
 

 

 

 

 

 

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-652  ทะเบียน   1ฒฒ166   ย่ีห้อ  

TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   20,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  20,000.00 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ K-368  ทะเบียน   ถณ
471   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   5,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครศรีธรรมราช 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครศรีธรรมราช ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ S-260  ทะเบียน   2ฒช
7017   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   7,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  7,000.00 บาท (เจด็พันบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและภาษี
อื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

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   22,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การ เสนอ ราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  22 ,000 .00  บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมลูคา่เพ่ิมและภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-303  ทะเบียน   ถฉ1800   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   5,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-407  ทะเบียน   ถศ424   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   20,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  20,000.00 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

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   21,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การ เสนอ ราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  21 ,000 .00  บาท (สองหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมลูคา่เพ่ิมและภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-588  ทะเบียน   ฒต6542   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   5,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

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   8,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้ 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและภาษี
อื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-428  ทะเบียน   ถษ2319   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   10,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

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   13,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การ เสนอ ราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  13 ,000 .00  บาท (หน่ึงหม่ืนสามพันบาทถ้วน ) รวม
ภาษีมลูคา่เพ่ิมและภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

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   10,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-642  ทะเบียน   1ฒฐ1786   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   20,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  20,000.00 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-672  ทะเบียน   2ฒช2366   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   20,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  20,000.00 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-598  ทะเบียน   ฒผ1972   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   20,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  20,000.00 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

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   5,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-653  ทะเบียน   1ฒฒ170   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   7,000.00 บาท ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้  7,000.00 บาท (เจด็พันบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและภาษี
อื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021


