
 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ D-151  ทะเบียน    ฒน
7797   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   เบนซิน   จ านวน  50,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 
2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ D-188  ทะเบียน    1ฒฎ
2164   ย่ีห้อ  MITSUBISHI   ชนิด   เบนซิน   จ านวน  50,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 
2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ D-207  ทะเบียน    สฮ
1399   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช(ทุ่งสง) 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช(ทุ่งสง)  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ D-42  ทะเบียน    

ถฉ6032   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 
2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ K-156  ทะเบียน    ตถ
7102   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 
2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ K-212  ทะเบียน    ตส
256   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 
2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ K-234  ทะเบียน    ตส
1495   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 
2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ K-261  ทะเบียน    ถข
7662   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  50,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 
2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ K-308  ทะเบียน    ถฉ
1794   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 
2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ K-347  ทะเบียน    ถฐ
124   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 
2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ K-368  ทะเบียน    ถณ
471   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 
2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ K-374  ทะเบียน    ถณ
4018   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 
2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ K-401  ทะเบียน    ถว
5581   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 
2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ K-437  ทะเบียน    ถส
453   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 
2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ S-129  ทะเบียน    ลล75   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  50,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ S-146  ทะเบียน    ลล
9095   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  50,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 
2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ S-216  ทะเบียน    ฒก
2189   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  50,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ S-260  ทะเบียน    2ฒช
7017   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 
2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ รหสัรถ S-68  ทะเบียน    ลน
4708   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  50,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ 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                                 

 

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

21/12/2020


