
( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๑ 
ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที ่กองทัพบก ไดมีโครงการ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะ
ที่ ๑ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๑ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค (งวด ๑) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) (สงออก,ขาย
สง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘๑๕,๙๘๒.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหาพันเกา
รอยแปดสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  

 

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน  

(พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทําการแทน 

แมทพัภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

    
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
( สําเนา ) 

ประกาศกองทัพบก 
เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๑ 

ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที ่กองทัพบก ไดมีโครงการ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร 
ระยะที่ ๑ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๑ ตําบลลาดยาว อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๒) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) (สง
ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๙๗๔.๖๗ บาท (เกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  

 

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน  

(พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทําการ
แทน 

แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

    
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทพัภาคที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๑ 
ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที ่กองทัพบก ไดมีโครงการ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร 
ระยะที่ ๑ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๑ ตําบลลาดยาว อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๓) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) (สง
ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙๕๙,๔๖๙.๐๐ บาท (เกาแสนหาหมื่นเกา
พันสี่รอยหกสิบเกาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  

 

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน  

(พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ 

ทําการแทน แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

    
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธกิาร กองทัพภาคท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๑ 
ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที ่กองทัพบก ไดมีโครงการ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร 
ระยะที่ ๑ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๑ ตําบลลาดยาว อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท 
ปตท. จํากัด(มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๘๐๒,๑๔๗.๙๗ บาท (แปดแสนสองพันหนึ่งรอยสี่สิบเจ็ดบาทเกาสิบเจ็ดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและ
ภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  

 

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน  

(พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ 

ทําการแทน แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

   
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๑  
ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที ่กองทัพบก ไดมีโครงการ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๑ 
ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค (งวด ๕) โดยวิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดแกมลิงขางคลองขุนราษฎร ระยะที่ ๑ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค (งวด ๕) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) (สงออก,ขายสง,
ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗๒๐,๘๑๖.๒๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดรอยสิบหกบาท
ยี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
   

  

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน  

(พลตรีณัฐวฒุิ ชุณหะนันทน) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ 

ทําการแทน แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

   
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 


