
( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดลอกแมน้ําพิจิตรสายเกา  
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (งวด ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที ่กองทัพบก ไดมีโครงการ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดลอกแมน้ําพิจิตรสายเกา 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (งวด ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดลอกแมน้ําพิจิตรสายเกา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร (งวด ๑) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) (สงออก,ขาย
สง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘๗๖,๐๐๙.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหก
พันเกาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๒๐ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
  

 

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน  

(พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทําการแทน 

แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

    
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดลอกแมน้ําพิจิตรสายเกา  
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (งวด ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที ่กองทัพบก ไดมีโครงการ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดลอกแมน้ําพิจิตรสายเกา 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (งวด ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดลอกแมน้ําพิจิตรสายเกา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร (งวด ๒) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) (สงออก,ขาย
สง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘๒๑,๓๗๔.๘๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่ง
พันสามรอยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
   

 

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน  

(พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทําการแทน 

แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

    
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดลอกแมน้ําพิจิตรสายเกา  
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (งวด ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที ่กองทัพบก ไดมีโครงการ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดลอกแมน้ําพิจิตรสายเกา 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (งวด ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดลอกแมน้ําพิจิตรสายเกา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร (งวด ๓) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) (สงออก,ขาย
สง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙๑๗,๕๒๕.๐๐ บาท (เกาแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด
พันหารอยยี่สิบหาบาทถวน) 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 ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํามันเชือ้เพลิง เพ่ือใชในงานขุดลอกแมน้ําพิจิตรสายเกา ตําบลในเมือง  
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (งวด ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที ่กองทัพบก ไดมีโครงการ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดลอกแมน้ําพิจิตรสายเกา  
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (งวด ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดลอกแมน้ําพิจิตรสายเกา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
(งวด ๔) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ
,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙๙๗,๓๕๗.๗๐ บาท (เกาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามรอยหาสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบ
สตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
   

  

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน  

(พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ 

ทําการแทนแมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

   
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดลอกแมน้ําพิจิตรสายเกา  
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (งวด ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามที ่กองทัพบก ไดมีโครงการ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดลอกแมน้ําพิจิตรสายเกา 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (งวด ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใชในงานขุดลอกแมน้ําพิจิตรสายเกา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร (งวด ๕) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) (สงออก,ขาย
สง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘๖๗,๕๗๕.๒๖ บาท (แปดแสนหกหมื่นเจ็ด
พันหารอยเจ็ดสิบหาบาทยี่สิบหกสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที ่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  

 

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน  

(พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ 

ทําการแทนแมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

   
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 


