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1  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชากุล ค่าจ้างเหมารถยนต์ติดเครน 40,000.00 2/1/2563 เลขที่ 2000028352 1
2  0815558000573 บริษทั บา้นไฟฟา้วิศวกรรม จ ากัด จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ กฟส.ขพ.-

รพ.เขาพนม เพิ่มขนาดหม้อแปลง
38,557.18 3/1/2563 เลขที่ 2500358084 1

3  3810200104940 บริษทั รวยเจริญยนต์ จ ากัด จ้างซ่อมรถยนต์ 80-4348 กระบี่ 1,505.00 7/1/2563 เลขที่ 2000027532 1
4  3810200203808 ร้านเขาพนมหม้อน้ า จ้างซ่อมหม้อน้ ารถยนต์ 80-6841 กระบี่ 1,000.00 7/1/2563 เลขที่ 2000027552 1
5  3810200104940 บริษทัรวยเจริญยนต์ จ ากัด จ้างซ่อมรถยนต์ 80-4348 กระบี่ 3,170.00 13/1/2563 เลขที่ 2000182837 1
6  3810200198260 ร้านศรีไสว ซ้ือกระเช้าเยีย่มพนักงานปว่ย 1,000.00 16/1/2563 เลขที่ 2000182053 1
7  0815560003231 บริษทักระบี่ยางทอง1999จ ากัด ซ้ือกลรอนเก๊ะใหญ่ล๊อคตู้รถแก้ไฟ 2,200.00 20/1/2563 เลขที่ 2000206391 1
8  3810200104940 บริษทั รวยเจริญยนต์ จ ากัด ซ่อมรถยนต์ 80-4348 กระบี่ 3,380.00 20/1/2563 เลขที่ 2000182783 1
9  3800101651128 ร้านพนมเบญจาเคร่ืองเขียน ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,822.00 21/1/2563 เลขที่ 2000182514 1
10  3800600248680 อูน่ิวัฒ การช่าง ซ่อมรถยนต์ 81-1240 กระบี่ 1,280.00 21/1/2563 เลขที่ 2000183838 1
11  3819900160760 ร้านไข่ทองเฟอร์นิเจอร์ ซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ 3,950.00 22/1/2563 เลขที่ 2500173756 1
12  3100500191461 ร้านยุง้เฮาเทรดด้ิง ซ้ือชุดเคร่ืองมือช่าง 4,672.90 22/1/2563 เลขที่ 2000664592 1
13  1819900013949 นายประจวบ เครือแก้ว จ้างเหมาค่าแรงและวัสดุซ่อมแซมหลังคาโรงรถแก้ไฟ 18,000.00 22/1/2563 เลขที่ 2000183040 1
14  3819900034179 นายโกวิทย์ ลพงู ติดต้ังตาข่ายกันงูที่ต้นเสาไฟฟา้และสายยึดโยง หนอง

บวั-ควนม่วง
73,020.00 24/1/2563 เลขที่ 2500144791 1

15  3819900034179 นายโกวิทย์ ละงู จ้างติดต้ังตาข่ายกันงูที่ต้นเสาไฟฟา้และสายยึดโยง บา้น
โคกกลาง

67,325.00 24/1/2563 เลขที่ 2500144791 1

16  3800101651128 ร้านพนมเบญจาเคร่ืองเขียน ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,385.00 28/1/2563 เลขที่ 2000182371 1
17  3810200202631 ร้านปญัญาชนอินเตอร์เน็ต จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน 1,100.00 31/1/2563 เลขที่ 2000027552 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอเขาพนม



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอเขาพนม
18  1809700243321 น.ส.บษุกร พทัธพงศ์ ซ่อมแซมแอร์หอ้งเวรแก้ไฟ 9,390.00 3/2/2563 เลขที่ 2000206553 1
19  3930300343732 อูป่ระสิทธิก์ารช่าง ซ่อมสีรถยนต์ บบ.8344กระบี่ 30,666.20 5/2/2563 เลขที่ 2000738330 1
20  0815560003231 บริษทั กระบี่ยางทอง 1999 จ ากัด เปล่ียนยาง 80-6841 กระบี่ 5,200.00 12/2/2563 เลขที่ 2000500814 1
21  0815562001163 บริษทั รวยเจริญยนต์ จ ากัด จ้างเหมาค่าแรงและค่าวัสดุซ่อมลังเก็บเคร่ืองมือประจ า

รถ
16,000.00 12/2/2563 เลขที่ 2001656734 1

22  0843546000229 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จ าเริญพฒันาการไฟฟา้ จ้างท ากระเช้าติดปลายเครนพบั 40,660.00 14/2/2563 เลขที่ 2000606357 1
23  3810200174727 นายพเิชษฐ์ เวชกุล จ้างทาสีพน่สีหมายเลขเสา จาก KBA7R-03-บา้นหว้ย

น้ าแก้ว
24,225.00 17/2/2563 เลขที่ 2500192632 1

24  1809700243321 น.ส.บษุกร พทุธพงศ์ จ้างเหมาค่าแรงและค่าอุปกรณ์ติดต้ัง(จีพเีอส)ติดตามรถ 27,000.00 18/2/2563 เลขที่ 2001954762 1

25  0835538001060 บริษทั ซุปเปอร์ชีป จ ากัด ซ้ืออุปกรณ์ช่าง 300 20/2/2563 เลขที่ 2001376003 1
26  3850100066062 นายสุริทร์ อาชานกุล จ้างขยายเขตระบบจ าหน่าย รร.บา้นหว้ยสาร 29,536.00 21/2/2563 เลขที่ 2500299780 1
27  3850100066062 นายสุรินทร์ อาชานกุล จ้างขยายเขตระบบจ าหน่าย อบต.โคกหาร ประปา 4,738.00 21/2/2563 เลขที่ 2500299780 1

28  0815558001375 บริษทัปญัญาชนไอทอีินเตอร์กรุ๊ป จ้างซ่อมปร้ินเตอร์ 1,900.00 24/2/2563 เลขที่ 2000702603 1

29  3930300343732 อูป่ระสิทธิก์ารช่าง จ้างท ากล่องเก็บมิเตอร์ 2,996.00 24/2/2563 เลขที่ 2000604621 1
30  3810200174727 นายพเิชษฐ์ เวชกุล จ้างพน้สีหมายเลขเสาไลน์โคกหาร จาก TYI5S-16ถึง 

KTM7S-13/1
48,450.00 26/2/2563 เลขที่ 2500288232 1

31  3451000149022 ร้าน อ.มอเตอร์ จ้างซ่อมรถยนต์ 80-4348 กระบี่ ระบบไฟ 7,145.00 28/2/2563 เลขที่ 2000667224 1

32  0815560003231 บริษทักระบี่ยางทอง จ้างปะยางรถยนต์ 8กย5653 กทม. 150 28/2/2563 เลขที่ 2000592576 1

33  1809700243321 น.ส.บษุกร ททุธพงศ์ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศและติดต้ังอุปกรณ์
เคร่ืองต้ังเวลา Time

55,000.00 2/3/2563 เลขที่ 2500273896 1

34  3451000149022 ร้าน อ.มอเตอร์ ซ่อมรถยบนต์80-6841กระบี(่ซ่อมระบบไฟส่องส่วาง) 3,392.00 2/3/2563 เลขที่ 2000667265 1

35  3841600240906 นายสมมุ่ง ปานตู จ้างเหมารถจักรยานยนต์ 9,450.00 4/3/2563 เลขที่ 2000206553 1



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอเขาพนม
36  3850100066062 นายสุรินทร์ อาชานกุล จ้างขยายเขตระบบจ าหน่าย อบต.หน้าเขา ไฟ

สาธารณะบา้นนา-หน้าเขา
43,521.00 6/3/2563 เลขที่ 2500299780 1

37  3100500191461 ร้านยุง้เฮาเทรดด้ิง ซ้ืออุปกรณ์ช่าง(สายสลิง) 6,700.00 6/3/2563 เลขที่ 2000682527 1
38  0815558000573 บริษทิ บา้นไฟฟา้วศวกรรม จ ากัด ก่อสร้างขายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ กฟส.อ.ขพ.-คุณ

นิตยา ชูขันธ์
32,769.82 6/3/2563 เลขที่ 2500358084 1

39  2819900016369 ร้านพนมวิทยุ การไฟฟา้ ซ้ืออุปกรณ์ช่าง(ซ่อมไฟฟา้ในส านักงาน) 2,935.00 9/3/2563 เลขที่ 2000667125 1
40  1810200033922 ร้านร่วมใจคาร์แคร์ จ้างท าความสะอาดล้างอัดฉีดรถยนต์ 81-1259 กระบี่ 700 12/3/2563 เลขที่ 2000673020 1
41  0105533032851 บริษทั วอลโว่ กรุ๊ป(ประเทศไทย)จ ากัด จ้างซ่อมรถยนต์81-1259กระบี(่ถ่ายเปล่ียน) 3,389.76 13/3/2563 เลขที่ 2000673081 1
42  1810200016530 นายสุวิทย์ สังข์อบรมย์ จ้างเหมารถจักรยานยนต์ 2,100.00 16/3/2563 เลขที่ 2001342397 1
43  0835523000062 บริษทัแสงรุ่งภเูก็ตจ ากัด จ้างซ่อมรถยนต์ 80-6841กระบี(่แยกค่าแรง) 7,056.65 17/3/2563 เลขที่ 2000667224 1
44  0835523000062 บริษทัแสงรุ่งภเูก็ตจ ากัด จ้างซ๋อมรถยนต์80-6841กระบี(่ระบบหวัฉีด) 23,975.49 17/3/2563 เลขที่ 2000750294 1
45  0835523000062 บริษมัแสงรุ่งภเูก็ตจ ากัด จ้างซ่อมรถยนต์ 80-6841กระบี(่ค่าอะไหล่) 16,918.84 17/3/2563 เลขที่ 2001656734 1
46 นายสุริทร์ อาชานกุล กฟส.ขพ.-เทศบาลต าบลเขาพนม ไฟสาธารณะ ถนน

หว้ยเสียดหนองไชยแก้ว
17,693.70 18/3/2563 เลขที่ 2500299780 1

47  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชานกุล จ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟา้ กฟส.อ.ขพ.ติดต้ังหม้อ
แปลงเสริมบา้นวังน้ าเย็น

37,200.00 18/3/2563 เลขที่ 2500331406 1

48  3850100066062 นายสุรินทร์ อาชานกุล จ้างขยายเขตระบบจ าหน่าย กฟส.ขพ.- อบต.โคกหาร 
น้ าตกโตน ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่

60,278.50 18/3/2563 เลขที่ 2500299780 1

49  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชานกุล จ้างเหมาก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟา้ กฟส.อ.ขพ 
ส านักงาน อบต.หน้าเขา เพิ่มขนาดหม้อแปลง ม.2 ต.
หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กนะบี่

9,938.00 18/3/2563 เลขที่ 2500331406 1

50  1509900770645 ร้านท ีเอ็น พร้ินต้ิง ซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ 47,320.00 24/3/2563 เลขที่ 2500332421 1



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอเขาพนม
51  3819900058353 ร้านเทพดีไซน.์มีเดีย ท าปา้ยติดตู้เคร่ืองมือประจ ารถแก้ไฟฟา้ขัดข้องและ

บอร์ดแสดงรายการพสัดุฉุกเฉิน
17,400.00 25/3/2563 เลขที่ 2000739019 1

52  3601100601162 ร้านกระบี่หม้อน้ า ซ่อมรถยนต์80-6841กระบี(่ซ่อมหม้อน้ า) 800 25/3/2563 เลขที่ 2000521594 1
53  0815558001375 บริษทั ปญัญาชนไอทอีินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด ซ้ือRAM PC Apacer 4 GB DDR3 1600 3,270.00 26/3/2563 เลขที่ 2000702571 1
54  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชานกุล ก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่าย กฟส.ขพ.-บา้นควนย่า

โหย้ เพิ่มขนาดหม้อแปลง ม.8 ต.เขาพนม อ.เขาพนม 
จ.กระบี่

15,062.00 27/3/2563 เลขที่ 2500353717 1

55  0815558000573 บริษทั บา้นไฟฟา้วิศวกรรม จ ากัด ก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ กฟส.อ.ขพ.-ร.ร.
บา้นช้างตาย

51,037.93 30/3/2563 เลขที่ 2500358084 1

56  0815560003231 บริษทักระบี่ยางทอง1999กระบี่ จ้างซ่อมรถยนต์80-6841กระบี(่ปะยาง) 200 30/3/2563 เลขที่ 2000754817 1

57  3841100010138 นายองอาจ วงศ์อินทร์ 100 ม.7 ต.หว้ย
ยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

จ้างเหมารถยนต์ปฏบิติังานด้านมิเตอร์ 2,400.00 22/1/2563 เลขที่ 2000928621 1

58  3810100743843 ร้านไอ.พร้ินท ์แอนด์ ซัพพลาย 552/4 
ม.6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 490 30/1/2563 เลขที่ 2000183753 1

จักซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 2 รายการ
1.โต๊ะคอมพวิเตอร์ 1 ตัว
2.ตู้เก็บของ 2 ล้ินชัก 1ตู้

60  3841100010138 นายองอาจ วงศ์อินทร์ 100 ม.7 ต.หว้ย
ยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

จ้างเหมารถยนต์ปฏบิติังานด้านมิเตอร์ จ านวน 2 วัน 1,600.00 19/2/2563 เลขที่ 2000467374 1

61  3841100010138 นายองอาจ วงศ์อินทร์ เลขที่100 ม.7 ต.
หว้ยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

จ้างเหมารถยนต์เพื่อเบกิมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
มิเตอร์

800 26/2/2563 เลขที่ 2000682509 1

62  1920300063113 นางสาว วนิดา วงศ์ชู 121 ม.5 ต.ทุ่ง
กระบอื ต.ย่านตาขาว จ.ตรัง

จ้างเหมารถจักรยานยนต์ใช้ในงานตรวจสอบ Cleansing
 meter

9,450.00 4/3/2563 เลขที่ 2000206553 1

159  3819900160760 ร้านไข่ทองเฟอร์นิเจอร์ 322/5 ถ.อุตรกิจ
 ต.ปากน้ า อ.เมือง จงกระบี่ 81100

6,028.04 13/2/2563 เลขที่ 2000682527



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอเขาพนม
63  0815557001428 บริษทั ดุสิต เอนเนอร์ยี พาร์ค จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะ 15-31 ธ.ค. 2562 6,243.50 2/1/2563 เลขที่ 2500026786 1

64  0107537000882 บริษทั ปตท.จ ากัด(มหาชน) บตัร Fleet 
Card (เบกิจ่ายให ้ธ.กรุงไทย)

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ กฟภ. ประจ าเดือน ธ.ค. 
2562

52,786.30 3/1/2563 เลขที่ 2500062851 1

65 ร้านพนมเบญจาพานิช ซ้ือของขวัญวันเด็กป ี2563 2,000.00 8/1/2563 เลขที่ 2500029191 1
66  0105536092641 บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดในส านักงาน จ านวน 11 รายการ 1,505.00 28/1/2563 เลขที่ 2000206676 1

67  3810200003973 นางวิญญา ศรีชาย คซักรีดชุดเคร่ืองนอนหอ้งเวร 3,700.00 31/1/2563 1
68  0815557001428 บริษทั ดุสิตเอนเนอร์ยี พาร์ค จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (16-31 ม.ค. 2563) 4,050.00 6/2/2563 เลขที่ 2500137193 1
69  0107537000882 บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) บตัร Fleet

 Card (เบกิจ่ายให ้ธ.กรุงไทย)
จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะ ประจ าเดือน ม.ค. 2563 69,530.10 11/2/2563 เลขที่ 2500178522 1

70  1810200016530 นายสุวิทย์ สังข์อบรมย์ จ้างเหมารถจักรยานยนต์ 4,200.00 13/2/2563 1
71  0813557001060 หจก.ทเีอ็นเอส กระบี่ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 1,679.60 24/2/2563 เลขที่ 2000479544 1
72  3810200003973 นางวิญญา ศรีชาย ซักรีดชดเคร่ืองนอนหอ้งเวร 4,100.00 28/2/2563 1
73  3810200003973 นางวิญญา ศรีชาย ซักชุดเคร่ืองนอนหอ้งเวร 3,700.00 28/2/2563 1
74  0107537000882 บริษทั ปตท.จ ากัด (มหาชน) บตัร Fleet

 Card (เบกิให ้ธ.กรุงไทย)
จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน ก.พ. 2563 42,082.40 3/3/2563 เลขที่ 2500273901 1

75  0815557001428 บริษทั ดุสิต เอนเนอร์ยี พาร์ค จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ กฟภ. ประจ าเดือน ก.พ. 
2563

14,754.80 3/3/2563 เลขที่ 2500220457 1

76 ร้าน ฐิติมาเภสัช จัดซ้ือเจลส าหรับล้างมือ จ านวน 1 รายการ 1,080.00 20/3/2563 เลขที่ 2500288087 1
77  3950100531349 ร้านคลินิกยา จัดซ้ือยาสามัญประจ าส านักงาน จ านวน 12 รายการ 685.05 25/3/2563 เลขที่ 2500302089 1
78  3950100531349 ร้านคลินิกยา จัดซ้ือเจลส าหรับล้างมือและถุงมือยางจ านวน 3 รายการ 3,124.40 25/3/2563 เลขที่ 2500302089 1

79  0813557001060 หจก. ทเีอ็นเอส จัดซ้ือกระดาษ A4 จ านวน 1 รายการ 5,400.00 26/3/2563 เลขที่ 2000648608 1
80  3950100531349 ร้านคลินิกยา จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดส านักงาน จ านวน 7 รายการ 1,389.00 26/3/2563 เลขที่ 2500302089 1

รวมทั้งสิ้น 1,229,610.16



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอเขาพนม

(3) ระบุช่ือผูป้ระกอบการ

(6) ระบุวนัท่ี/เลขท่ีของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือหลกัฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนบัสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งอิง ดงัน้ี 
     1 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเวน้การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัท่ี 9 มีนาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล  าดบัท่ีเรียงตามล าดบัวนัท่ีท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง

(2) ระบุเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีหรือเลขประจ าตวัประชาชนของผูป้ระกอบการ

(4) ระบุรายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านกังาน ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง จา้งซ่อมรถยนต ์เป็นตน้

(5) ระบุจ  านวนเงินรวมท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ 


