ผลงานบริษทั เซรามิคโค๊ ตติง้ ทีม จากัด
ลาดับ

รายชื่อลูกค้ า

1 องค์การบริ การส่วนจังหวัดราชบุรี (กองช่าง)
ถ.อาเภอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70001

2 บริ ษทั อิโคชีล จากัด
99/28-31,99/58 ถ.ลาดพร้าว-วังหิ น แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
3 บริ ษทั ไทยลีการเกษตร จากัด
2 ซ.นราธิวาศราชนคริ นทร์ 8 ถ.นราธิวาสราชนคริ นทร์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
4 บริ ษทั มินิกริ ป (ประเทศไทย) จากัด
96/2 หมู่ 12 ต.หนองเหี ยง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ลักษณะการทางาน
1. ทากันซึมหลังคากระเบื้องดินเผา พร้อมทาสีหลังคาให้เหมือนเดิม (สันตะเข้,ครอบจัว่ ,ครอบกระเบื้อง,รอยต่อด้านข้างที่รั่วซึม) พื้นที่ 97 ตรม.
28/12/55
2. ทากันซึมรอยต่อหลังคากระจกอาคารสานักงานหลังใหม่ตึก 4 พื้นที่ 108 ตรม. 12/9/55
3. ทากันซึมสันตะเข้ และตะเข้รางบนหลังคา Metal Sheet ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ ความยาวแนวกันซึม รวมทั้งหมด 529 เมตร
4. บริ การปูตาข่าย Polyester เพือ่ เสริ มแรงยึดเกาะ
5. บริ การ Safety เพือ่ ความปลอดภัย
(รายการที่ 3-5 ทั้งหมด 3 รายการ 5/9/57)
6. ทากันซึมรอยต่อหลังคากระจกอาคารสานักงานองค์การบริ หารส่วนจังหวัดราชบุรีตึก 4 ชั้น ด้วยซิลิโคนที่เหมาะกับกระจก พื้นที่ 108 ตรม. 29/6/58
7. งานซ่อมแซมทากันซึมหลังคากระจกอาคารสานักงานฯ หลังใหม่ ชั้น 4
8. งานซ่อมแซมทากันซึมครอบสันหลังคา คสล. ที่แตกร้าวของอาคารสานักงานฯหลังใหม่ 4 ชั้น ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 29.00 ม. รวามพื้นที่ซ่อมแซม
9. งานซ่อมแซมทากันซึมและปิ ดรอยรั่วหลังคาอาคารหลังเก่าชั้น 3 ส่วนที่เป็ นตะเข้รางระบายน้ า เพือ่ กันนก ยาว 14.00 ม. รวมพื้นที่ซ่อมแซม 7 ตรม.
(รายการที่ 7-9 ทั้งหมด 3 รายการ 7/8/61)
1. ทากันซึมพื้นคอนกรี ตดาดฟ้ า ตึกอิซีล 1 ยูนิต และพื้นที่เป็ นตัวแอล พื้นที่ 231.16 ตรม. 25/12/55
2. ทากันซึมพื้นคอนกรี ตดาดฟ้ า ตึก TLT พื้นที่ 108 ตรม. 7/12/55
3. ทากันพื้นคอนกรี ตดาดฟ้ า ตึก TLT พื้นที่ 200 ตรม. 20/11/55
1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet และช่อง Sky-light บริ เวณโกดังด้านหน้า 36 ช่องแสดง และลูกหมุน

1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet เต็มพื้นที่ พื้นที่ 200 ตรม.

5 บริ ษทั อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)
44/5 ม.3 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000
6 บริ ษทั อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จากัด
999/2 ม.9 ถ.ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
7 บริ ษทั สุลกั ษณาก่อสร้าง จากัด
100/25 หมู่ที่ 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
8 บริ ษทั พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด
701 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. 10330
9 บริ ษทั สานักพิมพ์ พัฒนาวิชาการ (พว.) จากัด
614/7 ถ.พระราม 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม. 10331
10 บริ ษทั ฟี โนมีนา จากัด
14,16 ซ.สุวรรณมณี แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
11 ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันศิริก่อสร้าง (2004)
99/1070 ซ.48 หมู่ที่ 1 ต.ลาผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12110

12 บริ ษทั เทอร์มอลแพค จากัด (ชลบุรี)
12/7 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

1. ทากันซึมพื้นคอนกรี ตดาดฟ้ า (พื้นที่ไม่ถึง 100 ตรม.คิดเป็ นงานเหมา)
1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet (ข้างโรงงาน) พื้นที่ 250 ตรม.

1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet เต็มพื้นที่ พื้นที่ 50 ตรม.
1. ทากันซึมแนวรางน้ าข้างตึกยาว, ท่อแอร์ห้องบุคคลชั้น1, แนวกระจกดาดฟ้ า, ดาดฟ้ าบริ เวณแท้งน้ าและประตูทางออกดาดฟ้ า,
แนวบันไดและขอบหน้าต่างชั้น 5
1. ทากันซึมพื้นซีเมนต์บริ เวณตูค้ อนเด้นเซอร์แอร์เต็มพื้นที่ และทากันซึมผนังรอยร้าวด้านนอกตึก พื้นที่ 8 ตรม.
2. ทากันซึมพื้นปูนคอนกรี ต พื้นที่ 30 ตรม.
1. ทากันซึมพื้นคอนกรี ตดาดฟ้ า พร้อมทั้งรื้ อแผ่นคอนกรี ตเก่าออกและปูใหม่ พื้นที่ 178.80 ตรม.

1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet ตึก 404 และ 414 16/11/55
2. ทากันซึมพื้นคอนกรี ต ตึก 404 และ 414 16/11/55
3. ทากันซึมรอยต่อของแผ่น Composit และพื้นดาดฟ้ าคอนกรี ต และแก้ไขจุดรั่วทั้งหมด 4 ห้อง 24/10/55
4. ทากันซึมพื้นคอนกรี ตและผนังคอนกรี ตถังน้ า 5/10/55
5. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet เต็มพื้นที่ 376 ตรม. 21/8/55
6. ทากันซึมรอยต่อตาข่าย 28 แนวๆละ 24 เมตร หน้างานที่ โรงพยาบาลวิภาราม ซ.พัฒนาการ 51 13/6/57
1. ทากันซึมหลังคากระเบื้องลอนคู่เต็มพื้นที่ (งานเหมา)

13 บริ ษทั แกมมาโก้ ประเทศไทย (จากัด)
1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet เต็มพื้นที่ 1,168.70 ตรม.
122-123 หมู่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11141
14 บริ ษทั โตเกียว ริ ช อินดัสทรี่ (ประเทศไทย) จากัด
1. ทากันซึมแนวรางน้ าคอนกรี ตตลอดแนว และตามแนวผนังระหว่างรางน้ าคอนกรี ตกับหลังคาลอนคู่ตลอดแนวรางน้ าทั้งหมด (งานเหมา)
49/4 หมู่ 6 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
15 บริ ษทั ที ยู อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet เต็มพื้นที่ 255 ตรม.
39 ซ.อินทามระ 4 ถ.สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กทม
16 คุณ สุชญา ลิมะวิรัชพงษ์
1. ทากันซึมแนวสันตะเข้ และหลังคาลอนคู่เต็มพื้นที่ (งานเหมา)
222/25 หมู่บา้ นพรี เมี่ยมเพลส 2 ถ.เกษตร-นวมินทร์
ซ.ประเสริ ฐมนูกิจ 29 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม. 10230
17 บริ ษทั สยาม ฮายาชิ จากัด
1. ทากันซึมหลังคากระเบื้อง C-Pac แนวสันตะเข้ (งานเหมา)
888/188 ถ.ศรี นคริ นทร์ สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250
18 บริ ษทั เดอะนอมมินีพฒั นา จากัด
1. ทากันซึมผนังของบล็อคแก้ว และผนังด้านหลัง พร้อมทั้งปิ ดแนวปี กนกทั้งหมด 6 แนว , ปิ ดรู ขอ ป.ปลา, และ ปิ ดรอยร้าวของแผ่น รวม 30 เมตร
410 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางยีข่ นั บางพลัด กทม. 10700
19 บริ ษทั เฮริ เทจ ทาวน์โฮม จากัด
1. ล้างหลังคา และพ่นสารกันเชื้อรา พื้นที่ 796 ตรม.
73/2 หมู่ที่ 1 ถ.สามกอง-กะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ด 83120
20 20. บริ ษทั ปาธัช จากัด
1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet เต็มพื้นที่ 360 ตรม.
99 หมู่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
21 บริ ษทั บีเอ็มพี แบงคอล จากัด
2083 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
22 บริ ษทั เฮริ เทจ สวีท จากัด
73/2 หมู่ 1 ถ.สามกอง-กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ด 83120

1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet แนวรอยต่อและหัวน็อต
2. เปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ 1 แผ่น และจัดระเบียบลอนคู่ใหม่ให้แน่น
1. ทากันซึมผนังคอนกรี ต พร้อมทาสีให้เหมือนเดิม พื้นที่ 690 ตรม. 14/8/55
2. ทากันซึมปี กนก (งานเหมา) 24/7/55

23 บริ ษทั เอ็กซ์ตร้า ไลฟ์ จากัด
39/121 หมู่ 5 ซ.ลาดปลาเค้า 60 ถ.รามอินทรา
แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กทม.
24 บริ ษทั ตรี เจริ ญ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
26/1 หมู่ 13 ต.ลาลูกกา อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
25 บริ ษทั เอ็มบาสซี เฟรท (ไทยแลนด์) จากัด
46/3 อาคารอีเอฟ ซ.ศูนย์วิจยั 4 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
26 บริ ษทั รอยัลเจมส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
808/8 ถ.หลวงเพ่ง แขวงทับยาว ลาดกระบัง กทม. 10520
27 บริ ษทั ต้าดี้ (ไทย-เอเชีย) จากัด
369/3 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม
28 บริ ษทั วี.อาร์ .พี อินซูเลชัน่ จากัด
9/103 หมู่ 6 ซ.นวมินทร์ 95 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตคลองกุ่ม กทม.
29 บริ ษทั ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
976/1 ซ.โรงพยาบาลพระราม 9 ริ มคลองสามเสน
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
30 บริ ษทั เอดสโก ดรัคส จากัด
49/1 หมู่ 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
31 บริ ษทั นีโอ เอ็กซิปิท จากัด
100/1 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

1. พ่นสีสะท้อนความร้อน บนหลังคากระเบื้อง C-Pac (งานเหมา)

1. ทากันซึมพื้นคอนกรี ต พื้นที่ 185 ตรม.
1. ทากันซึมพื้นคอนกรี ตตามขอบดาดฟ้ า และปรับพื้นคอนกรี ตดาดฟ้ า (งานเหมา)

1. ทากันซึมพื้นที่ฐานรองตูป้ ลา 5 ตู้
1. ทากันซึมพื้นรางน้ าและขอบผนังรางน้ าคอนกรี ตและช่องลอนกระเบื้อง และทากันซึมแนวปี กนกที่แตกร้าวระหว่างปูนใหม่กบั ปูนเก่ารวมหัวสกรู
(งานเหมา)
1. ทากันซึมรางน้ าพื้นคอนกรี ตและขอบผนังและรางน้ าอาคารสีลมทาวเวอร์ (เฉพาะรางน้ าคอนกรี ต) 11.48 เมตร 28/3/55
2. ทากันซึมรางน้ าพื้นคอนกรี ตและขอบผนังและรางน้ าอาคารสีลมทาวเวอร์ (เฉพาะรางน้ าคอนกรี ต) 144 เมตร 27/2/55
1. รื้ อหลังคาเก่าออกและขนไปทิง้
2. เปลี่ยนหลังคาใหม่เป็ น Metal Sheet และพ่นโฟมใต้หลังคา และทากันซึมบนพื้นคอนกรี ตทั้งหมด (งานเหมา)
1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet เต็มพื้นที่ 504 ตรม.
1. ทากันซึมบนรางน้ าคอนกรี ตและแนวสันตะเข้ และทากันซึมบนหลังคาลอนคู่และหัวน๊อตสกรู (งานเหมา)

32 บริ ษทั ชายสี่ เรทเตอร์ลอง จากัด
7/7 หมู่ 8 ต.คลอง 6 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120
33 บริ ษทั อาควาไทย จากัด
2034/132 อาคารอิตลั ไทยทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
34 บริ ษทั ไทยแลส ทรานสปอร์ต จากัด
997/18 หมู่ 12 บางนา - ตราด ถ.บางนา-ตราด บางนา
กทม. 10260
35 บริ ษทั โปรบิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
5-7 ซ.ติวานนท์ 33 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
36 โรงพยาบาลเลิดสิน
190 ถ.สีลม แขวงศรี เวียง เขตบางรัก กทม. 10500
37 บริ ษทั นัมเบอร์วนั ดีไซน์ จากัด
758 หมู่ 3 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
38 นิติบุคคลอาคารชุดบ้านสิริสาทร
10 ถ.เย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
39 บริ ษทั ไทย ซีอาร์ซี จากัด
76 ซ.พึ่งมี 5 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กทม. 10260
40 บริ ษทั 8 เศรษฐี จากัด

1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet เต็มพื้นที่ 195 ตรม.
1. ทากันซึมหลังคากระเบื้องลอนคู่ ชั้น 3 และ ทาสีหลังคากระเบื้องลอนคู่ ชั้น 1, 2 และ 3

1. ทากันซึมหลังคากระเบื้องลอนคู่ และผนังคอนกรี ตด้านข้าง พื้นที่ 70 ตรม.

1. พ่นสีสะท้อนความร้อนทั้งหมด 3 สี เต็มพื้นที่ 1,457 ตรม.
4 จุด ได้แก่ แคนดง,ละหานทราย,เฉลิมพระเกียรติ,ท่ามะตูม,รัตนบุรี
1. ทากันซึมพื้นดาดฟ้ าคอนกรี ต และแนวผนัง พื้นที่ 32 ตรม.
1. ทากันซึมหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมพ่นสีสะท้อนความร้อน เต็มพื้นที่ 1,540 ตรม. 28/12/54
2. ทากันซึมพื้นคอนกรี ต ตลอดแนวหลังคา พร้อมทาความสะอาด ขัดล้างตะไคร่ น้ า พื้นที่ 160 ตรม. 13/12/54
1. ทากันซึมหลังคาลูกฟูก และหลังคา Neustile พร้อมพ่นสีสะท้อนความร้อน พื้นที่ ตึกสิริ 1,168 ตรม. ตึกสาธร 1,374 ตรม.
2. ทาทั้ง 2 รายการทั้งตึกสิริ และตึกสาธร
3. บริ การทากันซึมตะเข้ราง 1 ราง ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ (2/2/61)
1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet แนวจ้อยทุกแนว พื้นที่ 233.32 ตรม.

1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet เต็มพื้นที่ 322.80 ตรม.
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99/8 หมู่ 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด
1. ทากันซึมปล่องอากาศ ไดมิเตอร์ขนาด 13-14 นิ้ว รวม 17 ปล่อง
(สาขาฉะเชิงเทรา)
36/6 หมู่ที่ 8 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
บริ ษทั โอเอ ทรานสปอร์ต จากัด
1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet เต็มพื้นที่ และกันซึมพื้นปูนคอนกรี ต อาคาร1-2
880/1 ถ.หลวงเท่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
2. ทากันซึมรอยต่อหลังคา Metal Sheet เต็มพื้นที่ พร้อมพื้นคอนกรี ตทางเดิน และพื้นคอนกรี ตกลางแนวตูแ้ อร์
กทม. 10520
บริ ษทั บางกอก แฮนดิคราฟท์ เซ็นเตอร์ จากัด
1. ทากันซึมพื้นปูนคอนกรี ต พื้นที่ 65.60 ตรม.
165/1-2 ถ.หลวงเท่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม
บริ ษทั ไดนามิค แอร์ คาร์โก้ จากัด
1. พ่นสีสะท้อนความร้อนพื้นคอนกรี ต พื้นที่ 110 ตรม.
257/11 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
บริ ษทั รอยัลเจมส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
1. ทากันซึมเพิม่ เติมอาคารใหญ่ดา้ นข้าง ซ้าย-ขวา ความยาวรวม 1,008 เมตร
808/8 ถ.หลวงเพ่ง แขวงทับยาว ลาดกระบัง กทม. 10520
บริ ษทั คูดี จากัด
1. ทากันซึมดาดฟ้ าคอนกรี ตชั้น 3 และชั้น 2 (งานเหมา)
50/89 ซ.D3 ถ.บอร์นสตรี ท ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
บริ ษทั เดอะมาสเตอร์กรุ๊ ป แมเนจเม้นท์ จากัด
1. ทากันซึมเพิม่ เติมส่วนของหลังคา Metal Sheet แนวจ้อย พร้อมเสริ มแผ่นอลูมิเนียมเชิงชายตลอดแนวสองข้างรางน้ าที่ส้ นั
701 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
และโค๊ตกันซึมหัวน๊อต สกรู พื้นที่ 2,340 ตรม.
บริ ษทั วิเชียรจักรกลการเกษตร จากัด
1. ทากันซึมหลังคากระเบื้องลอนคู่, หัวน๊อตสกรู ท้งั หมดพื้นที่โกดัง, ลูกหมุน, และช่องแสง สกายไลท์ พร้อมพ่นสีสะท้อนความร้อน (หลังคาชั้น 3)
1/4-7 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
บริ ษทั เดอะมาสเตอร์กรุ๊ ป แมเนจเม้นท์ จากัด
1. ทากันซึมสันโค้งแผ่น Metal Sheet แนวรางน้ า 227 เมตร, หัวน๊อตสกรู 8,052 ตัว สันโค้ง 2 อาคาร (แนวรางน้ าติดกัน)
701 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
บริ ษทั อินเตอร์เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จากัด
1. ทากันซึม 10 จุด (งานเหมา)
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1138/117 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กทม.
บริ ษทั ครี เอชัน่ เฟอร์นิเจอร์อินดัสตรี จากัด
19/108 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
บริ ษทั ซันนี่ ร้อยเอ็ด จากัด
238 ถ.ปัทมานนท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
บริ ษทั ซี .เอ็น.เค. ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
229/2 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10270
บริ ษทั ห้างเทพนครพาณิชย์ จากัด
995-997 ถ.เจริ ญกรุ ง แขวงมหาพฤฒนาราม เขตบางรัก
กทม. 10500
บจก.กัลลิเวอร์ส เทรเวล แอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย)
50 อาคารต้นสน ชั้น 2 ห้อง 201/207 ซ.ต้นสน ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

1. พ่นสีพ้นื ที่เพิม่ เติมด้านผนังตึก พร้อมพ่นสีสะท้อนความร้อนพื้นที่ 99.12 ตรม. และทากันซึมหลังคาพื้นคอนกรี ต พื้นที่ 530 ตรม.

1. ติดฉนวนกันความร้อน และกันซึมตามแนวรอยต่อกระเบื้องเต็มพื้นที่ 182.59 ตรม.
1. ทากันซึมหัวน๊อต ป.ปลา 4,000 ตัว

1. ทากันซึมหลังคากระเบื้องลอนคู่ และพ่นสีหลังคา Beger พื้นที่ 504 ตรม. 15/3/56
2. ทากันซึมหลังคากระเบื้องลอนคู่และพ่นสีหลังคา Beger
พื้นที่ 265 ตรม. 8/4/57
1. ซ่อมแซมและปรับปรุ งอาคาร

56 บริ ษทั ฮาร์ เปอร์ ส เฟรท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แอร์ คาร์ โก้ จากัด 1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet และรางน้ า พื้นที่ 305.25 ตรม.
2 ซ.ร่ มเกล้า 38 ถ.ร่ มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
2. ทากันซึมดาดฟ้ าคอนกรี ต 2 Project
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
57 บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด
1. ทากันซึมปล่องอากาศ ไดมิเตอร์ขนาด 13-14 นิ้ว รวม 17 ปล่อง
23/13 ม.9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
58 เทศบาลตาบลลุ่มลาชี
1. ทากันซึมหลังคากระเบื้อง C-Pac พร้อมทาสีหลังคาให้เหมือนเดิม (1 งาน)
22 หมู่ที่ 16 ต.ลุ่มลาชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
59 บริ ษทั เอ็น ซี ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด 1. ทากันซึมพื้นและแนวผนังคอนกรี ตยาว 3-4 เมตร
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60 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่
เขตคลองเตย กทม. 10110
บริ ษทั อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จากัด
999/2 ม.9 ถ.ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 10290
Grow rich power part Co.,Ltd.
60 ซ.พหลโยธิน 87 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
บริ ษทั เอ็ม.เจ.แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จากัด
76 ซ.บางบอน 3 ซ.6 ถ.บางบอน 3 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุ งเทพฯ 10150
บริ ษทั โทเทิล ควอลิต้ ี เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
1015/82 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
บริ ษทั อาร์ท อิน พาราไดร์ซ์ จากัด
78/34 หมู่ 9 ถ.พัทยาเหนือสาย 2 ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
บริ ษทั บริ งค์ส (ประเทศไทย) จากัด
919/586-591 อาคารจิวเวลรี่ เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 47
นอร์ธทาวน์เวอร์ ถ.สีลม สีลม บางรัก กทม. 10500
บริ ษทั คีพอินทัช โปรเจ็คต์ จากัด
80/108 ถ.กรุ งเทพกรี ฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุ งเทพฯ 10240

1. ทาตะแกรง ครอบรางน้ าคอนกรี ต พร้อมขัดล้างทาความสะอาด ความยาว 50 เมตร

1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet เต็มพื้นที่ 98 ตรม.

1. ทากันซึมหลังคากระเบื้อง C-Pac ครอบสันตะเข้ท้งั หมด ชั้นบน และชั้นล่าง พร้อมแนวรางน้ า 3 แนว รอยต่อไม้เชิงชายจัว่ มุม 3 จัว่
รอยแตกของคอนกรี ตแนวจัว่ และเก็บสีหลังคา (งานเหมา)
1. ทากันซึมหลังคากระเบื้องลอนคู่แนวปี กนกปูนทั้งหมด พร้อมพ่นสีสะท้อนความร้อนเต็มพื้นที่ 144 ตรม.

1. พ่นฉนวนกันความร้อน P.U. Foam บนหลังคากระเบื้องลอนคู่หนา 1 นิ้ว พร้อมพ่นสีหลังคาทับ เต็มพื้นที่ 2,648.36 ตรม.

1. ทากันซึมหลังคากระเบื้อง C-Pac ชั้นล่าง และปี กนกคอนกรี ต (งานเหมา)

1. ทากันซึมหลังคากระเบื้องลอนคู่ แนวปี กนกปูน ยาวประมาณ 8 เมตร และบริ เวณหัวน๊อตสกรู เต็มพื้นที่ (งานเหมา)

67 บริ ษทั สยาม ฮายาชิ จากัด
888/188 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250
68 บริ ษทั เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จากัด
888/3 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพฯ 10250
69 บริ ษทั ไทย ฟูรูคาวา ยูนิคอม เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
169 ซ.พระยาสุเรนทร์ 30 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชั้น
เขตคลองสามวา กรุ งเทพฯ 10510
70 บริ ษทั มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จากัด
87 ออล ซี ซัน่ ส์ เพลส เอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 22 ยูนิต2202
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
71 บริ ษทั โอมห์ม ลอว์ จากัด
60 ซ.รามคาแหง 43/1 (คุณหญิงเจือ) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
72 บริ ษทั บุญรัตน์พฒั นา จากัด
146 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
73 บริ ษทั รี เอ็กซ์ โปรดักส์ จากัด
41/1 ม.1 ซ.นนทบุรี 20 ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
74 หจก.ศรี พฒั น์พิบูลย์
98/4-6 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุ ณ เขตบางกอกใหญ่

1. พ่น P.U. Foam แนวครอบสันตะเข้ไปหลังบ้านหนา 1 นิ้ว พร้อมพ่นสีหลังคาทับ (งานเหมา)

1. พ่นฉนวนกันความร้อน P.U. Foam แนวครอบสันตะเข้ไปหลังบ้านหนา 1 นิ้ว พร้อมพ่นสีหลังคาทับ (งานเหมา)

1. พ่นฉนวนกันความร้อน P.U.Foam บนหลังคากระเบื้องลอนคู่ หนา 1 นิ้ว พร้อมพ่นสีหลังคาทับ (งานเหมา)

1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet และกระเบื้องลอนคู่ พื้นที่ 637 ตรม.

1. พ่นฉนวนกันความร้อน P.U. Foam เต็มพื้นที่หลังคา Metal Sheet พร้อมพ่นสีหลังคาทับ (งานเหมา)

1. พ่นฉนวนกันความร้อน P.U. Foam หนา 1 นิ้ว พร้อมพ่นสีหลังคาทับ พื้นที่ 252 ตรม.

1. ติดตั้งแผ่นกันสาดบริ เวณรอยต่อหลังคาด้วยหลังคา Metal Sheet ความยาว 50 ซม. ตามความยาวแนวกันสาด 60 เมตร ทั้งหมด 2 แถว (งานเหมา)

1. พ่นฉนวนกันความร้อน P.U. Foam หนา 1 นิ้ว พร้อมพ่นสีหลังคาทับ พื้นที่ 1,200 ตรม.
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กรุ งเทพฯ 10600
บริ ษทั ไทยพลาสติกตาข่าย จากัด
333/334 ม.4 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย ์
จ.สมุทรปราการ 10290
บริ ษทั โปรเจคเซเว่น จากัด
7 ซ.สังคมสงเคราะห์ 16 แยก 14 ถ.ลาดพร้าว 71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10310
บริ ษทั ทาคาฮาตะ พริ ซิซนั่ (ไทยแลนด์) จากัด
93 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา
13160
บริ ษทั ฮอนด้า ลิสซิ่ ง (ประเทศไทย) จากัด
2784 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพฯ 10620
คุณกิตติ สุวรรณทัต
200/83 หมู่บา้ นปริ ญสิริ-นวมินทร์ ถ.นวมินทร์
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10240
ห้างหุน้ ส่วนจากัดไมคอน เอ็นจิเนียริ่ ง
14/342 ซ.รามอินทรา 13 แขวงอนุเสารี ย ์ เขตบางเขน
กรุ งเทพฯ 10220
บริ ษทั โกบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จากัด (มหาชน)
13/1 หมู่ 2 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
บริ ษทั ซี ไอ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด

1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet แนวต่อแผ่นใสทั้งหมด รวม 10 แนว พร้อมติดตั้งนัง่ ร้าน 8-10 ชั้น (งานเหมา)

1. ทากันซึมหลังคากระเบื้อง C-Pac แนวครอบสันกลางหลังคาทั้งหมดตลอดแนวยาว 35 เมตร พร้อมทาสีหลังคาทับ

1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet แนวรอยต่อแผ่น และบริ เวณหัวน๊อตสกรู เก่า พื้นที่กว่า 5,100 ตรม. 1/11/56
2. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet แนวรอยต่อแผ่น และบริ เวณหัวน๊อตสกรู เก่า พื้นที่กว่า 4,686.40 ตรม. 29/4/57
1. ทากันซึมรอยต่อหลังคา Metal Sheet บริ เวณหลังคาด้านข้าง และทากันซึมดาดฟ้ าคอนกรี ต พื้นที่ 40 ตรม.
บริ เวณที่วางแอร์ พร้อมรื้ อแผ่นยางมะตอยของเดิมทิง้
1. พ่น PU. Foam แนวครอบกลางหลังคาซิงเกิ้ล และครอบข้างปี กนกปูน และพ่นสีหลังทับ (งานเหมา)

1. ทากันซึมรอยต่อแผ่น Metal Sheet, แนวแฟรชชิ่งบางจุด, แนวรางน้ าด้านหน้ายาว 2 เมตร และรอยหักของหลังคา พื้นที่ 500 ตรม.

1. ทากันซึมรอยต่อแผ่น Metal Sheet เต็มพื้นที่ 2 โรงงาน รวมพื้นที่ 2,545.20 ตรม.

1. พ่น PU. Foam บนหลังคากระเบื้องลอนคู่หนา 1 นิ้ว (งานเหมา)
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(สานักงานใหญ่)
68/829-830 หมู8่ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
บริ ษทั กิงโกะ ซอฟต์ จากัด
1. ทากันซึมรอยต่อซุ้มหลังคาหน้าต่างชั้นบนด้านหน้า พื้นที่ 180 ตรม.
599/244 หมู่บา้ นกลางกรุ ง ถ.รัชดา ซอย 29 แขวงจตุจกั ร 2. พ่น PU. Foam ผนังด้านข้างด้านบน และพ่นสีทบั
เขตจตุจกั ร กทม.
บริ ษทั ยุพดีวรรณ คอนซัลเตนท์ จากัด
1. พ่น PU. Foam ใต้หลังคา ความหนา 2 นิ้ว พื้นที่ 121.25 ตรม. แบ่งพ่น 2 ส่วน ในตัวบ้านหลัก และส่วนต่อเติมนอกบ้าน
12/45-46 หมู่ 6 ถ.กรุ งเทพ-นนท์ ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนบุรี 11000
บริ ษทั เอ็กซ์เปอร์ต ออโตเมชัน่ จากัด (สานักงานใหญ่) 1. พ่น PU. Foam บนหลังคากระเบื้องลอนคู่ หนา 1 นิ้ว และพ่นสีหลังคาทับ
300/68 ซ.ฉลองกรุ ง ถ.ฉลองกรุ ง แขวงลาปลาทิว
2. ทาฝ้ า 2 จุด ในออฟฟิ ศ และในห้องน้ า
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
บริ ษทั เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก(ที) จากัด
1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet พื้นที่ 344.30 ตรม.
23/110-117 อาคารสรชัย ชั้น 25-29 ซ.สุขุมวิท 63(เอกมัย)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
บริ ษทั เอ็ม.ไอ.ที. พรี ซิซนั่ จากัด
1. ทากันซึมรอยต่อแผ่นหลังคา Metal Sheet และหัวสกรู พื้นที่รวม 331 ตรม. 5/6/57
25 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน กม.43 ต.คลองหนึ่ง
2. ติดตั้งรางน้ า ความยาว 8.50 เมตร ขยับแผ่นหลังคา ติดตั้งท่อรางน้ า 5/6/57
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120
ห้างหุน้ ส่วนจากัด สหเทพารักษ์
1. พ่นฉนวนกันความร้อน PU.Foam หนา 1 นิ้ว และพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating แนวครอบสันตะเข้ท้งั หมด
143/353 หมู่ที่ 10 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี
2. พ่นฉนวนกันความร้อน PU. Foam หนา 2 นิ้ว ใต้กระเบื้องหลังคา C-Pac พื้นที่ 250 ตรม.
จ.สมุทรปราการ 10540
3. บริ การลอกใยแก้วเก่าใต้หลังคา
ทั้งหมด 3 รายการ 20/8/57
บริ ษทั เตยหอมอุตสาหกรรม จากัด สาขาที่ 001
1. เปลี่ยนหลังคา Metal Sheet พื้นที่ท้งั หมด 837 ตรม. หน้างาน โรงงานน้ าแข็ง 66/4 ถ.ท่าแพใต้ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
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169/1 หมู่ที่ 1 ต.ข้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรี ธรรมราช
80000
บริ ษทั อาคเนย์อุตสาหรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด (สนง.ใหญ่)
116/17-18 ถ. ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ล เอส.เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
79 ถ.ริ มคลองประปา แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ
10800
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส
444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
หจก. ชินเรศธุรกิจและก่อสร้าง
80/13 หมู่ที่ 8 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

1. ทากันซึมพื้นคอนกรี ตดาดฟ้ า พื้นที่ 260 ตรม. 22/8/57

1. ทากันซึมหลังคา Metal Sheet รอบแนวแผ่นใส 2 แผ่น ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ
2. บริ การติดแผ่น Metal Sheet เพือ่ กันน้ าสาดรอยต่อแผ่น 2 ช่อง
ทั้งหมด 2 รายการ 23/8/57
1. บริ การกลิ้งกันซึมด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ พื้นที่ 52.5 ตรม.
2. บริ การกลิ้งสีทบั กันซึมทั้งหมด (สีเทา)
ทั้งหมด 2 รายการ 9/9/57
1. บริ การทากันซึมพื้นคอนกรี ต ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ พื้นที่ 85 ตรม.
2. บริ การปูตาข่ายเต็มพื้นที่
3. บริ การทาสีทบั กันซึมทั้งหมด (สีเทา)
(หน้างาน สถานีตารวจภูธรหนองบัว จ.นครสวรรค์ ทั้งหมด 3 รายการ 15/9/57)
บริ ษทั อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด (สนง.ใหญ่) 1. บริ การกันซึมพื้นคอนกรี ตดาดฟ้ า ด้วย Bonding กันซึมพิเศษเฉพาะพื้นคอนกรี ต พื้นที่ 260 ตรม.
116/17-18 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 2. บริ การปูตาข่ายเต็มพื้นที่
3. บริ การลอกแผ่นยางเก่าออก
4. บริ การผ่าร่ องพื้นคอนกรี ตปรับระดับไม่ให้น้ าขัง
ทั้งหมด 4 รายการ 16/9/57
บริ ษทั เอ็น สแควร์ ดีไซน์ จากัด
1. บริ การพ่น P.U. Foam บนหลังคากระเบื้องลอนคู่ ทั้ง ชั้นบน และชั้นล่าง รวมพื้นที่ท้งั หมด 737.50 ตรม.
41 หมู่ 9 แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
2. บริ การพ่นสีทบั P.U. Foam ทั้งหมด
ทั้งหมด 2 รายการ 25/9/57

96 บริ ษทั คอลลี่ย ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จากัด
502 ซอย รัชดาภิเษก 26 ถนน รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
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1. บริ การทากันซึมหลังคา Metal Sheet ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ ความหนา 3 มม.
2. บริ การทาสีทบั กันซึมทั้งหมด (สีเทาคลาสสิค)
3. บริ การรื้ อกันซึมเก่าออก พร้อมปรับระดับหลังคาใหม่
4. บริ การซ่อมฝ้ าเพดานและทาสีใหม่ให้เรี ยบร้อย
5. บริ การเปลี่ยนหลังคา Metal Sheet พื้นที่ 28 ตรม.
ทั้งหมด 5 รายการ 3/10/57
บริ ษทั ดีฟายน์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
1. บริ การทากันซึมครอบสันตะเข้ และแนวปี กนกปูน ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ
9/8 หมู่ 14 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
2. บริ การทาสีเดิมของหลังคาทับแนวกันซึม
ทั้งหมด 2 รายการ 9/10/57
บริ ษทั เล็ท จากัด
1. บริ การพ่น P.U. Foam ปิ ดช่องท่อแอร์ทะลุพ้นื ด้านบน 1x1 ตรม. พร้อมพ่นสีทบั P.U. Foam
377/4-6 ซ.ศูนย์วิจยั 4 (พระราม 9 ซอย 13) ถนน พระราม 9 2. บริ การพ่น P.U. Foam ฝาชีท่อระบาย 5 ฝา พร้อมพ่นสีทบั P.U. Foam ทั้งหมด 2 รายการ 21/10/57
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
บริ ษทั โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จากัด
1. บริ การพ่น P.U. Foam ตามแนวรอยต่อแฟรชชิ่ง หลังคา Metal Sheet ความหนา 1 นิ้ว
205/5-8 ซอย ทองหล่อ ถนน สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 2. บริ การพ่นสีทบั P.U.Foam ทั้งหมด (สีใกล้เคียงสีเดิม)
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
หน้างาน โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขา สิรินธร-ปิ่ นเกล้า ทั้งหมด 2 รายการ 11/11/57
3. บริ การทากันซึมแนวรอยต่อแผ่น Viva Board ตลอดแนวป้ ายชื่อรพ. ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ
4. บริ การทากันซึมแนวหลังคาด้านบน
5. บริ การทาฝ้ าและผนังหน้าต่างตรงบันไดข้างตูแ้ อร์
หน้างาน โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขา รังสิต รายการที่ 3-5 ทั้งหมด 3 รายการ 11/11/57
บริ ษทั เอ็ม.ไอ.ที พรี ซิชนั่ จากัด (สานักงานใหญ่)
1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน พื้นที่ 331 ตรม. 13/3/58
25 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน กม.43 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120
บริ ษทั เอส วี ซินดิเคต จากัด (สานักงานใหญ่)
1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน พื้นที่ 140 ตรม. 16/3/58
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1387 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
บริ ษทั พร็ อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค จากัด (มหาชน)
1. บริ การพ่นสีหลังคาใหม่ท้งั หมด พื้นที่ 550 ตรม. 8/4/58
100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนน พระรามเก้า
2. บริ การพ่นสีหลังคาใหม่ท้งั หมดเต็มพื้นที่หลังคาบ้านเลขที่ 89/1145 แปลง 1144 (10/8/59)
แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กทม. 10310
บริ ษทั วุฒิวรรธน์ โยธา จากัด (สานักงานใหญ่)
1. บริ การพ่นฉนวนกันความร้อน P.U. Foam ใต้หลังคาเมทัลชีท หนา 1 นิ้ว พื้นที่ 9 ตรม. 23/5/58
149/4 หมู่ 4 แขวง อนุสาวรี ย ์ เขต บางเขน กทม. 10220
บริ ษทั สปอร์ตทาวน์ จากัด (สานักงานใหญ่)
1. บริ การทากันซึมรอยต่อแผ่นหลังคา และกันซึมหัวน๊อตสกรู ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ พื้นที่ 1,458 ตรม.
116/15 หมู่ 4 ซอย รามอินทรา 13 ถนน รามอินทรา
2. บริ การปูตาข่ายตามแนวรอยต่อแผ่นหลังคา
แขวง อนุสาวรี ย ์ เขต บางเขน กทม. 10220
ทั้งหมด 2 รายการ 18/6/58
บริ ษทั บีส์นีส์ จากัด (สานักงานใหญ่)
1. บริ การทากันซึมแนวรอยต่อแผ่น Matel Sheet ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ 15/6/58
24/1 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
หจก.เอเทค อินสตรู เมนท์
1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating หลังคา Matel Sheet พื้นที่ 540 ตรม. 23/6/58
164/26-27 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น (หน้างาน จ.นครสวรรค์)
บริ ษทั เค.ที.แลนด์ จากัด (สานักงานใหญ่)
1. บริ การทากันซึมแนวสันตะเข้ท้งั หมดของหลังคาความยาว 62 เมตร ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ 22/7/58
89/2-89/3 หมู่ที่ 5 ต.เสาธงหิ น อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 111402. บริ การทากันซึมแนวปี กนกปูน และครอบสันตะเข้ พร้อมทาสีแนวครอบที่ทากันซึม มบ.นนท์ณิชา (14/9/59)
บริ ษทั ไทยเมชโปรดักส์ จากัด (สานักงานใหญ่)
1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating หลังคา Matel Sheet (งานเหมา) (25/1/59)
5 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
2. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating หลังคา
ซีแพค และพื้นคอนกรี ตรางน้ า (12/2/59)
3. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating ผนังห้องชั้น 1 และ ชั้น 2 (5/3/59)
4. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating หลังคา Metal Sheet โรง 1 (ติดรั้ว) พื้นที่ 144 ตรม. (23/8/60)
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5. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating หลังคา Metal Sheet โรง 2 พื้นที่ 280 ตรม. (23/8/60)
6. บริ การทากันซึมบริ เวณแนวจ้อย (รอยต่อแผ่น)หัวน๊อตสกรู ดว้ ย Acrylic Polymer หลังคา Metal Sheet โรง 2 พื้นที่ 280 ตรม. (23/8/60)
7. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating หลังคากระเบื้อง C-Pac พื้นที่ 170 ตรม. (หลังคาบน) (23/8/60)
8. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating หลังคากระเบื้อง C-Pac พื้นที่ 193 ตรม. (หลังคาล่าง) (23/8/60)
9. บริ การล้างทาความสะอาดก่อนการพ่น (หลังคาบนและหลังคาล่าง) (23/8/60)
10. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating หลังคา Metal Sheet โรงงาน พื้นที่ 42 ตรม. (15/9/60)
11. บริ การทากันซึมบริ เวณแนวจ้อย (รอยต่อแผ่น)หัวน๊อตสกรู ดว้ ย Acrylic Polymer หลังคา Metal Sheetโรงงาน พท. 42 ตรม. (15/9/60)
12. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating หลังคา Metal Sheet โรงงาน (หลังคาติดรั้ว) พื้นที่ 123 ตรม. (15/9/60)
บริ ษทั เหรี ยญทองการพิมพ์ (กิมไป๊ ) จากัด (สนง.ใหญ่) 1. บริ การทากันซึมหลังคา Metal Sheet แนวจ้อยแผ่น 17 แผ่น ยาว 50 เมตร ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ 2/2/59
1741 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 2. บริ การทากันซึมหลังคา Metal Sheet แนวจ้อยแผ่น 7 แผ่น ยาว 50 เมตร ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ 16/5/59
3. บริ การทากันซึมแนวจ้อยหลังคา Metal Sheet ด้วย Acrylic Polymer ความยาว 650 เมตร (22/6/59)
บริ ษทั เอส ดับบลิว ที แอนด์ ที จากัด (สนง.ใหญ่)
1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating (สีแดงเลือดนก) บนหลังคา Metal Sheet พื้นที่ 423 ตรม.
30/16-17 หมู่ 6 ถ.คลองหลวง ต.ตลองสี อ.คลองหลวง (หน้างานที่ทาการสถานทีตารวจ สภ.มาบตาพุด) 15/3/59
จ.ปทุมธานี 12120
2. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating (สีแดงตารวจ) บนหลังคา Metal Sheet พื้นที่ 205 ตรม.
(หน้างานที่ สภอ.เมืองระยอง จ.ระยอง) 5/4/59
บริ ษทั เหรี ยญทองการพิมพ์ (กิมไป๊ ) จากัด (สนง.ใหญ่) 1. บริ การทากันซึมหลังคา Metal Sheet แนวจ้อยแผ่น 17 แผ่น ยาว 50 เมตร ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ 2/2/59
1741 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
หจก. วิเศษพัฒนาก่อสร้าง (สนง.ใหญ่)
1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating บนหลังคาลอนคู่ พื้นที่ 256 ตรม. และพื้นคอนกรี ต พื้นที่ 44 ตรม. 29/4/59
11 หมู่ 7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
(หน้างาน ห้องพักพยาบาล รพ.สามโก้ จ.อ่างทอง)
14110
บริ ษทั สระบุรีทรัคเซลส์ จากัด (สนง.ใหญ่)
1. บริ การรื้ อหลังคาเก่าออกแล้วเปลี่ยนใหม่ (หลังคา Metal Sheet) พื้นที่ 836 ตรม. และบริ การทากันซึมรางน้ าคอนกรี ตโดยรอบอาคารด้านหลัง
1/10 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี พื้นที่ท้งั หมด 171 ตรม. (1/8/59)
18230
2. บริ การรื้ อหลังคาเก่าออกแล้วเปลี่ยนใหม่ หลังคาเก่าเป็ นไม้เก็ต เปลี่ยนเป็ นไม้เฌอร่ า พื้นที่หลังคาบ้าน 2 หลัง

114 บริ ษทั มอลล์ เอวีนิว จากัด (สนง.ใหญ่)
3530 ถนนลาดพร้าว คลองจัน่ บางกะปิ กทม. 10240
115 บริ ษทั จาร์เค็น จากัด (สนง.ใหญ่)
11/24 ซ.ศูนย์วิจยั ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
116 บริ ษทั ชัยสุภา แมนชัน่ จากัด (สนง.ใหญ่)
1 ซ.พหลธิน 87 ซอย 6 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
117 หจก. เอกมัย 58 (สานักงานใหญ่)
58 ถ.สุขุมวิท 63 ซอยเอกมัย แขวง พระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

118 บริ ษทั สระบุรี เอส ไอ ที ลิสซิ่ ง จากัด (สนง.ใหญ่)
1/10 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18230
119 บริ ษทั ล้ าเลิศ พัฒนา จากัด (สนง.ใหญ่)
103/44 ซ.ลาดพร้าว 26 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กทม. 10900

รวม 593 ตรม. (15/2/60)
1. บริ การทากันซึมบริ เวณหลังคา Metal Sheet ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ พื้นที่ 163 ตรม. และแนวรอยต่อแผ่น Metal Sheet
กับปี กนกปูน (10/8/59)
1. บริ การทากันซึมหลังคาซีแพคโมเนียแบบเรี ยบระหว่างผนังคอนกรี ตรางน้ า และซีแพคชั้น 9 และกันซึมผนังคอนกรี ตแตกร้าว ชั้น 8
ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ (15/8/59)
1. บริ การทากันซึมแนวตะเข้สนั และตะเข้ราง Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ พื้นที่รวมศาลา 3 หลัง พื้นที่รวม 403 ตรม.
และพ่นสีหลังคาใหม่เต็มพื้นที่ (15/8/59)
(หน้างาน หมู่บา้ นปรี ชา เมืองเอก รังสิต เลขที่ 95 ซ.2)
1. บริ การทากันซึมหลังคา Metal Sheet ทุกแนวต่อครอบข้าง และหัวน๊อตสกรู พื้นที่ 300 ตรม.
2. บริ การทากันสาดหน้าจัว่ โครงทัสกับรางน้ าคอนกรี ต โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมปิ ดแนวจัว่ ทั้งหมด ความยาว 14 เมตร
3. บริ การทากันซึมระเบียงคอนกรี ตชั้น 4 ทั้งหมด พื้นที่ 80 ตรม.
4. บริ การทากันซึมพื้นคอนกรี ตระเบียงชั้น 2 โดยรอบ พื้นที่ 96 ตรม.
5. บริ การทารู ระบายน้ าระเบียงชั้น 2 โดยรอบ
(5 รายการ หน้างานตึกกู๊ดวิท 25/8/59)
1. บริ การเปลี่ยนหลังคา Metal Sheet รื้ อหลังคาเก่าออกแล้วเปลี่ยนใหม่ พื้นที่ 836 ตรม.(29/8/59)
2. บริ การทากันซึมรางน้ าคอนกรี ตด้านหลังโดยรอบอาคารพื้นที่ท้งั หมด 171 ตรม.(29/8/59)
1. บริ การทากันซึมพื้นดาดฟ้ าคอนกรี ต 2 ห้อง พื้นที่รวม 104 ตรม. (6/9/59)
2. บริ การทากันซึมพื้นดาดฟ้ าคอนกรี ต 1 ห้อง พื้นที่รวม 52 ตรม. (16/9/59)
3. บริ การทากันซึมพื้นดาดฟ้ าคอนกรี ต 8 ห้อง พื้นที่รวม 420 ตรม. (21/10/59)
4. บริ การทากันซึมพื้นดาดฟ้ าคอนกรี ต 4 ห้อง พื้นที่รวม 212 ตรม. (11/11/59)
5. บริ การทากันซึมพื้นดาดฟ้ าคอนกรี ต 2 ห้อง พื้นที่รวม 104 ตรม. (11/11/59)

120 บริ ษทั มามี่ จากัด (สนง.ใหญ่)
1225/12-14 ซ.เย็นจิตต์ ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120
121 บริ ษทั ก่อแก้วชลบุรี จากัด (สนง.ใหญ่)
160/5 ถ.เปรมใจราษฎร์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20130
122 บริ ษทั โอเทค (ไทยแลนด์) จากัด (สนง.ใหญ่)
258 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา
13160
123 บริ ษทั เมโทร ดีเวลลอปเมนต์ จากัด (สนง.ใหญ่)
9/148 หมู่ที่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
124 หจก. วิชยั ฟาร์มการเกษตร สนง.ใหญ่
127 หมู่ 2 ถ.แจ้งสนิท ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี 34150
125 บริ ษทั อินโนแวลูส์ พรี ซิชนั่ (ประเทศไทย) จากัด
83 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา
13160

6. บริ การทากันซึมพื้นดาดฟ้ าคอนกรี ต 3 ห้อง พื้นที่รวม 140 ตรม. (11/11/59)
1. บริ การทากันซึมแนวต่อแผ่นหลังคา และหัวน๊อตสกรู (15/9/59)

1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating (สีครี ม) บนหลังคา Metal Sheet พื้นที่ 151 ตรม.
(หน้างาน มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 20/9/59)
1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating ประตูมว้ น 1 บาน
2. บริ การกลิ้งสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating ผนังคอนกรี ต พื้นที่ 15 ตรม.
3. บริ การทากันซึมหลังคาปล่องระบายอากาศชั้น 2 แนวที่ต้ งั คอมแอร์ (3 รายการ 22/9/59)
4. บริ การทากันซึมหลังคาปล่องระบายอากาศชั้น 2 แนวที่ต้ งั คอมแอร์ (3 รายการ 22/9/59)
1. บริ การทากันซึมหลังคากระเบื้องลอนคู่บริ เวณตะเข้สนั และหัวน๊อตสกรู และพ่นสีหลังคาใหม่ท้งั หมด พื้นที่รวม 250 ตรม.
(หน้างาน บ้านเลขที่ 55/5 หมู่ 14 แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กทม. 23/9/59)
2. บริ การทากันซึมรางน้ าคอนกรี ต พื้นที่ 20-30 ตรม. (งานเพิม่ 28/9/59)
1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating บนหลังคา คสล. หรื อรางน้ า คสล. พื้นที่ 570 ตรม.
2. บริ การล้างทาความสะอาดหลังคา
3. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating บนหลังคากระเบื้องลอนคู่ พื้นที่ 552
(หน้างาน รพ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริ ญ 3 รายการ 27/9/59)
1. บริ การทากันซึมหัวน๊อตสกรู หลังคา Metal Sheet
2. บริ การทากันซึมแนวจ้อยระหว่างแผ่น Metal Sheet
3. บริ การซ่อมท่อน้ าที่ชารุ ดทั้งหมด และทากันซึมท่อน้ า
( 3 รายการ พื้นที่รวม 8,208 ตรม. 10/10/59)
4. บริ การ Seal แนวขอบกระจกด้วย Silicone ชนิดพิเศษบริ เวณด้านหน้าบริ ษทั ฯ พื้นที่รวม 292 ตรม.

126 บริ ษทั อินโน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จากัด (สนง.ใหญ่) 1. บริ การทากันซึมแนวจ้อย (แนวต่อแผ่น) หัวน๊อตสกรู ครอบสัน และครอบข้าง หลังคา Metal Sheet พื้นที่ 641 ตรม.
83/54 ซอย สุขาภิบาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 2. บริ การล้างทาความสะอาดหลังคา
กทม. 10220
3. บริ การทากันซึมเชิงชาย 2 ข้าง, ช่องพัดลมดูดอากาศ, ช่องเดินท่อแอร์ดกั ด้านข้าง และไซด์ดิ้ง
(หน้างาน กรมส่งเสริ มศูนย์วฒั นธรรม รัชดา ทั้งหมด 3 รายการ 13/10/59)
127 บริ ษทั ลองซาน วีเนียร์ (1970) จากัด (สนง.ใหญ่)
1. บริ การทากันซึมระหว่างคอนกรี ตกับ Metal Sheet ตลอดแนวทั้งหมด ประมาณ 24 เมตร (9/11/59)
48 หมู่ที่ 6 ถนนโรงงานกระดาษ ต.บางกระสั้น
2. บริ การทากันซึมระหว่างผนังคอนกรี ตกับ Metal Sheet ความยาว 12 เมตร (9/11/59)
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา 13160
128 บริ ษทั เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จากัด (สนง.ใหญ่)
1. บริ การทากันซึมบนหลังคา Metal Sheet บริ เวณแนวจ้อย และหัวน๊อตสกรู พื้นที่ 414 ตรม. (15/11/59)
51/75 ซอยวิภาวดี 66 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
2. บริ การทาฝาครอบเปิ ด-ปิ ด หลังช่อง Service ขนาด 60x60 ซม. (15/11/59)
กทม. 10210
3. บริ การทากันซึมบนหลังคา Metal Sheet บริ เวณแนวจ้อย และหัวน๊อตสกรู พื้นที่ 90 ตรม. (29/11/59)
129 หจก.วิจิตรรุ่ งโรจน์ก่อสร้าง 1995 (สนง.ใหญ่)
1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating หลังคาเหล็ก Metal Sheet ความหนา 300 ไมครอน
146 หมู่ที่ 1 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
หน้างาน อัฒจันทร์สนามกีฬา อ.เซกา จ.บึงกาฬ (2/12/59)
130 บริ ษทั เหรี ยญ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด
1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating บนหลังคา Metal Sheet ความหนา 300 ไมครอน พื้นที่ 450 ตรม.
(สนง.ใหญ่) 29/56 ถ.ประเสริ ญมนูญกิจ แขวงนวลจันทร์ 2. บริ การล้างทาความสะอาดหลังคา พื้นที่ 450 ตรม.
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
(หน้างาน โครงการปรับปรุ งออฟฟิ ศ เอี่ยมสกุลรัตน์ ทั้งหมด 2 รายการ 14/1/60)
131 บริ ษทั ฮาร์เปอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (สนง.ใหญ่)
1. บริ การทากันซึมแนวจ้อย หัวน๊อตสกรู และรอยต่อแผ่น Metal Sheet พื้นที่ 2,300 ตรม.
49/12 หมู่ที่ 1 ซ.รวมทรัพย์เจริ ญ ถ.ศรี นคริ นทร์
2. บริ การทากันซึมแนวสันตะเข้ท้งั หมด หัวน๊อตสกรู ท้งั หมดของหลังคา และเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ให้ใหม่ (เฉพาะที่แตกร้าว)
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
ความยาวของสันตะเข้ท้งั หมด รวม 3 หลัง ยาว 99 เมตร
(หน้างาน บ.ฮาร์เปอร์ ต.บางระกา จ.อยุธยา ทั้งหมด 2 รายการ 27/1/60)
132 บริ ษทั เจ แอนด์ ดับบลิว พรอสเพอริ ต้ ี จากัด (สนง.ใหญ่) 1. บริ การทากันซึมบนหลังคา Metal Sheet บริ เวณแนวจ้อย หัวน๊อตสกรู และครอบ พื้นที่ 152.5 ตรม.
230/88 หมู่ที่ 12 ซ.วัดหลวงพ่อโต ถ.บางนาตราด
2. บริ การล้างทาความสะอาดก่อนทากันซึม (2 รายการ 1/3/60)
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
133 บริ ษทั เฟิ ร์ม อันดัสตรี จากัด (สนง.ใหญ่)
1. บริ การพ่นฉนวนกันความร้อน P.U. Foam ใต้หลังคา ความหนาเนื้อฉนวน 1 นิ้ว พื้นที่ 240 ตรม. (2/3/60)

42/47 และ 42/123 หมู่ที่ 5 ต.ไร่ ขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
134 บริ ษทั สไมล์กรี น จากัด (สนง.ใหญ่)
2/64 ซ.เพชรเกษม 114 แขวง หนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160
135 บริ ษทั โปรเจค เซเว่น จากัด (สนง.ใหญ่)
7 ซอยสังคมสงเคราะห 16 แยก 14 ถ.ลาดพร้าว 71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
136 มูลนิธิ ชาวคริ สต์ศาสนิกชนดั้งเดิม ออร์โธด็อกซ์
ในประเทศไทย 26 ซ.วชิรธรรมสาธิต 36 ถ.สุขุมวิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260

1. บริ การทากันซึมบนหลังคากระเบื้องไตรลอน บริ เวณแนวจ้อย หัวน๊อตสกรู และครอบ พื้นที่ 100 ตรม. (3/3/60)

1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating ความหนา 300 ไมครอน พื้นที่ 156 ตรม. (21/3/60)

1. บริ เวณทากันซึมหลังคากระเบื้อง C-Pac แผ่นเรี ยบ (แนวตั้ง) พื้นที่ 285 ตรม.
2. บริ การพ่นสีหลังคาทับเต็มพื้นที่หลังคากระเบื้อง C-Pac แผ่นเรี ยบ (สีหลังคา TOA สีเขียวมรกต รหัส R312)
3. บริ การล้างทาความสะอาดหลังคา
4. บริ การ Seal Silicone กระจกรอบโบสถ์ 2 ชั้น
(ทั้งหมด 4 รายการ 22/3/60)
5. บริ การทากันซึมรางน้าคอนกรี ตรอบตัวโบสถ์ พร้อมทาสีกนั ซึมทับหน้า พื้นที่ 111.2 ตรม.
6. บริ การวางตาข่ายเสริ มแรงยึดเกาะก่อนโค๊ตกันซึม
(รายการที่ 5-6 ทั้งหมด 2 รายการ 7/4/60)
7. บริ การทากันซึมหลังคากระเบื้อง C-Pac แผ่นเรี ยบ (แนวตั้ง) พื้นที่ 265 ตรม.
8. บริ การพ่นสีหลังคาทับเต็มพื้นที่หลังคากระเบื้อง C-Pac แผ่นเรี ยบ (สีหลังคา TOA สีเขียวมรกต รหัส R312)
9. บริ การล้างทาความสะอาดหลังคา
10. บริ การ Seal Silicone กระจกรอบบ้านพัก 2 ชั้น
(รายการที่ 7-10 ทั้งหมด 4 รายการ 18/4/60)
11. บริ การทากันซึมพื้นคอนกรี ต พร้อมโค๊ตทับด้วยสีกนั ซึม
(สีเทา) พื้นที่ 95 ตรม.
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12. บริ การทากันซึมรอบโดม พร้อมโค๊ตทับด้วยสี Ceramic Coating จานวน 9 โดม
13. บริ การติดแผ่น Membrane แนวชายคาด้านหน้าที่หลุด
(หน้างาน มูลนิธิฯ จ.ชลบุรี รายการที่ 11-13 ทั้งหมด 3 รายการ 27/4/60)
บริ ษทั ธีร์ซี จากัด (สนง.ใหญ่)
1. บริ การทากันซึมบนหลังคากระเบื้องทุกแนวรอยต่อของแผ่นกระเบื้อง พื้นที่ไม่เกิน 120 ตรม.
1 อาคาร กลาสเฮ้าส์ ห้อง P01 ชั้น P ซ.สุขุมวิท 25
2. บริ การทาสีใกล้เคียงสีเดิมทาทับเต็มพื้นที่หลังคา
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 3. บริ การล้างทาความสะอาดก่อนทากันซึม
(ทั้งหมด 3 รายการ 24/4/60)
4. บริ การทากันซึมพื้นคอนกรี ต ด้วย Cement Base กันซึมชนิดพิเศษพร้อมทาสีกนั ซึมทับหน้า (สีเทา)
(หน้างาน มบ. เลคอเวนิว เพอร์เฟคเพลส ลาดกระบัง 29/11/60)
บริ ษทั ชลิตา อินเทียเรี ย แอนด์ เดคอร์ จากัด (สนง.ใหญ่) 1. บริ การพ่น P.U. Foam ใต้หลังคา ความหนา 2 นิ้ว หลังคา Metal Sheet พื้นที่ 90 ตรม.
หมู่บา้ นเศรษฐศิริ เลขที่ 3/313 ถ.ประชาชื่น
(หน้างาน เซ็นทรัลพระราม 2 28/4/60)
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนบุรี จ.นนทบุรี 11000
บริ ษทั องค์อร จากัด (สนง.ใหญ่)
1. บริ การทากันซึมบนหลังคา บริ เวณหัวน๊อตสกรู และรอยต่อแผ่นหลังคา Metal Sheet พื้นที่ 855 ตรม. (17/5/60)
114/95 หมู่ที่ 5 ถ.ภูมิเวท ต.ปากเกร็ ด อ.ปากเกร็ ด
จ.นนทบุรี 11120
บริ ษทั แอลแอนด์อี แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด (สนง.ใหญ่) 1. บริ การทากันซึมบริ เวณหัวน๊อตสกรู และแนวจ้อย บนหลังคา Metal Sheet พื้นที่ 2,967 ตรม.
85/3 ซ.ประชุมพร ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
2. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating ความหนา 300 ไมครอน พื้นที่ 2,967 ตรม.
เขตหลักสี่ กทม. 10210
3. บริ การล้างทาความสะอาดหลังคา พื้นที่ 2,967 ตรม.
4. บริ การพ่นสีทาโลโก้ตวั อักษรชื่อบริ ษทั บนหลังคา Metal Sheet
(ทั้งหมด 4 รายการ 1/6/60)
บริ ษทั ไทย โคโคนัท จากัด (มหาชน)
1. บริ การพ่น P.U. Foam + พ่นสีหลังคาทับ (สีเทา) อาคารผลิต 1 มี 35 จุด (1/6/60)
67 หมู่ 1 ต. หนองกลางนา อ. เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 2. บริ การพ่น P.U. Foam + พ่นสีหลังคาทับ (สีเทา) อาคารผลิต 2 มี 62 จุด (1/6/60)
3. บริ การพ่น P.U.Foam + พ่นสีหลังคาทับ (สีเทา) อาคารผลิต 3 มี 33 จุด (1/6/60)

142 บริ ษทั ตันติภา ก่อสร้าง จากัด (สานักงานใหญ่)
14/348 ซ.รามคาแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุ งเทพฯ 10510
143 บริ ษทั บลู อาช คอน จากัด (สานักงานใหญ่)
61/30 ม. 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
144 บริ ษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
145 บริ ษทั ซินเซียร์ลี่ สกรี น จากัด (สานักงานใหญ่)
30/138 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ถ. เจษฏาวิถี
ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
146 บริ ษทั อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จากัด
1888 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กรุ งเทพฯ 10160
147 บริ ษทั โตเซน อินดัสเตรี ยล จากัด (สานักงานใหญ่)
3388 / 62 ชั้นที่ 18 อาคาร สิรินรัตน์ ถนน พระราม 4
แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110

1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating ความหนา 300 ไมครอน พื้นที่ 2,600 ตรม. (8/6/60)

1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating ความหนา 300 ไมครอน พื้นที่ 1,610 ตรม.
(หน้างานบริ ษทั ไดกิ้น นิคมอมตะนคร บางปะกง จ.ชลบุรี 20/6/60)
1. บริ การทากันซึมบริ เวณหัวน๊อตสกรู และแนวจ้อย บนหลังคา Metal Sheet พื้นที่ 441 ตรม.
2. บริ การล้างทาความสะอาดหลังคาก่อนทากันซึม
3. บริ การติดตั้งนัง่ ร้านเพือ่ ขึ้นทางาน
(ทั้งหมด 3 รายการ 23/6/60)
1. บริ การทากันซึมบริ เวณแนวจ้อย(รอยต่อแผ่น), หัวน๊อตสกรู , ครอบสัน, ครอบข้าง, รางน้ า และไซดิ้ง บนหลังคา Metal Sheet
พื้นที่ 4,394 ตรม. (27/6/60)
1. บริ การทากันซึมบริ เวณหัวน๊อตสกรู และแนวจ้อย บนหลังคา Metal Sheet พื้นที่ 1,020 ตรม. (22/8/60)

1. บริ การทากันซึมรอบแผ่นใส ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ ความยาวรวม 140 เมตร
2. บริ การปิ ดรอยต่อแผ่นใส ด้วยแผ่น Metal Sheet (แบบเรี ยบ) ขนาด 0.90 × 1.00 ม.
3. บริ การทากันซึมหัวน๊อตสกรู บริ เวณแผ่นใส
(ทั้งหมด 3 รายการ 31/1/61)
148 หจก. เกียรติศกั ดิ์ กรุ๊ ป (สานักงานใหญ่)
1. บริ การพ่น P.U.Foam ใต้หลังคากระเบื้อง C-Pac ความหนาเนื้อฉนวน 50 mm. + / - 3 mm. พื้นที่ 160 ตร.ม.
18 ซอย ไอ ซี ดี 5 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวง คลองสามประเวท (หน้างานหมู่บา้ นนันทวัน บางพลี 9/2/61)
เขต ลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520
149 ห้างหุน้ ส่วนสามัญ สโมสรแบตมินตัน เอฟ วาย ซี
1. บริ การทากันซึมบนหลังคา Metal Sheet บริ เวณแนวจ้อย (รอยต่อแผ่น) ,หัวน๊อตสกรู ด้วย Acrylic Polymer พื้นที่ 540 ตร.ม. (19/4/61)

(สานักงานใหญ่) 218 ซอยจันทน์ 43 (ฝั่งขวา)
ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ
10120
150 ร้าน เอส พี รับเบอร์ (สานักงานใหญ่)
126/39 ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
กรุ งเทพฯ 10150
151 บริ ษทั เอส. เอส. แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด (สานักงานใหญ่)
114 / 7 หมู่ 2 ถ. กรุ งนนท์ - จงถนอม ต. มหาสวัสดิ์
อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 11130

1. บริ การพ่นฉนวน P.U.Foam หุม้ ท่อ ความยาวไม่เกิน 15 เมตร (24/4/61)

1. บริ การทากันซึมผนังคอนกรี ตด้านหลังโรงงาน ด้วย Cement Base กันซึมชนิดพิเศษ พื้นที่ 98 ตร.ม. และบริ การทาสีทบั หน้ากันซึม พื้นที่ 98 ตร.ม.
2. บริ การทากันซึมแนวคอนกรี ตกับหลังคา Metal Sheet และรางน้ าบริ เวณที่รั่ว
3. บริ การทากันซึมแนวขอบกระจกอลูมิเนียม พื้นที่ 17 ตร.ม.
4. บริ การทากันซึมพื้นคอนกรี ตดาดฟ้ า ด้วย Cement Base กันซึมชนิดพิเศษ พื้นที่ 56 ตร.ม.
5. บริ การทากันซึมหัวน๊อตสกรู บนหลังคากระเบื้องลอนคู่ ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ พื้นที่ 960 ตร.ม.
6. บริ การเปลี่ยนครอบสันตะเข้ใหม่ จานวน 100 แผ่น
(ทั้งหมด 6 รายการ 27/4/61)
7. บริ การทากันซึมลูกหมุน 8 ลูก ด้วย Bonding กันซึมชนิดพิเศษพร้อมวางตาข่าย
8. บริ การซ่อมเปลี่ยนลูกปื นพร้อมทากันซึมลูกหมุน 1 ลูก
(ทั้งหมด 2 รายการ 21/5/61)
1. บริ การทากันซึมปี กนกปูนชั้น 5 ด้วย Cement Base กันซึมชนิดพิเศษ (15/6/61)

152 บริ ษทั เวิลด์เด็กซ์ จี . อี. ซี. จากัด (สานักงานใหญ่)
976/16 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริ มคลองสามเสน
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
153 บริ ษทั สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (สานักงานใหญ่)
1. บริ การทากันซึมบนหลังคา Metal Sheet บริ เวณรอยต่อแผ่น, น๊อตสกรู ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ พื้นที่ 12,240 ตร.ม. (6/7/61)
189/48 - 49 หมู่ที่ 3 ต. บางเพรี ยง อ. บางบ่อ
2. บริ การทากันซึมรางน้ าคอนกรี ต ด้วย Cement Base กันซึมชนิดพิเศษ พร้อมทาสีกนั ซึมทับ (สีเขียว) พื้นที่ 255 ตร.ม. (12/10/61)
จ. สมุทรปราการ 10560
154 บริ ษทั ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จากัด (สานักงานใหญ่) 1. งานซ่อมครอบข้างหน้าหลังอาคาร ความยาว 120 เมตร ซ่อมเสร็ จทากันซึมด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ

222 หมู่ 17 ต. บางกระสั้น อ. บางปะอิน
จ. พระนครศรี อยุธยา 13160

2. งานซ่อมลูกหมุน 11 ตัว เปลี่ยนอะไหล่ทุกอย่างที่เสีย
3. ย้ายปล่องอากาศ
(ทั้งหมด 3 รายการ 8/8/61)
4. งานเชื่อมแนวต่อรางน้ าสแตนเลส เชื่อมใหม่ท้งั หมดและรู น้ าทิง้ ทั้งหมด
5. ล้างทาความสะอาด ทะลวงท่อที่ตนั ขัดสิ่ งสกปรกให้สะอาด
(ทั้งหมด 2 รายการ 30/8/61)
155 บริ ษทั บีส์นีส์ จากัด (สานักงานใหญ่)
1. ทากันซึมบนหลังคากระเบื้อง C-Pac บริ เวณครอบสันตะเข้ ด้วย Acrylic Polymer กันซึมชนิดพิเศษ พร้อมทาสีใกล้เคียงสีเดิมทับแนวกันซึม
24/1 ซ.สุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 2. บริ การตัดกิ่งไม้และเก็บใบไม้ในรางน้ า 2 ข้าง
กรุ งเทพฯ 10110
(ทั้งหมด 2 รายการ 20/9/61)
156 บริ ษทั เอ็ม.วาย.ดี.เอช.มาร์เก็ต จากัด (สานักงานใหญ่) 1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating บนหลังคาลอนคู่ ความหนาเนื้อฉนวน 300 micron พื้นที่ 2,280 ตรม.
83 หมู่ 6 ต. เสาธงหิ น อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี 11140
2. บริ การล้างทาความสะอาดหลังคาลอนคู่ พื้นที่ 2,280 ตรม.
(ทั้งหมด 2 รายการ 12/10/61)
3. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating บนหลังคาลอนคู่ อาคาร 3 ความหนาเนื้อฉนวน 300 micron พื้นที่ 2,865 ตรม.
4. บริ การล้างทาความสะอาดหลังคาลอนคู่ พื้นที่ 2,865 ตรม.
(ทั้งหมด 2 รายการ 25/1/62)
5. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating บนหลังคาโค้งเชื่อมอาคาร 2-3 ความหนาเนื้อฉนวน 300 micron พื้นที่ 1,725 ตรม.
6. บริ การล้างทาความสะอาดหลังคาโค้งเชื่อมอาคาร 2-3 พื้นที่ 1,725 ตรม.
(ทั้งหมด 2 รายการ 22/3/62)
7. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating บนหลังคาลอนคู่ อาคาร A ความหนาเนื้อฉนวน 300 micron พื้นที่ 3,456 ตรม.
8. บริ การล้างทาความสะอาดหลังคาลอนคู่ พื้นที่ 3,456 ตรม.
(ทั้งหมด 2 รายการ 17/5/62)
9. งานเปลี่ยนลูกหมุน อาคาร A จานวน 12 ลูก (17/5/62)
10. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating บนหลังคาMetal sheet อาคารหน้าหมู่บา้ น ความหนาเนื้อฉนวน 300 micron พื้นที่ 916 ตรม.
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11. บริ การล้างทาความสะอาดหลังคา Metal Sheet พื้นที่ 916 ตรม.
(ทั้งหมด 2 รายการ 31/5/62)
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) 1. บริ การทากันซึมบนหลังคา Metal Sheet พื้นที่หลังคา 3 ส่วน(หลังคาเล็กส่วนที่ 1 =1,470 ตรม. หลังคาใหญ่ = 2,100 ตรม. หลังคาหอคอย 686 ตรม.)
90/9 หมู่ 1 ซ. สยามไซโล ถ. ปู่ เจ้าสมิงพราย
2. บริ การทากันซึมบนหลังคา Metal Sheet บริ เวณรอยต่อแผ่น (แนวจ้อย) และหัวน๊อตสกรู ด้วย Acrylic Polymer พื้นที่รวมทั้งหมด 4,256 ตรม.
ต.สาโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 (ทั้งหมด 2 รายการ 9/11/61)
บริ ษทั สกาย คอมเมอเชี่ยล จากัด (สานักงานใหญ่)
1. บริ การทากันซึมบนหลังคา Metal Sheet บริ เวณแนวจ้อย (รอยต่อแผ่น), หัวน๊อตสกรู ด้วย Acrylic Polymer และปิ ดแผ่นครอบจัว่ พื้นที่ 1,178 ตร.ม.
43 หมู่ที่ 3 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 (ทั้งหมด 1 รายการ 7/1/62)
บริ ษทั เยียระกานต์ จากัด
1. บริ การทากันซึมบนหลังคา Metal Sheet บริ เวณแนวจ้อย(รอยต่อแผ่น) และหัวน๊อตสกรู ด้วย Acrylic Polymer พื้นที่ประมาณ 14,000 ตร.ม.
77 / 13 ม. 2 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร
2. บริ การฉีดล้างทาความสะอาดหลังคาก่อนทากันซึม
จ.สมุทรสาคร 74000
(ทั้งหมด 2 รายการ 24/4/62)
บริ ษทั สยามเทค ยูไนเต็ด จากัด (สานักงานใหญ่)
1. ค่าแรงพ่นสีหลังคา Metal Sheet พื้นที่ประมาณ 3,000 ตร.ม. (หน้างานราชภัฏเพชรบุรี) (16/5/62)
88 / 5 หมู่ 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
บริ ษทั ไตรกรุ๊ ป รัชดา จากัด (สานักงานใหญ่)
1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating (สีขาว) บนพื้นดาดฟ้ า คสล. ความหนาเนื้อฉนวน 300 micron พื้นที่ 2,400 ตร.ม.
อาคารเอ็มมานูเอล เลขที่ 158 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง 2. บริ การฉีดล้างทาความสะอาดพื้นดาดฟ้ า คสล. ก่อนการพ่น Ceramic Coating
เขต ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
(หน้างาน โครงการ ไอ คอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 2 ) (ทั้งหมด 2 รายการ 16/5/62)
บริ ษทั บี . ที. โฮลเซลเลอร์ จากัด (สานักงานใหญ่)
1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating (สีขาว) บนหลังคา Metal Sheet ความหนาเนื้อฉนวน 300 micron พื้นที่ 273 ตร.ม. (30/5/62)
4 / 19 หมู่ 10 ซอย สวนผัก 5 ถนน สวนผัก
แขวง ตลิ่งชัน เขต ตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170
บริ ษทั เจริ ญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ พ จากัด (สานักงานใหญ่) 1. บริ การทากันซึมบนหลังคา Metal Sheet บริ เวณหัวน๊อตสกรู ,รอยต่อแผ่น และแฟรชชิ่ง ด้วย Acrylic Polymer พื้นที่ท้งั หมด 4,896 ตร.ม.
1 ถนน เจริ ญราษฏร์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร
2. บริ การยิงน๊อตสกรู ที่หลวมให้แน่นเรี ยบร้อย (ใช้น๊อตสกรู ใหม่)
กรุ งเทพฯ 10120
(ทั้งหมด 2 รายการ 14/6/62)
บริ ษทั เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จากัด (สานักงานใหญ่) 1. บริ การทากันซึมผนังคอนกรี ตและหลังคาลอนคู่ ราคาเหมา (19/6/62)

89 / 1 ซอย รัชฏภัณฑ์ ถนน ราชปรารภ แขวง มักกะสัน
เขต ราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
165 บริ ษทั ทรอปิ คอล นูทริ ชนั่ จากัด (สานักงานใหญ่)
1. บริ การโค๊ตกันรั่วบนหลังคากระเบื้องลอนคู่ พื้นที่ 200 ตรม. (21/6/62)
568/1 หมู่ 6 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77210
166 ห้างหุน้ ส่วนจากัด ส.สถาปัตย์การโยธา (สานักงานใหญ่) 1. บริ การพ่นสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating (สีขาว) บนหลังคา Metal Sheet ความหนาเนื้อฉนวน 300 micron พื้นที่ 356 ตรม.
71 หมู่ 1 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสยั จ.ศรี สะเกษ 33120 2. บริ การล้างทาความสะอาดก่อนการพ่น พื้นที่ 356 ตรม.
(ทั้งหมด 2 รายการ 11/7/62)
167 บริ ษทั กิจจาแอดวานซ์เทคโนโลยี จากัด (สานักงานใหญ่) 1. บริ การทากันซึมพื้นคอนกรี ตดาดฟ้ า ด้วย Cement Base กันซึมชนิดพิเศษพร้อมทาสีกนั ซึม (สีเขียว)ทับหน้า พื้นที่ 104 ตร.ม. (19/8/62)
148 ถนน โชคชัย 4 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว
กรุ งเทพฯ 10230
168 บริ ษทั เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิ ง จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) 1. บริ การทากันซึมพื้นคอนกรี ต จุด A และจุด B เต็มพื้นที่ ด้วย Cement Base พร้อมทาสีกนั ซึม(สีเขียว) ทับหน้า พื้นที่ท้งั 2 จุด รวม 80 ตรม. (7/9/62)
1/765 หมู่ที่ 17 ตรอก อัมพร ถนน พหลโยธิน กม.26
ตาบล คูคต อาเภอ ลาลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

