
 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์กษัตริย์ศึก 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์กษัตริย์ศึก ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินกรุงเทพและปริมณฑล  รหสัรถ D-101  

ทะเบียน   ฒง7436   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   20,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 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   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์ขอนแก่น 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์ขอนแก่น ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก  รหสั
รถ D-81  ทะเบียน   ถอ7307   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 
2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์ขอนแก่น 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์ขอนแก่น ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก  รหสั
รถ D-82  ทะเบียน   ถอ7309   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 
2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์ขอนแก่น 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์ขอนแก่น ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก  รหสั
รถ D-171  ทะเบียน   1ฒฎ2162   ย่ีห้อ  MITSUBISHI   ชนิด   เบนซิน   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน 

มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ทมีบริการศูนย์เงนิสดกลางระยอง 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ทมีบริการศูนย์เงนิสดกลางระยอง ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และตะวันออก  รหสัรถ D-174  ทะเบียน   1ฒฎ2153   ย่ีห้อ  MITSUBISHI   ชนิด   เบนซิน   จ านวน   

50,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ทมีบริการศูนย์เงนิสดกลางระยอง 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ทมีบริการศูนย์เงนิสดกลางระยอง ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และตะวันออก  รหสัรถ D-176  ทะเบียน   1ฒฎ2152   ย่ีห้อ  MITSUBISHI   ชนิด   เบนซิน   จ านวน   

100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ทมีบริการศูนย์เงนิสดกลางระยอง 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ทมีบริการศูนย์เงนิสดกลางระยอง ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และตะวันออก  รหสัรถ D-177  ทะเบียน   1ฒฎ2145   ย่ีห้อ  MITSUBISHI   ชนิด   เบนซิน   จ านวน   

100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ D-113  ทะเบียน   ฒง7412   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน 

มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครราชสีมา 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ D-118  ทะเบียน   ฒง7420   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน 

มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุดรธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์อุดรธานี ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก  รหสั
รถ C-01  ทะเบียน   ฒฒ3375   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 
2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .บริการทกุจงัหวดั (ผ่านบตัร Fleet Card)  โดย
การเสนอราคาจากเวบ็ไชด์ของปตท .  เป็นเงินทัง้สิน้  80,000.00 บาท (แปดหม่ืนบาทถ้วน ) รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมและ
ภาษีอื่น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์อุบลราชธานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ านวน 1  คัน 

 

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

รหสัรถ D-144  ทะเบียน   ฒณ374   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน 

มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์เพชรบุรี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์เพชรบุรี ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ D-52  ทะเบียน   ถฎ3551   ย่ีห้อ  

ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 D-92  ทะเบียน   ถฮ1493   ย่ีห้อ  

ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 D-189  ทะเบียน   1ฒฎ2104   ย่ีห้อ  

MITSUBISHI   ชนิด   เบนซิน   จ านวน   40,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  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   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 D-59  ทะเบียน   ถฎ3536   

ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   50,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 D-167  ทะเบียน   1ฒง
3982   ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 
2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 D-57  ทะเบียน   ถฎ3554   

ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

17/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 D-141  ทะเบียน   ฒณ371   

ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงปตท .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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