
 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ D-119  ทะเบียน    ฒง7409   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ D-144  ทะเบียน    ฒณ374   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ D-165  ทะเบียน    ฒน7612   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ D-184  ทะเบียน    1ฒฎ2138   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ D-185  ทะเบียน    1ฒฎ2107   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ D-186  ทะเบียน    1ฒฎ2102   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ D-37  ทะเบียน    ตพ4756   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ D-49  ทะเบียน    ถฎ3543   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ D-85  ทะเบียน    ถฮ1486   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ D-86  ทะเบียน    ถฮ1490   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-125  ทะเบียน    ตช3400   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-200  ทะเบียน    ตร844   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-248  ทะเบียน    ถข2161   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-250  ทะเบียน    ถข3817   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-273  ทะเบียน    ถง1187   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-297  ทะเบียน    ถจ4454   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-325  ทะเบียน    ถช3836   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-326  ทะเบียน    ถช3839   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-328  ทะเบียน    ถช3842   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-345  ทะเบียน    ถฎ5693   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-359  ทะเบียน    ถฐ5994   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-370  ทะเบียน    ถณ4017   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-388  ทะเบียน    ถล8878   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-394  ทะเบียน    ถว1700   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-406  ทะเบียน    ถศ422   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-426  ทะเบียน    ฒผ1976   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-463  ทะเบียน    ถฮ3824   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-472  ทะเบียน    ฒก3938   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-508  ทะเบียน    ฒฌ8730   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-526  ทะเบียน    ฒญ7916   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-536  ทะเบียน    ฒญ7927   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-594  ทะเบียน    ฒต6539   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-601  ทะเบียน    ฒผ1982   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-602  ทะเบียน    ฒผ1983   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-617  ทะเบียน    ถษ2317   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-626  ทะเบียน    1ฒง4301   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-649  ทะเบียน    1ฒฐ5967   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-664  ทะเบียน    2ฒฉ9044   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ K-665  ทะเบียน    2ฒฉ9043   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ S-137  ทะเบียน    ลล5935   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ S-202  ทะเบียน    ถพ7742   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ S-208  ทะเบียน    ถอ9984   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ S-234  ทะเบียน    ฒฎ8772   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 ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ S-236  ทะเบียน    ฒฎ8764   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                                 
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