
 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ D-117  ทะเบียน    ฒง8176   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ D-118  ทะเบียน    ฒง7420   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ D-136  ทะเบียน    ฒฐ2426   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ D-145  ทะเบียน    ฒฒ4986   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   เบนซิน   จ านวน  50,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  50,000.00 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ D-150  ทะเบียน    ฒน8366   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   เบนซิน   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ D-180  ทะเบียน    1ฒฎ2144   ย่ีห้อ  MITSUBISHI   ชนิด   เบนซิน   จ านวน  100,000.00  

บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ D-30  ทะเบียน    ตพ4766   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ D-90  ทะเบียน    ถฮ1484   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-163  ทะเบียน    ตท7978   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-190  ทะเบียน    ตม5324   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  50,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  50,000.00 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-210  ทะเบียน    ตส253   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  50,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  50,000.00 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-242  ทะเบียน    ถข2170   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-258  ทะเบียน    ถข6277   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-266  ทะเบียน    ถข7657   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-277  ทะเบียน    ถง1191   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-285  ทะเบียน    ถง9266   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-305  ทะเบียน    ถฉ1798   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-321  ทะเบียน    ถช3831   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-337  ทะเบียน    ถฎ5705   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-378  ทะเบียน    ถณ7572   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-386  ทะเบียน    ถล3418   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-393  ทะเบียน    ถว1703   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-395  ทะเบียน    ถว5583   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-417  ทะเบียน    ถษ2620   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-434  ทะเบียน    ถส1950   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-468  ทะเบียน    ถฮ3831   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-485  ทะเบียน    ฒข4207   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-537  ทะเบียน    ฒญ7929   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-610  ทะเบียน    ฒผ1963   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-625  ทะเบียน    1ฒง4300   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-631  ทะเบียน    1ฒฎ8995   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-662  ทะเบียน    2ฒฉ9035   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-663  ทะเบียน    2ฒฉ9045   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ K-90  ทะเบียน    ณฮ3722   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ S-148  ทะเบียน    ลล9092   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ S-151  ทะเบียน    ลษ4838   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ S-159  ทะเบียน    ปง1500   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ S-215  ทะเบียน    ฒก2188   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ S-243  ทะเบียน    ฒฎ8760   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ S-251  ทะเบียน    1ฒง3981   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครราชสีมา  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 

รหสัรถ S-265  ทะเบียน    2ฒฌ2267   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถา นีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

16/12/2020


