
 

 

 

 

 

 

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 G-04  ทะเบียน    

766408   ย่ีห้อ  HINO   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  20,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 
         

      

                           

                                                 (นางปิยพร   จติมโนวรรณ)  

                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                  

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-137  

ทะเบียน    ตฎ1830   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  40,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ 
ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท.  เป็นเงินทัง้สิน้ 40,000.00 บาท (ส่ีหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและภาษี
อื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 
         

      

                           

                                                 (นางปิยพร   จติมโนวรรณ)  

                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                  

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-237  

ทะเบียน    ถข2168   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  20,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ 
ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 
         

      

                           

                                                 (นางปิยพร   จติมโนวรรณ)  

                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                  

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-274  

ทะเบียน    ถง1189   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  2,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ 
ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 
         

      

                           

                                                 (นางปิยพร   จติมโนวรรณ)  

                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                  

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-306  

ทะเบียน    ถฉ1797   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  2,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ 
ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 
         

      

                           

                                                 (นางปิยพร   จติมโนวรรณ)  

                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                  

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-309  

ทะเบียน    ถฉ1793   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 ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 
         

      

                           

                                                 (นางปิยพร   จติมโนวรรณ)  

                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                  

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-438  

ทะเบียน    ถส445   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  90,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ 
ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  90,000.00 บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 
         

      

                           

                                                 (นางปิยพร   จติมโนวรรณ)  

                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                  

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-466  

ทะเบียน    ถฮ3818   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  60,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ 
ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  60,000.00 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 
         

      

                           

                                                 (นางปิยพร   จติมโนวรรณ)  

                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                  

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-509  

ทะเบียน    ฒฌ8732   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  60,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ 
ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  60,000.00 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 
         

      

                           

                                                 (นางปิยพร   จติมโนวรรณ)  

                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                  

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-510  

ทะเบียน    ฒฌ8734   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 ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 
         

      

                           

                                                 (นางปิยพร   จติมโนวรรณ)  

                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                  

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-511  

ทะเบียน    ฒฌ8725   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  90,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ 
ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  90,000.00 บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 
         

      

                           

                                                 (นางปิยพร   จติมโนวรรณ)  

                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                  

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-512  

ทะเบียน    ฒฌ8738   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  60,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ 
ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  60,000.00 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 
         

      

                           

                                                 (นางปิยพร   จติมโนวรรณ)  

                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                  

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021



 

 

 

 

 

 

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-513  

ทะเบียน    ฒฌ8726   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน  90,000.00  บาท ประจ าเดือน มกราคม 2565 ถงึ 
ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  90,000.00 บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 
         

      

                           

                                                 (นางปิยพร   จติมโนวรรณ)  

                                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ                                  

                                                และรักษาการผู้อ านวยฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนธุรกจิ                                 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021


