
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ D-128  ทะเบียน    ฒง
7414   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                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ D-152  ทะเบียน    ฒน
7790   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                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ D-153  ทะเบียน    ฒน
8368   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                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ D-154  ทะเบียน    ฒน
8364   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                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ D-167  ทะเบียน    1ฒง
3982   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                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ D-197  ทะเบียน    1ฒฎ
2168   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                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-124  ทะเบียน    ตช3385   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-186  ทะเบียน    ตย336   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-217  ทะเบียน    ตส255   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-223  ทะเบียน    ตส1503   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-281  ทะเบียน    ถง5735   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-298  ทะเบียน    ถจ5767   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-352  ทะเบียน    ถฐ3841   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-353  ทะเบียน    ถฐ3840   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-449  ทะเบียน    ถส5578   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-470  ทะเบียน    ถฮ3826   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-550  ทะเบียน    ฒฐ120   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

                                        

                                                 (นางพัฒนุช   จริวัชรา)  
                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                   

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-577  ทะเบียน    ฒฒ
4606   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                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-628  ทะเบียน    1ฒง
4297   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                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-639  ทะเบียน    1ฒฐ
1781   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                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-669  ทะเบียน    2ฒช
2374   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                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ K-85  ทะเบียน    ณบ8605   

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                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ S-218  ทะเบียน    ฒก
2192   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                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ S-23  ทะเบียน    ลท9138   

ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  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                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ S-269  ทะเบียน    2ฒฌ
2278   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                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ S-51  ทะเบียน    ลธ9862   

ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  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                                 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ รหสัรถ S-66  ทะเบียน    ลน4710   

ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  50,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  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                                 

 

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

23/12/2020


