
 

 

 

 

 

 

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 พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-447  ทะเบียน   ถส5575   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-491  ทะเบียน   ฒข4208   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-548  ทะเบียน   ฒฐ116   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-555  ทะเบียน   ฒฐ128   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   50,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-584  ทะเบียน   ฒต6541   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-627  ทะเบียน   1ฒง4295   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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 S-152  ทะเบียน   ลษ4839   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   50,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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 พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-623  ทะเบียน   ฒผ1954   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-217  ทะเบียน   ตส255   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-352  ทะเบียน   ถฐ3841   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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 S-218  ทะเบียน   ฒก
2192   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 
2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-301  ทะเบียน   ถจ4462   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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 พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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 พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-673  ทะเบียน   2ฒช2365   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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 พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-280  ทะเบียน   ถง5737   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-304  ทะเบียน   ถฉ1799   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-377  ทะเบียน   ถณ7581   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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 พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-429  ทะเบียน   ถษ2320   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-539  ทะเบียน   ฒญ7931   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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 พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-576  ทะเบียน   ฒฒ4608   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-586  ทะเบียน   ฒต6544   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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 พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-670  ทะเบียน   2ฒช2373   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022



 

 

 

 

 

 

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-578  ทะเบียน   ฒฒ4610   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 ถงึ ธันวาคม 2565  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 
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