
 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครปฐม 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครปฐม ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ K-547  ทะเบียน   ฒฐ115   ย่ีห้อ  

TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์นครปฐม 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์นครปฐม ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ K-633  ทะเบียน   1ฒฎ8994   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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-308  ทะเบียน   ถฉ
1794   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 
2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์ปัตตานี 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์ปัตตานี ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ S-263  ทะเบียน   2ฒฌ2270   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-372  ทะเบียน   ถณ4019   ย่ีห้อ  

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

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์สงขลา 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์สงขลา ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ K-375  ทะเบียน   ถณ7584   ย่ีห้อ  

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

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์สงขลา 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์สงขลา ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ K-549  ทะเบียน   ฒฐ118   ย่ีห้อ  

TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากัด 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซือ้ น า้มันเชือ้เพลิงให้กับ  

รถยนต์ประจ า ศูนย์สงขลา 

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ จ านวน 1  คัน 

 

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากดั ได้มีโครงการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง ส าหรับ
รถยนต์ประจ า  ศูนย์สงขลา ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้  รหสัรถ S-230  ทะเบียน   ฒช1526   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 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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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-269  ทะเบียน   ถข7660   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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-303  ทะเบียน   ถฉ1800   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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-525  ทะเบียน   ฒญ5338   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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-532  ทะเบียน   ฒญ7923   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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-611  ทะเบียน   ฒผ1964   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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-211  ทะเบียน   ฒก2183   

ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-357  ทะเบียน   ถฐ5998   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-475  ทะเบียน   ฒก3942   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-557  ทะเบียน   ฒฐ131   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-609  ทะเบียน   ฒผ1966   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-654  ทะเบียน   1ฒฒ171   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 S-185  ทะเบียน   ตง5790   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-223  ทะเบียน   ตส1503   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-449  ทะเบียน   ถส5578   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-550  ทะเบียน   ฒฐ120   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-628  ทะเบียน   1ฒง
4297   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   60,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 
2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-639  ทะเบียน   1ฒฐ
1781   ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   60,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 
2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-529  ทะเบียน   ฒญ7919   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-553  ทะเบียน   ฒฐ124   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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-270  ทะเบียน   ถข7658   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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-622  ทะเบียน   ฒผ1956   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   60,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

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

ประกาศ ณ วันที่   
 

 

 

                                       

                                                 (นางสาวสุปรีญา  สระบัว)  

                                                รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 S-16  ทะเบียน   ลท5178   

ย่ีห้อ  ISUZU   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-245  ทะเบียน   ถข2162   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   100,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-410  ทะเบียน   ถว9825   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 

                                                         

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

20/06/2022



 

 

 

 

 

 

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 K-590  ทะเบียน   ฒต6552   

ย่ีห้อ  TOYOTA   ชนิด   ดีเซล   จ านวน   80,000.00 บาท ประจ าเดือน มิถุนายน 2565  ถงึ ธันวาคม 2565  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

           ผู้ ได้รับการคดัเลือก ได้แก่  สถานีจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงป ตท.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 
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