
 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครปฐม 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครปฐม ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ D-132  ทะเบียน   ฒฉ4317   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครสวรรค์ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครสวรรค์ ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ D-128  ทะเบียน   ฒง7414   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์เพชรบุรี 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์เพชรบุรี ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ D-51  ทะเบียน   ถฎ3544   ย่ีห้อ  
ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์ระยอง 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์ระยอง ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก  รหสัรถ 
D-115  ทะเบียน   ฒง7410   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์สุราษฎร์ธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ D-134  ทะเบียน   ฒฐ2423   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์สุราษฎร์ธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ D-206  ทะเบียน   สฮ1396   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อ่างทอง 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อ่างทอง ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ D-27  ทะเบียน   ตพ4763   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อ่างทอง 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อ่างทอง ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ D-98  ทะเบียน   ถฮ1485   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

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 มิถุนายน 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

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 มิถุนายน 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

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 มิถุนายน 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

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 

มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์ขอนแก่น 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์ขอนแก่น ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก  รหสั
รถ K-580  ทะเบียน   ฒฒ4611   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน 

มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์ขอนแก่น 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์ขอนแก่น ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก  รหสั
รถ K-632  ทะเบียน   1ฒฎ9002   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน 

มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์เชียงใหม่ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์เชียงใหม่ ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ K-574  ทะเบียน   ฒฒ4609   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์เชียงใหม่ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์เชียงใหม่ ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ K-619  ทะเบียน   ฒผ1978   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

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

มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

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

มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

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

มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์ปัตตานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์ปัตตานี ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ K-655  ทะเบียน   1ฒฒ172   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์พะเยา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์พะเยา ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ K-259  ทะเบียน   ถข6278   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์พะเยา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์พะเยา ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ K-323  ทะเบียน   ถช3833   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์พะเยา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์พะเยา ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ K-553  ทะเบียน   ฒฐ124   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์พะเยา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์พะเยา ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ K-575  ทะเบียน   ฒฒ4604   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์พะเยา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์พะเยา ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ K-581  ทะเบียน   ฒฒ4614   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์พะเยา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์พะเยา ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ K-597  ทะเบียน   ฒผ1980   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์พษิณุโลก 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์พษิณุโลก ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ K-251  ทะเบียน   ถข3819   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์พษิณุโลก 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์พษิณุโลก ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ K-270  ทะเบียน   ถข7658   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์พษิณุโลก 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์พษิณุโลก ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ K-391  ทะเบียน   ถล9678   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์พษิณุโลก 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์พษิณุโลก ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ K-551  ทะเบียน   ฒฐ121   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์พษิณุโลก 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์พษิณุโลก ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ K-608  ทะเบียน   ฒผ1967   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์เพชรบุรี 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์เพชรบุรี ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ K-657  ทะเบียน   2ฒฉ9041   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์ภูเกต็ 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์ภูเกต็ ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ K-446  ทะเบียน   ถส5574   ย่ีห้อ  
TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์ระยอง 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์ระยอง ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก  รหสัรถ 
K-558  ทะเบียน   ฒฐ125   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์ลาดพร้าว 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์ลาดพร้าว ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินกรุงเทพและปริมณฑล  รหสัรถ K-656  

ทะเบียน   2ฒฉ9042   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 

ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์สงขลา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์สงขลา ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ K-151  ทะเบียน   ตถ1497   ย่ีห้อ  

TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   50,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์สงขลา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์สงขลา ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ K-336  ทะเบียน   ถฎ5709   ย่ีห้อ  
TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์สงขลา 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์สงขลา ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ K-585  ทะเบียน   ฒต6545   ย่ีห้อ  

TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์สุราษฎร์ธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ K-236  ทะเบียน   ถข2174   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์สุราษฎร์ธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ K-634  ทะเบียน   1ฒฎ8997   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อ่างทอง 
ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อ่างทอง ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ  รหสัรถ K-540  ทะเบียน   ฒญ7933   

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

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

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 มิถุนายน 
2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

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 

มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

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 

มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

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 

มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

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 

มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

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 

มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

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 

มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

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 

มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

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 

มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021



 

 

 

 

 

 

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 

มิถุนายน 2564 ถงึ ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  
                                                รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                        ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทนผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

22/06/2021

22/06/2021


