
 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ C-01  ทะเบียน    ฒฒ3375   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ D-120  ทะเบียน    ฒง7415   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ D-121  ทะเบียน    ฒง7423   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ D-122  ทะเบียน    ฒง7437   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ D-123  ทะเบียน    ฒง7426   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ D-164  ทะเบียน    ฒน7614   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   เบนซิน   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ D-182  ทะเบียน    1ฒฎ2141   ย่ีห้อ  MITSUBISHI   ชนิด   เบนซิน   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ D-183  ทะเบียน    1ฒฎ2142   ย่ีห้อ  MITSUBISHI   ชนิด   เบนซิน   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ D-33  ทะเบียน    ตพ4769   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ D-35  ทะเบียน    ตพ4754   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  50,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-108  ทะเบียน    ตจ3765   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-144  ทะเบียน    ตณ5822   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-192  ทะเบียน    ตม5328   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-198  ทะเบียน    ตร847   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-204  ทะเบียน    ตว3079   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-257  ทะเบียน    ถข6276   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-265  ทะเบียน    ถข7652   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-275  ทะเบียน    ถง1185   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-284  ทะเบียน    ถง9267   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-294  ทะเบียน    ถจ5768   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-327  ทะเบียน    ถช3840   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-376  ทะเบียน    ถณ7586   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-396  ทะเบียน    ถว5590   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-397  ทะเบียน    ถว5592   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-405  ทะเบียน    ถศ423   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-414  ทะเบียน    ถว9829   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-427  ทะเบียน    ถษ2318   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-455  ทะเบียน    ถส6872   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-480  ทะเบียน    ฒก3946   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-481  ทะเบียน    ฒก3947   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-507  ทะเบียน    ฒฌ8745   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-542  ทะเบียน    ฒฐ105   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-543  ทะเบียน    ฒฐ106   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-544  ทะเบียน    ฒฐ107   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-579  ทะเบียน    ฒฒ4612   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-582  ทะเบียน    ฒต6547   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-593  ทะเบียน    ฒต6551   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-600  ทะเบียน    ฒผ1981   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-648  ทะเบียน    1ฒฐ5966   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-666  ทะเบียน    2ฒช2370   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ K-667  ทะเบียน    2ฒช2363   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ S-120  ทะเบียน    ลร9070   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  50,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ S-123  ทะเบียน    ลร9062   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ S-181  ทะเบียน    ตง5791   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ S-187  ทะเบียน    ตจ3758   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ S-266  ทะเบียน    2ฒฌ2271   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ S-267  ทะเบียน    2ฒฌ2272   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน 

มกราคม 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ S-72  ทะเบียน    ลน4705   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ S-89  ทะเบียน    ลร638   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี  ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก รหสั
รถ S-90  ทะเบียน    ลร635   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  100,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานี จ 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                                 

 

 

 

 

 

 

 

18/12/2020

18/12/2020




