
 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ KGS-11  ทะเบียน   สส2821   

ย่ีห้อ  HONDA   ชนิด   เบนซิน   จ านวน   10,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  10,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ KGS-37  ทะเบียน   ฮค4638   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   10,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  10,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ KGS-57  ทะเบียน   ฌก4782   

ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   2,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้ 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและภาษี
อื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ KGS-58  ทะเบียน   ฮฉ8280   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   10,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  10,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ KGS-59  ทะเบียน   ถย3704   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   30,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ KGS-60  ทะเบียน   ฮธ1755   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   30,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ KGS-62  ทะเบียน   ฒฎ6122   

ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   10,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  10,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ KGS-63  ทะเบียน   ฒฎ6120   

ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   10,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  10,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ KGS-64  ทะเบียน   ฒณ
5058   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   30,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 
2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ KGS-65  ทะเบียน   ฮพ4002   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   10,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  10,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ KGS-66  ทะเบียน   ฮพ3986   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   10,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  10,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ KGS-67  ทะเบียน   ฒท9019   

ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   5,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและภาษี
อื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ LGS-57  ทะเบียน   ฮษ5582   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   30,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ LGS-58  ทะเบียน   ฮษ5583   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   30,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ LGS-59  ทะเบียน   ฮษ5584   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   30,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ LGS-69  ทะเบียน   ฮอ3107   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   30,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ LGS-70  ทะเบียน   ฮอ3108   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   30,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ LGS-72  ทะเบียน   8กศ1106   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   30,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ LGS-73  ทะเบียน   8กศ1092   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   30,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ LGS-60  ทะเบียน   ฮษ6691   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   30,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ 

ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ  รหสัรถ LGS-61  ทะเบียน   ฮษ6692   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   30,000.00 บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่   สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิ มและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021


