซ้ือหมกึเครื่องพิมพ์เอกสาร ๒๖ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

599 เช่าอาคารสํานักงาน ๒๗ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มแีก้ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

600 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๗ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

601 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

602 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ ๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

603 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนมกราคม 2562 ๒ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

604 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (เอกชน) เพ่ือทําความสะอาด ๒ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2562

605 ขออนุมนัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ประจํา ๒๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
สํานักงานฯ

606 จัดจ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

607 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลิกา  วังวิเศษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ครัวเรือน พ.ศ.2562 2.นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ

3.นางสาวทัศนีย์  มาสุข พนักงานสถิติ

608 จัดจ้างทําตรายางสํานักงานฯ ๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายฉกรรณ์  หิรัญ พนักงานสถิติ

609 จัดจ้างทําป้ายไวนิล เพ่ือใช้ในกิจกรรมงานวันเด็ก 2562 ๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

610 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ เพ่ือใช้ในงานโครงการพัฒนาข้อมลูสถิติและ ๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ
สารสนเทศระดับพ้ืนที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562

611 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานฯ เพ่ือใช้ในการจัดพิมพ์เอกสาร ๒๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพิญญา  ฐิตินันท์  พนักงานสถิติ

612 จัดจ้างเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัเครื่องตามระยะ ๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

613 จัดซ้ือพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระปรมนิทรมหาภูมพิล ๑๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุง่มี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

614 จัดซ้ือพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระจุลจอมเกล้า ๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ
เจ้าอยู่หัว

615 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อแคนนอน รุ่น IRADVC 3320 ๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-18093-0906-
0010/59

616 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม จํานวน 10 กล่อง ๗ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ

617 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ

618 จัดซ้ือหมกึเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 2 รายการ ดังนี้ ๑๖ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุง่มี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
 -หมกึเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อแคนนอน รุ่น IRADVC3330 สีชมพู
 -หมกึเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อแคนนอน รุ่น IRADVC3320 สีเหลือง

619 จัดจ้างผลิตกระเป๋าของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง พร้อมสกรีน ๒๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุง่มี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ข้อความ 1 สี จํานวน 702 ใบ

620 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุง่มี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

621 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุง่มี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ประจําเดือนธันวาคม 2561

622 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ
นข 6212 สข และ ขจ 9516 สข ประจําเดือนธันวาคม 2561

623 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 1105- ๑๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ
78-12061000-11889-0954-0418/54

624 ซื้อวัสดุสํานักงาน (แปลงแผน) ๒๖ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุง่มี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

625 จ้างทํากระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนข้อความ ๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถิติ

626 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ ๑๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถิติ
จังหวัด พร้อมเข้าเล่ม

627 จ้างเหมาซ่อมบํารุงยานพาหนะสํานักงานฯ หมายเลขทะเบียน ๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถิติ
กค 2457 สตูล

628 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 13060- ๒๒ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถิติ

0938-0129/55
629 จัดจ้างทําสติกเกอร์ พ่นสี โลโก้ ยานพาหนะของสํานักงานฯ ๒๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถิติ

หมายเลทะเบียน กค 2457 สตูล

630 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรทิพย์  สอนบุญปาน พนักงานสถิติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

631 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

632 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

633 จัดซ้ือผ้าฟางข้ีมา้ 6 x 10 จํานวน 1 ผืน ๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

634 จัดจ้างรถบรรทุกรถสไลด์ยกรถยนต์ส่วนกลางของสํานักงานฯ ๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ
หมายเลขทะเบียน กบ 5336 สุราษฎร์ธานี

635 จัดจ้างทําตรายางสํานักงานฯ จํานวน 1 อัน ๑๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

636 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมแ้ห้ง เนื่องใน ๑๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

637 จัดซ้ือตะกร้าพลาสติก จํานวน 400 ใบ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศราวุธ  รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

638 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสํารวจภาวะ ๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 2.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

3.นางสาวพรทิพย์  สอนบุญปาน พนักงานสถิติ

639 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

640 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

641 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายศราวุธ  รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

สว่นภูมิภาค
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การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค) 
ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ แบบ ผ.ท. 2 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย รายชื่อ ตําแหน่ง

และ
แบบ ผ.ท. 3 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

642 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๑๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

รวม 642 โครงการ รวม  944  ราย

สว่นภูมิภาค
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แบบ ผ.ท. 4 ศนูย์/กอง
และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

1 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ กรณี ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) จํานวน 2 เครื่อง ความรับผิดทางละเมดิ 2.นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีคํา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

เกิดความเสียหาย ดังนี้ 3.นายชยวัฒน์  กอบการนา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ยี่ห้อ Haier รุ่น M800F

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12061000-20118-0970-

0114/61

2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ยี่ห้อ Haier รุ่น M800F

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12061000-20116-0970-

0112/61

2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิของ ๓ ต.ค. ๖๑ กองบริหารจัดการระบบสถิติ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางสาวเกษร  แจ้งไชยศรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

เจ้าหน้าท่ี กรณีทําเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ย่ีห้อ ความรับผิดทางละเมดิของ 2.นายเสมา  วิมกุตะลพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Sonore หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-15040- เจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติการ

0970-0098/57 ตกกระแทกพ้ืน หน้าจอเกิดรอยแตกร้าว สํานักงานเลขานุการกรม 3.นางสาวจุไรรัตน์  บัวทอง พนักงานบริหารท่ัวไป

3 แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความ ๔ ต.ค. ๖๑ สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการสืบสวน 1.นางสุดารัตน์  ขวัญดี ผอ.กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

รอบคอบและเป็นธรรม กรณี การใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม 2.ว่าท่ี ร.ต.กฤช  กลันตรานนท์ นิติกรชํานาญการ

3.นางสาวกนกวรรณ  จันทมี เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป

กองสถิติสาธารณมติ 4.นางสาวสุกฤตา  โสดานิล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง กรณีจัดทํา ๘ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติแห่งชาติ คณะกรรมการสอบสวนทาง นางอําไพ  จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 วินัยอย่างไมร่้ายแรง

(เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสอบสวน)

5 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีการเบิกจ่าย ๘ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติแห่งชาติ คณะกรรมการสอบสวนทาง นางอําไพ  จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม

เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการสํารวจ วินัยอย่างร้ายแรง

ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ยาเสพติด และความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

(เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสอบสวน)

6 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ กรณี ๒๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางอรธัญญา  หุ่นดี สถิติจังหวัดนครปฐม

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ Dell รุ่น Vostro 3300 S/N ความรับผิดทางละเมดิ 2.นางสาวผาสุข  พิมพ์เพ่ิมพูน นักวิชาการสถิติชํานาญการ

C76F9N1 สีดํา หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12061000- 3.นางสาวชินีศิษฏ์  หมืน่พล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

11840-0954-0369/54 ของสํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

สูญหาย

7 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ กรณี ๑๙ ธ.ค. ๖๑ กองสถิติเศรษฐกิจ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางสาวสีวลี  เก้าเอ้ียน ผอ.กลุ่มสถิติการเกษตร

ครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ย่ีห้อ iPhone รุ่น 6S Rose Gold 64GB กองบริหารจัดการระบบสถิติ ความรับผิดทางละเมดิ 2.นางสาวอัจฉราพร  วงศ์พันธุ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

Serial No. FK4R2L6RGRYF หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04- 3.นางสาวทิวารัตน์  เขื่อนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

12060100-17788-1043-0018/59 สูญหาย ปฏิบัติการ

สํานักงานเลขานุการกรม 4.นางสาวจุไรรัตน์  บัวทอง พนักงานบริหารท่ัวไป

รวม 7 โครงการ รวม  19  ราย

ส่วนกลาง

การรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบคุคล ดา้นกฎหมาย

ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ รายชื่อ ตําแหน่ง
แตง่ตัง้/มอบหมาย
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แบบ ผ.ท. 4 ศนูย์/กอง
และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

1 กลั่นกรองการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ๒๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการกลั่นกรอง 1.นางเยาวลักษณ์  โมสิกมาศ สถิติจังหวัดระยอง

สามญั การประเมนิผลการปฏิบัติ 2.นางสาวจุไรวรรณ  ไชติอังกูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ราชการของข้าราชการพลเรือน 3.นางสาวสังวาล  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

สามญั

2 คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจําปี ๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ 1.นางวัชรา  งามดี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 2.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

(ด้านสถิติ) 3.นางสาวพลอยปภัส  ไชยยานนท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3 คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจําปี ๒๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมทุรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ 1.นางวัชรา  งามดี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีสถิติ 2.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวพลอยปภัส  ไชยยานนท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นายปิยะวัฒน์  รวยสําราญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับสมคัรคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าท่ีรับสมคัรคัดเลือก 1.นางสาวสุกัญญา  พันธ์ุสุรินทร์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

เป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 2.นางรัตติกาล  ดอนชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

5 แต่งต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย กรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางปุณณภา  รัตนบุรี ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ลูกจ้างชั่วคราว 2.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางสาวสุกัญญา  พันธ์ุสุรินทร์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

6 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการดําเนินการรับสมคัรคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ เจ้าหน้าท่ีรับสมคัรฯ 1.นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถิติ

บริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจําสํานักงานฯ 2.นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

7 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือก ๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติฯ 1.นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจําสํานักงานฯ 2.นายพุฒิพงษ์  บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

8 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการดําเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการดําเนินการ 1.นางสาวภาพตะวัน  แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

(พนักงานขับรถยนต์) ประจําสํานักงานฯ คัดเลือกฯ 2.นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

3.นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นายจิระวัฒน์  คณะทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

9 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ ๑๔ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลั่นกรองการ 1.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ของข้าราชการพลเรือนสามญั ประเมนิผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและ

ข้าราชการพลเรือนสามญั วางแผน

3.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

4.นางแสนยากรณ์  นาสูงเนิน นักวิชาการสถิติชํานาญการ

10 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมนิผลการปฏิบัติงาน ๑๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลั่นกรองการ 1.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ของพนักงานราชการ ประเมนิผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

พนักงานราชการ และวางแผน

3.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

11 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมนิผลการปฏิบัติงาน ๑๙ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลั่นกรองการ 1.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ของลูกจ้างช่ัวคราว ประเมนิผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและ

ลูกจ้างชั่วคราว วางแผน

3.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ตําแหน่ง

ส่วนภูมิภาค

การรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบคุคล ดา้นกฎหมาย

ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ
แตง่ตัง้/มอบหมาย

รายชื่อ
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การรายงาน เร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย 
แบบ ผ.ท. 4 ศนูย์/กอง

และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

12 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะ ๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าท่ีผู้จัดทํารายละเอียด นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

ซื้อหรือจ้าง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ท่ีจะซื้อหรือจ้าง รวมท้ังกําหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณา

คัดเลือกข้อเสนอ

13 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมนิผลการปฏิบัติงานของ ๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู คณะกรรมการกลั่นกรองการ 1.นางฐิตราภรณ์  ภาษาเวทย์ สถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

พนักงานราชการ ประเมนิผลการปฏิบัติงานของ 2.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พนักงานราชการ 3.นายกําจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

4.นางสาวนิตยา  คําพิศาล เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

5.นางสาวพรวีนัส  ข่วงสิมมา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

14 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๒๑ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี คณะกรรมการประเมนิผลการ 1.นายภาณุวัฒน์  กรัณย์รัชต์ธร สถิติจังหวัดกระบ่ี

และลูกจ้างชั่วคราว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นางสาวเทพา  มากคง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

และลูกจ้างชั่วคราว 3.นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางณภัทร  อ้อยศรีสกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

5.นายปวิช  ชาตรีวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

15 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน ๑๗ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน 2.นางสาวฉลวย  สัญนิชาติ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญการ

3.นางกันตรัตน์  รามาส เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

16 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน ๒๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน 2.นางกันตรัตน์  รามาส เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

3.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเมด็ นักวิชาการสถิติปฏิบัติงาน

17 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับครุภัณฑ์สํานักงาน ๒๖ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเมด็ นักวิชาการสถิติปฏิบัติงาน

ชํารุด ข้อเท็จจริงเก่ียวกับครุภัณฑ์ 2.นายอิสมะแอ  เจ๊ะกา พนักงานสถิติ

สํานักงานชํารุด 3.นางสาวนูรไอนี  อิสาเฮาะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

18 แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เพ่ือจําหน่ายครุภัณฑ์ ๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการกําหนดราคา 1.นางกันตรัตน์  รามาส เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

กลาง เพ่ือจําหน่ายครุภัณฑ์ 2.นางอารียา  สติรักษ์ พนักงานสถิติ

3.นายซูฮัรดี  อาแวปูเต๊ะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

19 แต่งต้ังคณะกรรมการขายทอดตลาดเพ่ือจําหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีการ ๗ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการขายทอดตลาด 1.นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ขายประจําปีงบประมาณ 2561 เพ่ือจําหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธี 2.นางสันติ  สติรักษ์ พนักงานสถิติ

การขายประจําปีงบประมาณ 3.นางสาวสุธาทิพย์  แมะวอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

2561

20 แต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ กรรมการ ๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการออกข้อสอบ 1.นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รับสมคัร และกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการคุมสอบ กรรมการ 2.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติชํานาญการ

รับสมคัร และกรรมการสอบ 3.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

สัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้าง 4.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ชั่วคราว 5.นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

6.นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

7.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

8.นายเกียรติศักด์ิ  ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป

9.นางสาววรวรรณ  เปียชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป

ส่วนภูมิภาค

ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ
แตง่ตัง้/มอบหมาย

รายชื่อ ตําแหน่ง
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การรายงาน เร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย 
แบบ ผ.ท. 4 สํานักงานสถิตจัิงหวัด แตง่ตัง้/มอบหมาย

และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัตหิน้าท่ี

21 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น ๖ ม.ีค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดําเนินการสอบ 1.นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลูกจ้างชั่วคราว คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น 2.นางสุชาดา  วรธงไชย เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ลูกจ้างชั่วคราว 3.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

4.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติชํานาญการ

6.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

รวม  โครงการ 21 รวม 77  ราย

สว่นภูมิภาค

ลําดบัท่ี ชื่อโครงการ รายชื่อ ตําแหน่ง
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๒. จากสรุปผลการดําเนินการตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการดําเนินการ             

ต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖2 ไตรมาสท่ี 1 – 2 ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕61         
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖2 สรุปได้ดังนี้ 

 

สรุปผลการดําเนนิการตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนนิการต่อเรือ่งร้องเรียน พ.ศ. 2555 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562  

(การดําเนนิการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนท์บัซ้อน) 

  จํานวน ผลการดําเนนิการ 

ประเภทข้อร้องเรียน/รอ้งทุกข์/ข้อเสนอแนะ เรื่อง การตอบกลับ การดําเนนิการ 

ข้อสอบถาม/คําชมเชย ท้ังหมด จํานวนการตอบกลับ จํานวนบัตรสนเท่ห์ จํานวนเรือ่งท่ี จํานวนเรื่องท่ี 

    ผู้ร้องภายใน ท่ีไม่สามารถ ดําเนินการ อยู่ระหว่าง 

    ระยะเวลาท่ีกําหนด ตอบกลับผู้ร้องได ้ จนได้ข้อยุต ิ ดําเนินการ 

1. ย่ืนด้วยตนเอง      
2. ทางไปรษณีย์      
3. ตู้รับเรื่องร้องเรียน      
4. เว็บไซต์ www.nso.go.th 23 18 5 20 3 

5. อื่น ๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ของ สปน. อีเมล์ และโทรศัพท ์ 1 1 - 1 - 

รวม 24 
19 5 21 3 

24 24 

1. การจัดซ้ือจัดจ้าง           

    1.1 ข้อร้องเรียน           

    1.2 ข้อเสนอแนะ           

    1.3 ข้อสอบถาม           

    1.4 ข้อมูล           

    1.5 คําติชม/อืน่ ๆ            

2. การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจ           

   2.1 ข้อรอ้งเรียน (การกระทําผิดวินัย)           

         2.1.1 ทุจริตคอร์รปัชั่น           

         2.1.2 ปฏิบัต/ิละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ี โดยมิชอบ เช่น ร้องเรียน ผอ. ไม่มี 1 - 1 1 - 

คุณลักษณะของผู้บริหารท่ีด ี      
         2.1.3 ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม      
         2.1.4 คุกคามทางเพศ      
         2.1.5 ผลประโยชน์ทับซ้อน      
         2.1.6 ผิดระเบียบ      
         2.1.7 อื่น ๆ       
   2.2 ข้อเสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น เช่น ขอ้มูลสถิติท่ีสําคัญ ไม่สามารถลงทะเบียน BI ได้ 6 5 1 5 1 

ขอให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานของ สนง. สถิติแห่งชาติ อยากให้มีระบบอินพุต      
ข้อมูลอัตโนมัต ิฯลฯ      
   2.3 ข้อสอบถาม เช่น การเข้าถึงข้อมูล การค้นหาข้อมูลสถิติจากการสํามะโน/สํารวจ 10 9 1 9 1 
จากเว็บสํานักงานสถิติจังหวัดได้ เปิดข้อมูลย้อนหลังการจัดทําตารางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ 
ฯลฯ 
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  จํานวน ผลการดําเนนิการ 

ประเภทข้อร้องเรียน/รอ้งทุกข์/ข้อเสนอแนะ เรื่อง การตอบกลับ การดําเนนิการ 

ข้อสอบถาม/คําชมเชย ท้ังหมด จํานวนการตอบกลับ จํานวนบัตรสนเท่ห์ จํานวนเรือ่งท่ี จํานวนเรื่องท่ี 

    ผู้ร้องภายใน ท่ีไม่สามารถ ดําเนินการ อยู่ระหว่าง 

    ระยะเวลาท่ีกําหนด ตอบกลับผู้ร้องได ้ จนได้ข้อยุต ิ ดําเนินการ 

   2.4  ข้อมูล            

           2.4.1 ขอข้อมูลต่าง ๆ เช่น จํานวนผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน กลุ่มตดิเตียง 5 5 - 4 1 

โดนระงับการเข้าใช้งานเนื่องจากใส่รหัสผิด รบกวนขอข้อมูลการประมวลข้อมูล      
พ้ืนท่ีการก่อสร้าง      
           2.4.2 ระบบการให้บรกิาร       
   2.5 คําติชม/อื่น ๆ       
         2.5.1 หน่วยงาน      
         2.5.2 เจ้าหน้าท่ี      
หมายเหตุ เรื่องท่ีไม่รับไว้ดําเนินการ เน่ืองจากไม่ใช่เรื่องร้องเรียนตามระเบียบ 2 - 2 2 - 

สํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555      

รวม 24 
19 5 21 3 

24 24 

 จากตารางสรุปผลการดําเนินการตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการ 
ต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 (2 ไตรมาส) พบว่ามีข้อร้องเรียน 
จํานวน 24 เรื่อง  

 1. เรื่องเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ไม่มีข้อร้องเรียนจึงไม่มีความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน   
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

2. เรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจ มีข้อร้องเรียน 
จํานวน 1 เรื่อง  “ร้องเรียน ผอ. ไม่มีคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีดี” เป็นเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึง ไม่มี 
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าว มีลักษณะเป็น “บัตรสนเท่ห์” 1  
จึงไม่สามารถติดต่อกลับเพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ร้องเรียนได้ เพ่ือมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนอันเกิดจาก
ระบบ แจ้งกลับทางอีเมล์ อีก 2 ครั้ง โดยไม่มีการตอบกลับมายังเจ้าหน้าท่ี 

 ด้วยเหตุดังกล่าว เรื่องร้องเรียนนี้จึงไม่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและ
พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ จึงขอเสนอให้ยุติเรื่อง ซ่ึงผู้อํานวยการ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ มีคําสั่งให้ยุติเรื่อง เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2561       

 

                                                           
1 ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๕ วรรค ๓  “กรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดช้ีพยานบุคคลท่ีแน่นอนเท่าน้ัน  
เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้รับเร่ืองพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการจะรับเร่ืองไว้ก่อนก็ได้ 
                   หากเป็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําติชม หรือคําถาม ให้พิจารณาเฉพาะเร่ืองท่ีสมควรแก่การดําเนินการ เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพ   
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ” 
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3. ข้อเสนอแนะ จํานวน 6 เรื่อง ได้แก่  

  1) ข้อมูลสถิติท่ีสําคัญ  
 2) ไม่สามารถลงทะเบียน BI ได้            
 3) ขอให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการทํางานของ สํานักงานสถิติแห่งชาติ  
 4) อยากให้มีระบบอินพุตข้อมูลอัตโนมัติใช้ในการสํามะโนทุกชนิด  
 5) กทม. การออกแบบก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย ท่ีส่อไปทางทุจริต  
 6) ข้ันตอนวิธีเบิกจ่ายเงินโครงการ 

 จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มี ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงดําเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จํานวน  5 เรื่อง และอยู่ระหว่างรอผลการดําเนินการ   
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 1 เรื่อง  

4. การสอบถาม จํานวน 10 เรื่อง ได้แก่  
 1) ทําไมไม่มีสถิติการนับถือศาสนาอิสลามในไทยปีล่าสุด  
 2) ข้อมูลค่าจ้างในระดับการศึกษาต่าง ๆ 10 ปี  
 3) ต้องการข้อมูล เพ่ือใช้ในการศึกษาเเต่ล็อกอินไม่ได้                
 4) Population Census 2010 (1) 
 5) ล็อกอินแล้วชื่อโปรไฟล์ไม่ตรง  
 6) เราสามารถร้องเรียนพฤติกรรมชู้สาวของพนักงานในสํานักสถิติแห่งชาติได้ไหมคะ  
 7) วันท่ีเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวออกช้าเกินไป  
 8) การเข้าถึงข้อมูล  
 9) การค้นหาข้อมูลสถิติจากการสํามะโน/สํารวจจากเว็บสํานักงานสถิติจังหวัดได้  
  10) เปิดข้อมูลย้อนหลังการจัดทําตารางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ด้วย BI ไม่ได้ค่ะ 

 จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มี ความเสี่ยงเ ก่ียวกับการปฏิบั ติงานท่ีอาจเกิด  
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงดําเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จํานวน  9 เรื่อง และอยู่ระหว่าง
รอผลการดําเนินการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 1 เรื่อง  

 5. การขอข้อมูลต่าง ๆ จํานวน 5 เรื่อง  ได้แก่  
  1) จํานวนผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง  
  2) โดนระงับการเข้าใช้งาน เนื่องจากใส่รหัสผิด 
  3) รบกวนขอข้อมูลการประมวลข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้าง  
  4) รบกวนขอข้อมูล GDP แบบรายเดือน  
  5) รบกวนขอข้อมูลการประมวลข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้าง 
  จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มี ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงดําเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จํานวน  4 เรื่อง และอยู่ระหว่างรอผลการดําเนินการ
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 1 เรื่อง  
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6. เรื่องท่ีไม่รับไว้ดําเนินการ2 จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่  
   1) กทม. การออกแบบก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย ท่ีส่อไปทางทุจริต ซ่ึงเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 

ไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีและภารกิจงานของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และไม่ใช่เรื่องร้องเรียนตามระเบียบสํานักงาน
สถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555  

   2) Population Census 2010 (2) ซ่ึงเรื่องดังกล่าวนําไปรวมไว้กับ Population 
Census 2010 (1) 

 จากการตรวจสอบแล้วพบว่า เรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
จึงดําเนินการส่งต่อเรื่องไปยัง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จํานวน 1 เรื่อง และดําเนินการจน  
ได้ข้อยุติแล้ว จํานวน 1 เรื่อง ซ่ึง ไม่มี ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  

 

การวิเคราะห์ความเส่ียง เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

จากรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิ บั ติหน้ า ท่ี ราชการ พ.ศ .  2561 รอบ ๖ เ ดือนแรก                    
(ตุลาคม ๒๕61 – มีนาคม ๒๕๖2) มีการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีถึงความเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้าง จากตารางการรายงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนกลาง มีการ                
ดําเนินการในเรื่องจัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด จํานวน 69 โครงการ มีการตรวจสอบผู้ ท่ี ได้รับการแต่งต้ังเป็น            
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จํานวน 144 ราย ไม่พบว่ามีผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและส่วนได้ส่วนเสียหรือ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย ส่วนภูมิภาค มีการดําเนินการในเรื่องจัดซ้ือจัดจ้าง
ท้ังหมด จํานวน 642 โครงการ มีการตรวจสอบผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
จํานวน 944 ราย ไม่พบว่า มีผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ        
ผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย และการบริหารงานบุคคล จากตารางการรายงานเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ส่วนกลาง มีการดําเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย 
จํานวน 7 โครงการ มีการตรวจสอบผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ จํานวน 19 ราย  
 
 

                                                           
2  ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติวา่ด้วยการดําเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๓ ในระเบยีบน้ี 
 “ เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เร่ืองกล่าวหาข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ในสังกัดสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าประพฤติ  
ฝ่าฝืนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  หมวด ๖  ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ 
ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา ส่วนราชการ หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และ   
กรณีผู้รับจ้างเหมาดําเนินงาน กระทําการฝ่าฝืนข้อกําหนดในสัญญาจ้าง และให้หมายความรวมถึง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําติชม หรือคําถาม    
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานสถิติแห่งชาติด้วย 

*** ผังขั้นตอนกระบวนการดําเนินการ “หัวข้อ 3.1 ขั้นตอนการตรวจคําร้อง” (ตารางรายละเอียด) 
 “กรณีที่มีการร้องเรียนเป็นบัตรสนเท่ห์ จะพิจารณาดําเนินการเฉพาะเร่ืองร้องเรียนท่ีมีการระบุพยานหลักฐาน หรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง 
หรือช้ีพยานบุคคลท่ีชัดเจน ทําให้เจ้าหน้าท่ีสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ หรือมีช่องทางท่ีสามารถติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้ร้องเรียนได้” 
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ส่วนภูมิภาค มีการดําเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกฎหมาย จํานวน 21 โครงการ มีการ
ตรวจสอบผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ จํานวน 77 ราย ไม่พบว่ามีผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและส่วนได้
ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกัน
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมดูแล    
ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อปฏิบัติท่ีกําหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๕ ถึงข้อ ๑๔ อย่างเคร่งครัด ทําให้ไม่เกิด         
ข้อร้องเรียนในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน และสรุปผลการดําเนินการตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ    
ว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖2 ไตรมาสท่ี ๑ และไตรมาสท่ี ๒ 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕61 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖2 ไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ถึงแม้ว่าการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบั ติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕61 รอบ ๖ เดือนแรก          
(ตุลาคม ๒๕61 – มีนาคม ๒๕๖2) และสรุปผลการดําเนินการตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วย     
การดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖2 ไตรมาสท่ี ๑ และไตรมาสท่ี ๒      
ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕61 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖2 จะไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด สํานักงานสถิติแห่งชาติ ก็ยังให้ความสําคัญ        
กับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ทบทวนระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน    
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้ง่ายต่อการปฏิบัติ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วย         
การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้กับเจ้าหน้าท่ีขององค์กร 

3. ทําหนังสือติดตาม/ทวงถาม สํานักงานสถิติจังหวัดท่ีไม่จัดส่งแบบตรวจสอบ แบบรับรอง
ตนเอง และเอกสารประกอบแบบฯ ตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร     
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕61 
 
 

                                                                                                     กลุม่คุ้มครองจริยธรรม  
ผู้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  

 

 
  

 

 

 


