
ล ำดบั รำยช่ือลูกค้ำ ลักษณะกำรท ำงำน

1 องคก์ารบริการส่วนจงัหวดัราชบุรี (กองช่าง) 1. ท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ืองดินเผา พร้อมท าสีหลงัคาให้เหมือนเดิม (สนัตะเข,้ครอบจัว่,ครอบกระเบ้ือง,รอยต่อดา้นขา้งท่ีร่ัวซึม) พ้ืนท่ี 97 ตรม. 28/12/55

 ถ.อ าเภอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70001 2. ท ากนัซึมรอยต่อหลงัคากระจกอาคารส านกังานหลงัใหม่ตึก 4 พ้ืนท่ี 108 ตรม. 12/9/55

3. ท ากนัซึมสนัตะเข ้และตะเขร้างบนหลงัคา Metal Sheet ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ ความยาวแนวกนัซึม รวมทั้งหมด 529 เมตร
4. บริการปูตาข่าย Polyester เพ่ือเสริมแรงยึดเกาะ
5. บริการ Safety เพ่ือความปลอดภยั 
(รายการท่ี 3-5 ทั้งหมด 3 รายการ 5/9/57)
6. ท ากนัซึมรอยต่อหลงัคากระจกอาคารส านกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรีตึก 4 ชั้น ดว้ยซิลิโคนท่ีเหมาะกบักระจก พ้ืนท่ี 108 ตรม. 29/6/58
7. งานซ่อมแซมท ากนัซึมหลงัคากระจกอาคารส านกังานฯ หลงัใหม่ ชั้น 4
8. งานซ่อมแซมท ากนัซึมครอบสนัหลงัคา คสล. ท่ีแตกร้าวของอาคารส านกังานฯหลงัใหม่ 4 ชั้น ขนาดกวา้ง 0.60 ม. ยาว 29.00 ม. รวมพ้ืนท่ีซ่อมแซม
9. งานซ่อมแซมท ากนัซึมและปิดรอยร่ัวหลงัคาอาคารหลงัเก่าชั้น 3 ส่วนท่ีเป็นตะเขร้างระบายน ้า เพ่ือกนันก ยาว 14.00 ม. รวมพ้ืนท่ี 7 ตรม.  
(รายการท่ี 7-9 ทั้งหมด 3 รายการ 7/8/61)
10. งานซ่อมแซมท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet ดา้นหนา้ฝ่ังขวา อาคารโรงยิมเนเซ่ียม พ้ืนท่ี 701 ตรม.
11. งานซ่อมแซมท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet ดา้นหลงัฝ่ังซา้ย อาคารโรงยิมเนเซ่ียม พ้ืนท่ี 390 ตรม.
12. ท าสีแนวกนัซึมให้ใกลเ้คียงสีเดิม พ้ืนท่ี 1,091 ตรม.
(รายการท่ี 10-12 ทั้งหมด 3 รายการ 5/9/62)

2 บริษทั อิโคชีล จ ากดั 1. ท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีตดาดฟ้า ตึกอิซีล 1 ยนิูต และพ้ืนท่ีเป็นตวัแอล พ้ืนท่ี 231.16 ตรม. 25/12/55
99/28-31,99/58 ถ.ลาดพร้าว-วงัหิน แขวงลาดพร้าว 2. ท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีตดาดฟ้า ตึก TLT พ้ืนท่ี 108 ตรม. 7/12/55
เขตลาดพร้าว กทม. 10230 3. ท ากนัพ้ืนคอนกรีตดาดฟ้า ตึก TLT พ้ืนท่ี 200 ตรม. 20/11/55

3 บริษทั ไทยลีการเกษตร จ ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet และช่อง Sky-light บริเวณโกดงัดา้นหนา้ 36 ช่องแสดง และลูกหมุน 
2 ซ.นราธิวาศราชนครินทร์ 8 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 
แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กทม. 10120

4 บริษทั มินิกริป (ประเทศไทย) จ ากดั  1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet เตม็พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี 200 ตรม. 
96/2 หมู่ 12 ต.หนองเหียง อ.พนสันิคม จ.ชลบุรี 20140

5 บริษทั อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 1. ท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีตดาดฟ้า (พ้ืนท่ีไม่ถึง 100 ตรม.คิดเป็นงานเหมา) 
44/5 ม.3 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000

6 บริษทั อาร์ตแพค แอนด ์ดิสเพลย ์จ  ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet (ขา้งโรงงาน) พ้ืนท่ี 250 ตรม. 
999/2 ม.9 ถ.ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด 

ผลงำนบริษทั เซรำมคิโค๊ตติง้ทีม จ ำกดั
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อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290
7 บริษทั สุลกัษณาก่อสร้าง จ  ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet เตม็พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี 50 ตรม. 

100/25 หมู่ท่ี 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
8 บริษทั พฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ ากดั 1. ท ากนัซึมแนวรางน ้าขา้งตึกยาว, ท่อแอร์ห้องบุคคลชั้น1, แนวกระจกดาดฟ้า, ดาดฟ้าบริเวณแทง้น ้าและประตูทางออกดาดฟ้า,

701 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แนวบนัไดและขอบหนา้ต่างชั้น 5 
กทม. 10330

9 บริษทั ส านกัพิมพ ์พฒันาวิชาการ (พว.) จ ากดั 1. ท ากนัซึมพ้ืนซีเมนตบ์ริเวณตูค้อนเดน้เซอร์แอร์เตม็พ้ืนท่ี และท ากนัซึมผนงัรอยร้าวดา้นนอกตึก พ้ืนท่ี 8 ตรม.
614/7 ถ.พระราม 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม. 10331 2. ท ากนัซึมพ้ืนปูนคอนกรีต พ้ืนท่ี 30 ตรม. 

10 บริษทั ฟีโนมีนา จ ากดั  1. ท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีตดาดฟ้า พร้อมทั้งร้ือแผ่นคอนกรีตเก่าออกและปูใหม่ พ้ืนท่ี 178.80 ตรม. 
14,16 ซ.สุวรรณมณี แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กทม. 10310

11 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วนัศิริก่อสร้าง (2004)  1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet ตึก 404 และ 414 16/11/55
99/1070 ซ.48 หมู่ท่ี 1 ต.ล าผกักูด อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 2. ท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีต ตึก 404 และ 414 16/11/55 
12110 3. ท ากนัซึมรอยต่อของแผ่น Composit และพ้ืนดาดฟ้าคอนกรีต และแกไ้ขจุดร่ัวทั้งหมด 4 ห้อง 24/10/55

4. ท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีตและผนงัคอนกรีตถงัน ้า 5/10/55
5. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet เตม็พ้ืนท่ี 376 ตรม. 21/8/55
6. ท ากนัซึมรอยต่อตาข่าย 28 แนวๆละ 24 เมตร หนา้งานท่ี โรงพยาบาลวิภาราม ซ.พฒันาการ 51 13/6/57

12 บริษทั เทอร์มอลแพค จ ากดั (ชลบุรี) 1. ท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่เตม็พ้ืนท่ี (งานเหมา) 
12/7 หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

13 บริษทั แกมมาโก ้ประเทศไทย (จ ากดั) 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet เตม็พ้ืนท่ี 1,168.70 ตรม. 
122-123 หมู่ 1 ถ.ราชพฤกษ ์ต.บางขนุน อ.บางกรวย 
จ.นนทบุรี 11141

14 บริษทั โตเกียว ริช อินดสัทร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 1. ท ากนัซึมแนวรางน ้าคอนกรีตตลอดแนว และตามแนวผนงัระหว่างรางน ้าคอนกรีตกบัหลงัคาลอนคู่ตลอดแนวรางน ้าทั้งหมด (งานเหมา) 
49/4 หมู่ 6 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 12140

15 บริษทั ที ย ูอาร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet เตม็พ้ืนท่ี 255 ตรม. 
39 ซ.อินทามระ 4 ถ.สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กทม

16 คุณ สุชญา ลิมะวิรัชพงษ ์ 1. ท ากนัซึมแนวสนัตะเข ้และหลงัคาลอนคู่เตม็พ้ืนท่ี (งานเหมา)
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ผลงำนบริษทั เซรำมคิโค๊ตติง้ทีม จ ำกดั

222/25 หมู่บา้นพรีเม่ียมเพลส 2 ถ.เกษตร-นวมินทร์ 
ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม. 10230

17 บริษทั สยาม ฮายาชิ จ  ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ือง C-Pac แนวสนัตะเข ้(งานเหมา) 
888/188 ถ.ศรีนครินทร์ สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250

18 บริษทั เดอะนอมมินีพฒันา จ ากดั                                     1. ท ากนัซึมผนงัของบล็อคแกว้ และผนงัดา้นหลงั พร้อมทั้งปิดแนวปีกนกทั้งหมด 6 แนว , ปิดรูขอ ป.ปลา, และ ปิดรอยร้าวของแผ่น รวม 30 เมตร 
410 ถ.จรัญสนิทวงศ ์บางยีข่นั บางพลดั กทม. 10700

19 บริษทั เฮริเทจ ทาวน์โฮม จ ากดั                             1. ลา้งหลงัคา และพ่นสารกนัเช้ือรา พ้ืนท่ี 796 ตรม. 
73/2 หมู่ท่ี 1 ถ.สามกอง-กะทู ้ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเก็ด 83120

20 20. บริษทั ปาธชั จ  ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet เตม็พ้ืนท่ี 360 ตรม. 
99 หมู่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

21 บริษทั บีเอ็มพี แบงคอล จ ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet แนวรอยต่อและหวัน็อต          
2083 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 2. เปล่ียนกระเบ้ืองลอนคู่ 1 แผ่น และจดัระเบียบลอนคู่ใหม่ให้แน่น

22 บริษทั เฮริเทจ สวีท จ ากดั 1. ท ากนัซึมผนงัคอนกรีต พร้อมท าสีให้เหมือนเดิม พ้ืนท่ี 690 ตรม. 14/8/55 
73/2 หมู่ 1 ถ.สามกอง-กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเก็ด  83120 2. ท ากนัซึมปีกนก (งานเหมา) 24/7/55

23 บริษทั เอ็กซ์ตร้า ไลฟ์ จ  ากดั  1. พ่นสีสะทอ้นความร้อน บนหลงัคากระเบ้ือง C-Pac (งานเหมา) 
39/121 หมู่ 5 ซ.ลาดปลาเคา้ 60 ถ.รามอินทรา 
แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.

24 บริษทั ตรีเจริญ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 1. ท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีต พ้ืนท่ี 185 ตรม. 
26/1 หมู่ 13 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

25 บริษทั เอ็มบาสซี เฟรท (ไทยแลนด)์ จ ากดั 1. ท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีตตามขอบดาดฟ้า และปรับพ้ืนคอนกรีตดาดฟ้า (งานเหมา) 
46/3 อาคารอีเอฟ ซ.ศูนยวิ์จยั 4 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320

26 บริษทั รอยลัเจมส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 1. ท ากนัซึมพ้ืนท่ีฐานรองตูป้ลา 5 ตู ้
808/8 ถ.หลวงเพ่ง แขวงทบัยาว ลาดกระบงั กทม. 10520

27 บริษทั ตา้ด้ี (ไทย-เอเชีย) จ ากดั 1. ท ากนัซึมพ้ืนรางน ้าและขอบผนงัรางน ้าคอนกรีตและช่องลอนกระเบ้ือง และท ากนัซึมแนวปีกนกท่ีแตกร้าวระหว่างปูนใหม่กบัปูนเก่ารวมหวัสกรู 
369/3 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม (งานเหมา)

28 บริษทั วี.อาร์.พี อินซูเลชัน่ จ  ากดั  1. ท ากนัซึมรางน ้าพ้ืนคอนกรีตและขอบผนงัและรางน ้าอาคารสีลมทาวเวอร์ (เฉพาะรางน ้าคอนกรีต) 11.48 เมตร 28/3/55
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9/103 หมู่ 6 ซ.นวมินทร์ 95 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม 2. ท ากนัซึมรางน ้าพ้ืนคอนกรีตและขอบผนงัและรางน ้าอาคารสีลมทาวเวอร์ (เฉพาะรางน ้าคอนกรีต) 144 เมตร 27/2/55
เขตคลองกุ่ม กทม.

29 บริษทั ตะวนัออกพาณิชย ์ ลีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)    1. ร้ือหลงัคาเก่าออกและขนไปทิ้ง                                             
976/1 ซ.โรงพยาบาลพระราม 9 ริมคลองสามเสน 2. เปล่ียนหลงัคาใหม่เป็น Metal Sheet และพ่นโฟมใตห้ลงัคา  และท ากนัซึมบนพ้ืนคอนกรีตทั้งหมด (งานเหมา)
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

30 บริษทั เอดสโก ดรัคส จ ากดั                                     1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet เตม็พ้ืนท่ี 504 ตรม.
49/1 หมู่ 16 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

31 บริษทั นีโอ เอ็กซิปิท จ ากดั 1. ท ากนัซึมบนรางน ้าคอนกรีตและแนวสนัตะเข ้  และท ากนัซึมบนหลงัคาลอนคู่และหวัน๊อตสกรู (งานเหมา)
100/1 ซ.มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

32 บริษทั ชายส่ี เรทเตอร์ลอง จ ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet เตม็พ้ืนท่ี 195 ตรม.
7/7 หมู่ 8 ต.คลอง 6 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120

33 บริษทั อาควาไทย จ ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่ ชั้น 3 และ ท าสีหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่ ชั้น 1, 2 และ 3
2034/132 อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

34 บริษทั ไทยแลส ทรานสปอร์ต จ ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่ และผนงัคอนกรีตดา้นขา้ง พ้ืนท่ี 70 ตรม.
997/18 หมู่ 12 บางนา - ตราด ถ.บางนา-ตราด บางนา 
กทม. 10260

35 บริษทั โปรบิลด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั  1. พ่นสีสะทอ้นความร้อนทั้งหมด 3 สี เตม็พ้ืนท่ี 1,457 ตรม.
5-7 ซ.ติวานนท ์33 ถ.ติวานนท ์ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี 4 จุด ไดแ้ก่ แคนดง,ละหานทราย,เฉลิมพระเกียรติ,ท่ามะตูม,รัตนบุรี
จ.นนทบุรี 11000

36 โรงพยาบาลเลิดสิน 1. ท ากนัซึมพ้ืนดาดฟ้าคอนกรีต และแนวผนงั พ้ืนท่ี 32 ตรม.
190 ถ.สีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กทม. 10500

37 บริษทั นมัเบอร์วนัดีไซน์ จ  ากดั                                 1. ท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่  พร้อมพ่นสีสะทอ้นความร้อน เตม็พ้ืนท่ี 1,540 ตรม. 28/12/54
758 หมู่ 3 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี 2. ท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีต ตลอดแนวหลงัคา พร้อมท าความสะอาด ขดัลา้งตะไคร่น ้า พ้ืนท่ี 160 ตรม. 13/12/54
จ.ปทุมธานี 12000

38 นิติบุคคลอาคารชุดบา้นสิริสาทร 1. ท ากนัซึมหลงัคาลูกฟูก และหลงัคา Neustile พร้อมพ่นสีสะทอ้นความร้อน พ้ืนท่ี ตึกสิริ 1,168 ตรม. ตึกสาธร  1,374 ตรม.      



ล ำดบั รำยช่ือลูกค้ำ ลักษณะกำรท ำงำน

ผลงำนบริษทั เซรำมคิโค๊ตติง้ทีม จ ำกดั

10 ถ.เยน็อากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 2. ท าทั้ง 2 รายการทั้งตึกสิริ และตึกสาธร
3. บริการท ากนัซึมตะเขร้าง 1 ราง  ดว้ย  Acrylic  Polymer  กนัซึมชนิดพิเศษ (2/2/61)

39 บริษทั ไทย ซีอาร์ซี จ  ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet แนวจอ้ยทุกแนว พ้ืนท่ี 233.32 ตรม.
76 ซ.พ่ึงมี 5 ถ.สุขมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กทม. 10260

40 บริษทั 8 เศรษฐี จ  ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet เตม็พ้ืนท่ี 322.80 ตรม.
99/8 หมู่ 16 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

41 บริษทั ห้องปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั 1. ท ากนัซึมปล่องอากาศ ไดมิเตอร์ขนาด 13-14 น้ิว รวม 17 ปล่อง
(สาขาฉะเชิงเทรา) 
36/6 หมู่ท่ี 8 ต.ท่าสะอา้น อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

42 บริษทั โอเอ ทรานสปอร์ต จ ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet เตม็พ้ืนท่ี และกนัซึมพ้ืนปูนคอนกรีต อาคาร1-2
880/1 ถ.หลวงเท่ง แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั 2. ท ากนัซึมรอยต่อหลงัคา Metal Sheet เตม็พ้ืนท่ี พร้อมพ้ืนคอนกรีตทางเดิน และพ้ืนคอนกรีตกลางแนวตูแ้อร์
กทม. 10520

43 บริษทั บางกอก แฮนดิคราฟท ์เซ็นเตอร์ จ  ากดั  1. ท ากนัซึมพ้ืนปูนคอนกรีต พ้ืนท่ี 65.60 ตรม.
165/1-2 ถ.หลวงเท่ง แขวงขมุทอง เขตลาดกระบงั กทม

44 บริษทั ไดนามิค แอร์ คาร์โก ้จ  ากดั 1. พ่นสีสะทอ้นความร้อนพ้ืนคอนกรีต พ้ืนท่ี 110 ตรม.
257/11 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

45 บริษทั รอยลัเจมส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  1. ท ากนัซึมเพ่ิมเติมอาคารใหญ่ดา้นขา้ง ซา้ย-ขวา ความยาวรวม 1,008 เมตร
808/8 ถ.หลวงเพ่ง แขวงทบัยาว ลาดกระบงั กทม. 10520

46 บริษทั คูดี จ  ากดั  1. ท ากนัซึมดาดฟ้าคอนกรีตชั้น 3 และชั้น 2 (งานเหมา)
50/89 ซ.D3 ถ.บอร์นสตรีท ต.บา้นใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

47 บริษทั เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 1. ท ากนัซึมเพ่ิมเติมส่วนของหลงัคา Metal Sheet แนวจอ้ย พร้อมเสริมแผ่นอลูมิเนียมเชิงชายตลอดแนวสองขา้งรางน ้าท่ีสั้น 
701 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 และโคต๊กนัซึมหวัน๊อต สกรู พ้ืนท่ี 2,340 ตรม.

48 บริษทั วิเชียรจกัรกลการเกษตร จ ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ืองลอนคู,่ หวัน๊อตสกรูทั้งหมดพ้ืนท่ีโกดงั, ลูกหมุน, และช่องแสง สกายไลท ์พร้อมพ่นสีสะทอ้นความร้อน (หลงัคาชั้น 3)
1/4-7 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร 74130

49 บริษทั เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 1. ท ากนัซึมสนัโคง้แผ่น Metal Sheet แนวรางน ้า 227  เมตร, หวัน๊อตสกรู 8,052 ตวั สนัโคง้ 2 อาคาร (แนวรางน ้าติดกนั) 



ล ำดบั รำยช่ือลูกค้ำ ลักษณะกำรท ำงำน

ผลงำนบริษทั เซรำมคิโค๊ตติง้ทีม จ ำกดั

701 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
50 บริษทั อินเตอร์เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จ  ากดั 1. ท ากนัซึม 10 จุด (งานเหมา)

1138/117 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กทม.
51 บริษทั ครีเอชัน่เฟอร์นิเจอร์อินดสัตรี จ  ากดั 1. พ่นสีพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมดา้นผนงัตึก พร้อมพ่นสีสะทอ้นความร้อนพ้ืนท่ี 99.12 ตรม. และท ากนัซึมหลงัคาพ้ืนคอนกรีต พ้ืนท่ี 530 ตรม.

19/108 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

52 บริษทั ซนัน่ี ร้อยเอ็ด จ  ากดั 1. ติดฉนวนกนัความร้อน และกนัซึมตามแนวรอยต่อกระเบ้ืองเตม็พ้ืนท่ี 182.59 ตรม.
238 ถ.ปัทมานนท ์อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

53 บริษทั ซี.เอ็น.เค. ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ  ากดั 1. ท ากนัซึมหวัน๊อต ป.ปลา 4,000 ตวั
229/2 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ ์ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ 10270

54 บริษทั ห้างเทพนครพาณิชย ์จ  ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่ และพ่นสีหลงัคา Beger พ้ืนท่ี 504 ตรม. 15/3/56
995-997 ถ.เจริญกรุง แขวงมหาพฤฒนาราม เขตบางรัก 2. ท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่และพ่นสีหลงัคา Beger
กทม. 10500 พ้ืนท่ี 265 ตรม. 8/4/57

55 บจก.กลัลิเวอร์ส เทรเวล แอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย) 1. ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร
50 อาคารตน้สน ชั้น 2 ห้อง 201/207 ซ.ตน้สน ถ.เพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330

56 บริษทั ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชัน่แนล แอร์ คาร์โก ้จ  ากดั  1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet และรางน ้า พ้ืนท่ี 305.25 ตรม.
2 ซ.ร่มเกลา้ 38 ถ.ร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ 2. ท ากนัซึมดาดฟ้าคอนกรีต 2 Project
เขตลาดกระบงั กทม. 10520

57 บริษทั ห้องปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั 1. ท ากนัซึมปล่องอากาศ ไดมิเตอร์ขนาด 13-14 น้ิว รวม 17 ปล่อง
23/13 ม.9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

58 เทศบาลต าบลลุ่มล าชี 1. ท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ือง C-Pac พร้อมท าสีหลงัคาให้เหมือนเดิม (1 งาน)
22 หมู่ท่ี 16 ต.ลุ่มล าชี อ.บา้นเขวา้ จ.ชยัภูมิ 36170

59 บริษทั เอ็น ซี ซี แมนเนจเมน้ท ์แอนดดี์เวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 1. ท ากนัซึมพ้ืนและแนวผนงัคอนกรีตยาว 3-4 เมตร
60 ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ถ.รัชดาภิเษกตดัใหม่ 
เขตคลองเตย กทม. 10110



ล ำดบั รำยช่ือลูกค้ำ ลักษณะกำรท ำงำน

ผลงำนบริษทั เซรำมคิโค๊ตติง้ทีม จ ำกดั

60 บริษทั อาร์ตแพค แอนด ์ดิสเพลย ์จ  ากดั 1. ท าตะแกรง ครอบรางน ้าคอนกรีต พร้อมขดัลา้งท าความสะอาด ความยาว 50 เมตร
999/2 ม.9 ถ.ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290

61 Grow rich power part Co.,Ltd. 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet เตม็พ้ืนท่ี 98 ตรม.
60 ซ.พหลโยธิน 87 ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

62 บริษทั เอ็ม.เจ.แอคเคาน์ต้ิง แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ือง C-Pac ครอบสนัตะเขท้ั้งหมด ชั้นบน และชั้นล่าง พร้อมแนวรางน ้า 3 แนว รอยต่อไมเ้ชิงชายจัว่มุม 3 จัว่ 
76 ซ.บางบอน 3 ซ.6 ถ.บางบอน 3 แขวงบางบอน รอยแตกของคอนกรีตแนวจัว่ และเก็บสีหลงัคา (งานเหมา)
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

63 บริษทั โทเทิล ควอลิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่แนวปีกนกปูนทั้งหมด พร้อมพ่นสีสะทอ้นความร้อนเตม็พ้ืนท่ี 144 ตรม.
1015/82 ถ.บางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม 
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150

64 บริษทั อาร์ท อิน พาราไดร์ซ์ จ  ากดั 1. พ่นฉนวนกนัความร้อน P.U. Foam บนหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่หนา 1 น้ิว  พร้อมพ่นสีหลงัคาทบั เตม็พ้ืนท่ี 2,648.36 ตรม.
78/34 หมู่ 9 ถ.พทัยาเหนือสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 20150

65 บริษทั บริงคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ือง C-Pac  ชั้นล่าง และปีกนกคอนกรีต (งานเหมา)
919/586-591 อาคารจิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 47 
นอร์ธทาวน์เวอร์ ถ.สีลม สีลม บางรัก กทม. 10500

66 บริษทั คีพอินทชั โปรเจ็คต ์จ  ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่ แนวปีกนกปูน ยาวประมาณ 8 เมตร และบริเวณหวัน๊อตสกรูเตม็พ้ืนท่ี (งานเหมา)
80/108 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10240

67 บริษทั สยาม ฮายาชิ จ  ากดั 1. พ่น P.U. Foam แนวครอบสนัตะเขไ้ปหลงับา้นหนา 1 น้ิว พร้อมพ่นสีหลงัคาทบั (งานเหมา)
888/188 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม. 10250

68 บริษทั เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จ  ากดั 1. พ่นฉนวนกนัความร้อน P.U. Foam แนวครอบสนัตะเขไ้ปหลงับา้นหนา 1 น้ิว พร้อมพ่นสีหลงัคาทบั (งานเหมา)
888/3 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250



ล ำดบั รำยช่ือลูกค้ำ ลักษณะกำรท ำงำน

ผลงำนบริษทั เซรำมคิโค๊ตติง้ทีม จ ำกดั

69 บริษทั ไทย ฟูรูคาวา ยนิูคอม เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 1. พ่นฉนวนกนัความร้อน P.U.Foam บนหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่ หนา 1 น้ิว พร้อมพ่นสีหลงัคาทบั (งานเหมา)
169 ซ.พระยาสุเรนทร์ 30 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชั้น 
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

70 บริษทั มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จ ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet  และกระเบ้ืองลอนคู่ พ้ืนท่ี 637 ตรม.
87 ออล ซี ซัน่ส์ เพลส เอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 22 ยนิูต2202
ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330

71 บริษทั โอมห์ม ลอว ์จ  ากดั 1. พ่นฉนวนกนัความร้อน P.U. Foam เตม็พ้ืนท่ีหลงัคา Metal Sheet พร้อมพ่นสีหลงัคาทบั (งานเหมา)
60 ซ.รามค าแหง 43/1 (คุณหญิงเจือ) แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

72 บริษทั บุญรัตน์พฒันา จ ากดั 1. พ่นฉนวนกนัความร้อน P.U. Foam หนา 1 น้ิว พร้อมพ่นสีหลงัคาทบั พ้ืนท่ี 252 ตรม.
146 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

73 บริษทั รีเอ็กซ์ โปรดกัส์ จ  ากดั 1. ติดตั้งแผ่นกนัสาดบริเวณรอยต่อหลงัคาดว้ยหลงัคา Metal Sheet ความยาว 50 ซม. ตามความยาวแนวกนัสาด 60 เมตร ทั้งหมด 2 แถว (งานเหมา)
41/1 ม.1 ซ.นนทบุรี 20 ต.บางกระสอ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000

74 หจก.ศรีพฒัน์พิบูลย ์ 1. พ่นฉนวนกนัความร้อน P.U. Foam หนา 1 น้ิว พร้อมพ่นสีหลงัคาทบั พ้ืนท่ี 1,200 ตรม.
98/4-6 ถ.อิสรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600

75 บริษทั ไทยพลาสติกตาข่าย จ  ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet แนวต่อแผ่นใสทั้งหมด รวม 10 แนว พร้อมติดตั้งนัง่ร้าน 8-10 ชั้น (งานเหมา)
333/334 ม.4 ต.บา้นคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย ์
จ.สมุทรปราการ 10290

76 บริษทั โปรเจคเซเว่น จ  ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ือง C-Pac แนวครอบสนักลางหลงัคาทั้งหมดตลอดแนวยาว 35 เมตร พร้อมทาสีหลงัคาทบั
7 ซ.สงัคมสงเคราะห์ 16 แยก 14 ถ.ลาดพร้าว 71 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310

77 บริษทั ทาคาฮาตะ พริซิซัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet แนวรอยต่อแผ่น และบริเวณหวัน๊อตสกรูเก่า พ้ืนท่ีกว่า 5,100 ตรม. 1/11/56
93 หมู่ 1 ต.บา้นเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 2. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet แนวรอยต่อแผ่น และบริเวณหวัน๊อตสกรูเก่า พ้ืนท่ีกว่า 4,686.40 ตรม. 29/4/57
13160
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78 บริษทั ฮอนดา้ ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 1. ท ากนัซึมรอยต่อหลงัคา Metal Sheet บริเวณหลงัคาดา้นขา้ง และท ากนัซึมดาดฟ้าคอนกรีต พ้ืนท่ี 40 ตรม.
2784 ซ.สุขมุวิท 66/1 ถ.สุขมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา บริเวณท่ีวางแอร์ พร้อมร้ือแผ่นยางมะตอยของเดิมทิ้ง
กรุงเทพฯ 10620

79 คุณกิตติ สุวรรณทตั 1. พ่น PU. Foam แนวครอบกลางหลงัคาซิงเก้ิล และครอบขา้งปีกนกปูน และพ่นสีหลงัทบั (งานเหมา)
200/83 หมู่บา้นปริญสิริ-นวมินทร์ ถ.นวมินทร์ 
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

80 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัไมคอน เอ็นจิเนียร่ิง 1. ท ากนัซึมรอยต่อแผ่น Metal Sheet, แนวแฟรชช่ิงบางจุด, แนวรางน ้าดา้นหนา้ยาว 2 เมตร และรอยหกัของหลงัคา พ้ืนท่ี 500 ตรม.
14/342 ซ.รามอินทรา 13 แขวงอนุเสารีย ์เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220

81 บริษทั โกบอล คอนเน็คชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) 1. ท ากนัซึมรอยต่อแผ่น Metal Sheet เตม็พ้ืนท่ี 2 โรงงาน รวมพ้ืนท่ี 2,545.20 ตรม.
13/1 หมู่ 2 ถ.ก่ิงแกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540

82 บริษทั ซี ไอ เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 1. พ่น PU. Foam บนหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่หนา 1 น้ิว (งานเหมา)
(ส านกังานใหญ่)
68/829-830 หมู8่ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000

83 บริษทั กิงโกะ ซอฟต ์จ ากดั 1. ท ากนัซึมรอยต่อซุ้มหลงัคาหนา้ต่างชั้นบนดา้นหนา้ พ้ืนท่ี 180 ตรม.
599/244 หมู่บา้นกลางกรุง ถ.รัชดา ซอย 29 แขวงจตุจกัร 2. พ่น PU. Foam ผนงัดา้นขา้งดา้นบน และพ่นสีทบั
เขตจตุจกัร กทม. 

84 บริษทั ยพุดีวรรณ คอนซลัเตนท ์จ ากดั 1. พ่น PU. Foam ใตห้ลงัคา ความหนา 2 น้ิว พ้ืนท่ี 121.25 ตรม. แบ่งพ่น 2 ส่วน ในตวับา้นหลกั และส่วนต่อเติมนอกบา้น
12/45-46 หมู่ 6 ถ.กรุงเทพ-นนท ์ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี 
จ.นนบุรี 11000

85 บริษทั เอ็กซ์เปอร์ต ออโตเมชัน่ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. พ่น PU. Foam บนหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่ หนา 1 น้ิว และพ่นสีหลงัคาทบั 
300/68 ซ.ฉลองกรุง ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว 2. ท าฝ้า 2 จุด ในออฟฟิศ และในห้องน ้า
เขตลาดกระบงั กทม. 10520

86 บริษทั เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก(ที) จ ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet พ้ืนท่ี 344.30 ตรม.
23/110-117 อาคารสรชยั ชั้น 25-29 ซ.สุขมุวิท 63(เอกมยั) 
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ถ.สุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110
87 บริษทั เอ็ม.ไอ.ที. พรีซิซัน่ จ  ากดั 1. ท ากนัซึมรอยต่อแผ่นหลงัคา Metal Sheet และหวัสกรู พ้ืนท่ีรวม 331 ตรม. 5/6/57

25 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน กม.43 ต.คลองหน่ึง 2. ติดตั้งรางน ้า ความยาว 8.50 เมตร ขยบัแผ่นหลงัคา ติดตั้งท่อรางน ้า 5/6/57
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120

88 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหเทพารักษ์ 1. พ่นฉนวนกนัความร้อน PU.Foam หนา 1 น้ิว และพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating แนวครอบสนัตะเขท้ั้งหมด
143/353 หมู่ท่ี 10 ถนนเทพารักษ ์ต.บางปลา อ.บางพลี 2. พ่นฉนวนกนัความร้อน PU. Foam หนา 2 น้ิว ใตก้ระเบ้ืองหลงัคา C-Pac พ้ืนท่ี 250 ตรม.
จ.สมุทรปราการ 10540 3. บริการลอกใยแกว้เก่าใตห้ลงัคา

ทั้งหมด 3 รายการ 20/8/57
89 บริษทั เตยหอมอุตสาหกรรม จ ากดั สาขาท่ี 001 1. เปล่ียนหลงัคา Metal Sheet พ้ืนท่ีทั้งหมด 837 ตรม. หนา้งาน โรงงานน ้าแขง็ 66/4 ถ.ท่าแพใต ้ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

169/1 หมู่ท่ี 1 ต.ขา้งซา้ย  อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 
80000

90 บริษทั อาคเนยอุ์ตสาหรรมบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (สนง.ใหญ่) 1. ท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีตดาดฟ้า พ้ืนท่ี 260 ตรม. 22/8/57
116/17-18 ถ. ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110

91 บริษทั ทริปเป้ิล เอส.เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 1. ท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet รอบแนวแผ่นใส 2 แผ่น ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ
79 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 2. บริการติดแผ่น Metal Sheet เพ่ือกนัน ้าสาดรอยต่อแผ่น 2 ช่อง
10800 ทั้งหมด 2 รายการ 23/8/57

92 โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส 1. บริการกล้ิงกนัซึมดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 52.5 ตรม.
444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ 2. บริการกล้ิงสีทบักนัซึมทั้งหมด (สีเทา)
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ทั้งหมด 2 รายการ 9/9/57

93 หจก. ชินเรศธุรกิจและก่อสร้าง 1. บริการท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีต ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 85 ตรม.
80/13 หมู่ท่ี 8 ต.หวัรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 2. บริการปูตาข่ายเตม็พ้ืนท่ี

3. บริการท าสีทบักนัซึมทั้งหมด (สีเทา)
(หนา้งาน สถานีต ารวจภูธรหนองบวั จ.นครสวรรค ์ทั้งหมด 3 รายการ 15/9/57)

94 บริษทั อาคเนยอุ์ตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการกนัซึมพ้ืนคอนกรีตดาดฟ้า ดว้ย Bonding กนัซึมพิเศษเฉพาะพ้ืนคอนกรีต พ้ืนท่ี 260 ตรม.
116/17-18 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 2. บริการปูตาข่ายเตม็พ้ืนท่ี

3. บริการลอกแผ่นยางเก่าออก
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4. บริการผ่าร่องพ้ืนคอนกรีตปรับระดบัไม่ให้น ้าขงั
ทั้งหมด 4 รายการ 16/9/57

95 บริษทั เอ็น สแควร์ ดีไซน์ จ  ากดั 1. บริการพ่น P.U. Foam บนหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่ ทั้ง ชั้นบน และชั้นล่าง รวมพ้ืนท่ีทั้งหมด 737.50 ตรม.
41 หมู่ 9 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 2. บริการพ่นสีทบั P.U. Foam ทั้งหมด

ทั้งหมด 2 รายการ 25/9/57 
96 บริษทั คอลล่ีย ์อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 1. บริการท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ ความหนา 3 มม.

502 ซอย รัชดาภิเษก 26 ถนน รัชดาภิเษก 2. บริการท าสีทบักนัซึมทั้งหมด (สีเทาคลาสสิค)
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 3. บริการร้ือกนัซึมเก่าออก พร้อมปรับระดบัหลงัคาใหม่

4. บริการซ่อมฝ้าเพดานและทาสีใหม่ให้เรียบร้อย
5. บริการเปล่ียนหลงัคา Metal Sheet พ้ืนท่ี 28 ตรม.
ทั้งหมด 5 รายการ 3/10/57

97 บริษทั ดีฟายน์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 1. บริการท ากนัซึมครอบสนัตะเข ้และแนวปีกนกปูน ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ
9/8 หมู่ 14 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 2. บริการท าสีเดิมของหลงัคาทบัแนวกนัซึม

ทั้งหมด 2 รายการ 9/10/57
98 บริษทั เล็ท จ  ากดั 1. บริการพ่น P.U. Foam ปิดช่องท่อแอร์ทะลุพ้ืนดา้นบน 1x1 ตรม. พร้อมพ่นสีทบั P.U. Foam

377/4-6 ซ.ศูนยวิ์จยั 4 (พระราม 9 ซอย 13) ถนน พระราม 9 2. บริการพ่น P.U. Foam ฝาชีท่อระบาย 5 ฝา พร้อมพ่นสีทบั P.U. Foam ทั้งหมด 2 รายการ 21/10/57
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

99 บริษทั โรงพยาบาลสตัวท์องหล่อ จ ากดั 1. บริการพ่น P.U. Foam ตามแนวรอยต่อแฟรชช่ิง หลงัคา Metal Sheet ความหนา 1 น้ิว
205/5-8 ซอย ทองหล่อ ถนน สุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ 2. บริการพ่นสีทบั P.U.Foam ทั้งหมด (สีใกลเ้คียงสีเดิม)
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 หนา้งาน โรงพยาบาลสตัวท์องหล่อ สาขา สิรินธร-ป่ินเกลา้ ทั้งหมด 2 รายการ 11/11/57

3. บริการท ากนัซึมแนวรอยต่อแผ่น Viva Board ตลอดแนวป้ายช่ือรพ. ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ
4. บริการท ากนัซึมแนวหลงัคาดา้นบน
5. บริการท าฝ้าและผนงัหนา้ต่างตรงบนัไดขา้งตูแ้อร์
หนา้งาน โรงพยาบาลสตัวท์องหล่อ สาขา รังสิต รายการท่ี 3-5 ทั้งหมด 3 รายการ 11/11/57

100 บริษทั เอ็ม.ไอ.ที พรีซิชัน่ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน พ้ืนท่ี 331 ตรม. 13/3/58
25 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน กม.43 ต.คลองหน่ึง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120
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101 บริษทั เอส วี ซินดิเคต จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน พ้ืนท่ี 140 ตรม. 16/3/58
1387 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กทม. 10310

102 บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 1. บริการพ่นสีหลงัคาใหม่ทั้งหมด พ้ืนท่ี 550 ตรม. 8/4/58
100/1 อาคารวรสมบติั ชั้น 17 ถนน พระรามเกา้ 2. บริการพ่นสีหลงัคาใหม่ทั้งหมดเตม็พ้ืนท่ีหลงัคาบา้นเลขท่ี 89/1145 แปลง 1144 (10/8/59)
แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กทม. 10310

103 บริษทั วุฒิวรรธน์ โยธา จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่นฉนวนกนัความร้อน P.U. Foam ใตห้ลงัคาเมทลัชีท หนา 1 น้ิว พ้ืนท่ี 9 ตรม. 23/5/58
149/4 หมู่ 4 แขวง อนุสาวรีย ์เขต บางเขน กทม. 10220

104 บริษทั สปอร์ตทาวน์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมรอยต่อแผ่นหลงัคา และกนัซึมหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 1,458 ตรม.
116/15 หมู่ 4 ซอย รามอินทรา 13 ถนน รามอินทรา 2. บริการปูตาข่ายตามแนวรอยต่อแผ่นหลงัคา
แขวง อนุสาวรีย ์เขต บางเขน กทม. 10220 ทั้งหมด 2 รายการ 18/6/58

105 บริษทั บีส์นีส์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมแนวรอยต่อแผ่น Matel Sheet ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ 15/6/58
24/1 ซอยสุขมุวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตนัเหนือ
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110

106 หจก.เอเทค อินสตรูเมนท์ 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating หลงัคา Matel Sheet พ้ืนท่ี 540 ตรม. 23/6/58
164/26-27 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น (หนา้งาน จ.นครสวรรค)์

107 บริษทั เค.ที.แลนด ์จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมแนวสนัตะเขท้ั้งหมดของหลงัคาความยาว 62 เมตร ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ 22/7/58
89/2-89/3 หมู่ท่ี 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 2. บริการท ากนัซึมแนวปีกนกปูน และครอบสนัตะเข ้พร้อมทาสีแนวครอบท่ีท ากนัซึม มบ.นนทณิ์ชา (14/9/59)

108 บริษทั ไทยเมชโปรดกัส์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic  Coating หลงัคา Matel Sheet (งานเหมา) (25/1/59)
5 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 2. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating หลงัคา 

ซีแพค และพ้ืนคอนกรีตรางน ้า (12/2/59)
3. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating ผนงัห้องชั้น 1 และ ชั้น 2 (5/3/59)
4. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating หลงัคา Metal Sheet โรง 1 (ติดร้ัว) พ้ืนท่ี 144 ตรม. (23/8/60)
5. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating หลงัคา Metal Sheet โรง 2 พ้ืนท่ี 280 ตรม. (23/8/60)
6. บริการท ากนัซึมบริเวณแนวจอ้ย (รอยต่อแผ่น)หวัน๊อตสกรูดว้ย Acrylic Polymer หลงัคา Metal Sheet โรง 2 พ้ืนท่ี 280 ตรม. (23/8/60)
7. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating หลงัคากระเบ้ือง C-Pac พ้ืนท่ี 170 ตรม. (หลงัคาบน) (23/8/60)
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8. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating หลงัคากระเบ้ือง C-Pac พ้ืนท่ี 193 ตรม. (หลงัคาล่าง) (23/8/60)
9. บริการลา้งท าความสะอาดก่อนการพ่น (หลงัคาบนและหลงัคาล่าง) (23/8/60)
10. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating หลงัคา Metal Sheet โรงงาน พ้ืนท่ี 42 ตรม. (15/9/60)
11. บริการท ากนัซึมบริเวณแนวจอ้ย (รอยต่อแผ่น)หวัน๊อตสกรูดว้ย Acrylic Polymer หลงัคา Metal Sheetโรงงาน พท. 42 ตรม. (15/9/60)
12. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating หลงัคา Metal Sheet โรงงาน (หลงัคาติดร้ัว) พ้ืนท่ี 123 ตรม. (15/9/60)

109 บริษทัเหรียญทองการพิมพ ์(กิมไป๊) จ ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet แนวจอ้ยแผ่น 17 แผ่น ยาว 50 เมตร ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ 2/2/59 
1741 ถนนจนัทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 2. บริการท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet แนวจอ้ยแผ่น 7 แผ่น ยาว 50 เมตร ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ 16/5/59

3. บริการท ากนัซึมแนวจอ้ยหลงัคา Metal Sheet ดว้ย Acrylic Polymer ความยาว 650 เมตร (22/6/59)
110 บริษทั เอส ดบับลิว ที แอนด ์ที จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating (สีแดงเลือดนก) บนหลงัคา Metal Sheet พ้ืนท่ี 423 ตรม.

30/16-17 หมู่ 6 ถ.คลองหลวง ต.ตลองสี อ.คลองหลวง (หนา้งานท่ีท าการสถานทีต ารวจ สภ.มาบตาพุด) 15/3/59
จ.ปทุมธานี 12120 2. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating (สีแดงต ารวจ) บนหลงัคา Metal Sheet พ้ืนท่ี 205 ตรม. 

(หนา้งานท่ี สภอ.เมืองระยอง จ.ระยอง) 5/4/59
111 บริษทัเหรียญทองการพิมพ ์(กิมไป๊) จ ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet แนวจอ้ยแผ่น 17 แผ่น ยาว 50 เมตร ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ 2/2/59 

1741 ถนนจนัทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
112 หจก. วิเศษพฒันาก่อสร้าง (สนง.ใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating บนหลงัคาลอนคู่ พ้ืนท่ี 256 ตรม. และพ้ืนคอนกรีต พ้ืนท่ี 44 ตรม. 29/4/59

11 หมู่ 7 ต.ศาลเจา้โรงทอง อ.วิเศษชยัชาญ จ.อ่างทอง (หนา้งาน ห้องพกัพยาบาล รพ.สามโก ้จ.อ่างทอง)
14110

113 บริษทั สระบุรีทรัคเซลส์ จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการร้ือหลงัคาเก่าออกแลว้เปล่ียนใหม่ (หลงัคา Metal Sheet) พ้ืนท่ี 836 ตรม. และบริการท ากนัซึมรางน ้าคอนกรีตโดยรอบอาคารดา้นหลงั
1/10 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี พ้ืนท่ีทั้งหมด 171 ตรม. (1/8/59)
18230 2. บริการร้ือหลงัคาเก่าออกแลว้เปล่ียนใหม่ หลงัคาเก่าเป็นไมเ้ก็ต เปล่ียนเป็นไมเ้ฌอร่า พ้ืนท่ีหลงัคาบา้น 2 หลงั

รวม 593 ตรม. (15/2/60)
114 บริษทั มอลล ์เอวีนิว จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบริเวณหลงัคา Metal Sheet ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 163 ตรม. และแนวรอยต่อแผ่น Metal Sheet

3530 ถนนลาดพร้าว คลองจัน่ บางกะปิ กทม. 10240  กบัปีกนกปูน (10/8/59)
115 บริษทั จาร์เคน็ จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมหลงัคาซีแพคโมเนียแบบเรียบระหว่างผนงัคอนกรีตรางน ้า และซีแพคชั้น 9  และกนัซึมผนงัคอนกรีตแตกร้าว ชั้น 8 

11/24 ซ.ศูนยวิ์จยั ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ (15/8/59)
เขตห้วยขวาง กทม. 10310

116 บริษทั ชยัสุภา แมนชัน่ จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมแนวตะเขส้นั และตะเขร้าง Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ีรวมศาลา 3 หลงั พ้ืนท่ีรวม 403 ตรม. 
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1 ซ.พหลธิน 87 ซอย 6 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.ประชาธิปัตย ์ และพ่นสีหลงัคาใหม่เตม็พ้ืนท่ี (15/8/59)
อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12130 (หนา้งาน หมู่บา้นปรีชา เมืองเอก รังสิต เลขท่ี 95 ซ.2)

117 หจก. เอกมยั 58 (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet ทุกแนวต่อครอบขา้ง และหวัน๊อตสกรู พ้ืนท่ี 300 ตรม.
58 ถ.สุขมุวิท 63 ซอยเอกมยั แขวง พระโขนงเหนือ 2. บริการท ากนัสาดหนา้จัว่โครงทสักบัรางน ้าคอนกรีต โดยใชแ้ผ่นอลูมิเนียมปิดแนวจัว่ทั้งหมด ความยาว 14 เมตร
เขตวฒันา กทม. 10110 3. บริการท ากนัซึมระเบียงคอนกรีตชั้น 4 ทั้งหมด พ้ืนท่ี 80 ตรม.

4. บริการท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีตระเบียงชั้น 2 โดยรอบ พ้ืนท่ี 96 ตรม.
5. บริการท ารูระบายน ้าระเบียงชั้น 2 โดยรอบ
(5 รายการ หนา้งานตึกกู๊ดวิท 25/8/59)

118 บริษทั สระบุรี เอส ไอ ที ลิสซ่ิง จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการเปล่ียนหลงัคา Metal Sheet ร้ือหลงัคาเก่าออกแลว้เปล่ียนใหม่ พ้ืนท่ี 836 ตรม.(29/8/59)
1/10 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค 2. บริการท ากนัซึมรางน ้าคอนกรีตดา้นหลงัโดยรอบอาคารพ้ืนท่ีทั้งหมด 171 ตรม.(29/8/59)
จ.สระบุรี 18230

119 บริษทั ล ้าเลิศ พฒันา จ ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมพ้ืนดาดฟ้าคอนกรีต 2 ห้อง พ้ืนท่ีรวม 104 ตรม. (6/9/59)
103/44 ซ.ลาดพร้าว 26 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 2. บริการท ากนัซึมพ้ืนดาดฟ้าคอนกรีต 1 ห้อง พ้ืนท่ีรวม 52 ตรม. (16/9/59)
กทม. 10900 3. บริการท ากนัซึมพ้ืนดาดฟ้าคอนกรีต 8 ห้อง พ้ืนท่ีรวม 420 ตรม. (21/10/59)

4. บริการท ากนัซึมพ้ืนดาดฟ้าคอนกรีต 4 ห้อง พ้ืนท่ีรวม 212 ตรม. (11/11/59)
5. บริการท ากนัซึมพ้ืนดาดฟ้าคอนกรีต 2 ห้อง พ้ืนท่ีรวม 104 ตรม. (11/11/59)
6. บริการท ากนัซึมพ้ืนดาดฟ้าคอนกรีต 3 ห้อง พ้ืนท่ีรวม 140 ตรม. (11/11/59)

120 บริษทั มาม่ี จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมแนวต่อแผ่นหลงัคา และหวัน๊อตสกรู (15/9/59)
1225/12-14 ซ.เยน็จิตต ์ถ.จนัทน์ แขวงทุ่งวดัดอน
เขตสาทร กทม. 10120

121 บริษทั ก่อแกว้ชลบุรี จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating (สีครีม) บนหลงัคา Metal Sheet พ้ืนท่ี 151 ตรม.
160/5 ถ.เปรมใจราษฎร์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี (หนา้งาน มหาวิทยาลยับูรพา จ.ชลบุรี 20/9/59)
จ.ชลบุรี 20130

122 บริษทั โอเทค (ไทยแลนด)์ จ ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating ประตูมว้น 1 บาน
258 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 2. บริการกล้ิงสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating ผนงัคอนกรีต พ้ืนท่ี 15 ตรม.
13160 3. บริการท ากนัซึมหลงัคาปล่องระบายอากาศชั้น 2 แนวท่ีตั้ง คอมแอร์ (3 รายการ 22/9/59)

4. บริการท ากนัซึมหลงัคาปล่องระบายอากาศชั้น 2 แนวท่ีตั้ง คอมแอร์ (3 รายการ 22/9/59)
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123 บริษทั เมโทร ดีเวลลอปเมนต ์จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่บริเวณตะเขส้นั และหวัน๊อตสกรู และพ่นสีหลงัคาใหม่ทั้งหมด พ้ืนท่ีรวม 250 ตรม.
9/148 หมู่ท่ี 5 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (หนา้งาน บา้นเลขท่ี 55/5 หมู่ 14 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. 23/9/59)
12120 2. บริการท ากนัซึมรางน ้าคอนกรีต พ้ืนท่ี 20-30 ตรม. (งานเพ่ิม 28/9/59)

3. บริการท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีต ดว้ย Cement Base กนัซึมชนิดพิเศษ พร้อมทาสีกนัซึม (สีเขียว) (ลอกกนัซึมเก่าออกแลว้โคต๊กนัซึมใหม)่ (24/1/65)
124 หจก. วิชยัฟาร์มการเกษตร สนง.ใหญ่ 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating บนหลงัคา คสล. หรือรางน ้า คสล. พ้ืนท่ี 570 ตรม.

127 หมู่ 2 ถ.แจง้สนิท ต.บา้นกอก อ.เข่ืองใน 2. บริการลา้งท าความสะอาดหลงัคา
จ.อุบลราชธานี 34150 3. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating บนหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่ พ้ืนท่ี 552

(หนา้งาน รพ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 3 รายการ 27/9/59)
125 บริษทั อินโนแวลูส์ พรีซิชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 1. บริการท ากนัซึมหวัน๊อตสกรู หลงัคา Metal Sheet 

83 หมู่ท่ี 2 ต.บา้นเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 2. บริการท ากนัซึมแนวจอ้ยระหว่างแผ่น Metal Sheet
13160 3. บริการซ่อมท่อน ้าท่ีช ารุดทั้งหมด และท ากนัซึมท่อน ้า

( 3 รายการ พ้ืนท่ีรวม 8,208 ตรม. 10/10/59)
4. บริการ Seal แนวขอบกระจกดว้ย Silicone ชนิดพิเศษบริเวณดา้นหนา้บริษทัฯ พ้ืนท่ีรวม 292 ตรม.

126 บริษทั อินโน พาร์ท แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมแนวจอ้ย (แนวต่อแผ่น) หวัน๊อตสกรู ครอบสนั และครอบขา้ง หลงัคา Metal Sheet พ้ืนท่ี 641 ตรม.
83/54 ซอย สุขาภิบาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 2. บริการลา้งท าความสะอาดหลงัคา
กทม. 10220 3. บริการท ากนัซึมเชิงชาย 2 ขา้ง, ช่องพดัลมดูดอากาศ, ช่องเดินท่อแอร์ดกัดา้นขา้ง และไซดด้ิ์ง

(หนา้งาน กรมส่งเสริมศูนยว์ฒันธรรม รัชดา ทั้งหมด 3 รายการ 13/10/59)
127 บริษทั ลองซาน วีเนียร์ (1970) จ ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมระหว่างคอนกรีตกบั Metal Sheet ตลอดแนวทั้งหมด ประมาณ 24 เมตร (9/11/59)

48 หมู่ท่ี 6 ถนนโรงงานกระดาษ ต.บางกระสั้น 2. บริการท ากนัซึมระหว่างผนงัคอนกรีตกบั Metal Sheet ความยาว 12 เมตร (9/11/59)
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 13160

128 บริษทั เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวจอ้ย และหวัน๊อตสกรู พ้ืนท่ี 414 ตรม. (15/11/59)
51/75 ซอยวิภาวดี 66 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี 2. บริการท าฝาครอบเปิด-ปิด หลงัช่อง Service ขนาด 60x60 ซม. (15/11/59)
กทม. 10210 3. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวจอ้ย และหวัน๊อตสกรู พ้ืนท่ี 90 ตรม. (29/11/59)

129 หจก.วิจิตรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง 1995 (สนง.ใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating หลงัคาเหล็ก Metal Sheet ความหนา 300 ไมครอน
146 หมู่ท่ี 1 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150 หนา้งาน อฒัจนัทร์สนามกีฬา อ.เซกา จ.บึงกาฬ (2/12/59)

130 บริษทั เหรียญ ดีไซน์ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating บนหลงัคา Metal Sheet ความหนา 300 ไมครอน พ้ืนท่ี 450 ตรม.
(สนง.ใหญ่) 29/56 ถ.ประเสริญมนูญกิจ แขวงนวลจนัทร์ 2. บริการลา้งท าความสะอาดหลงัคา พ้ืนท่ี 450 ตรม.
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เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 (หนา้งาน โครงการปรับปรุงออฟฟิศ เอ่ียมสกุลรัตน์ ทั้งหมด 2 รายการ 14/1/60)
131 บริษทั ฮาร์เปอร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมแนวจอ้ย หวัน๊อตสกรู และรอยต่อแผ่น Metal Sheet พ้ืนท่ี 2,300 ตรม.

49/12 หมู่ท่ี 1 ซ.รวมทรัพยเ์จริญ ถ.ศรีนครินทร์ 2. บริการท ากนัซึมแนวสนัตะเขท้ั้งหมด หวัน๊อตสกรูทั้งหมดของหลงัคา และเปล่ียนกระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ให้ใหม่ (เฉพาะท่ีแตกร้าว) 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250 ความยาวของสนัตะเขท้ั้งหมด รวม 3 หลงั ยาว 99 เมตร

(หนา้งาน บ.ฮาร์เปอร์ ต.บางระกา จ.อยธุยา ทั้งหมด 2 รายการ 27/1/60)
132 บริษทั เจ แอนด ์ดบับลิว พรอสเพอริต้ี จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวจอ้ย หวัน๊อตสกรูและครอบ พ้ืนท่ี 152.5 ตรม.

230/88 หมู่ท่ี 12 ซ.วดัหลวงพ่อโต ถ.บางนาตราด  2. บริการลา้งท าความสะอาดก่อนท ากนัซึม (2 รายการ 1/3/60)
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

133 บริษทั เฟิร์ม อนัดสัตรี จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการพ่นฉนวนกนัความร้อน P.U. Foam ใตห้ลงัคา ความหนาเน้ือฉนวน 1 น้ิว พ้ืนท่ี 240 ตรม. (2/3/60)
42/47 และ 42/123 หมู่ท่ี 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 73210

134 บริษทั สไมลก์รีน จ ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคากระเบ้ืองไตรลอน บริเวณแนวจอ้ย หวัน๊อตสกรู และครอบ พ้ืนท่ี 100 ตรม. (3/3/60)
2/64 ซ.เพชรเกษม 114 แขวง หนองคา้งพลู เขตหนองแขม
กทม. 10160

135 บริษทั โปรเจค เซเว่น จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating ความหนา 300 ไมครอน พ้ืนท่ี 156 ตรม. (21/3/60)
7 ซอยสงัคมสงเคราะห 16 แยก 14 ถ.ลาดพร้าว 71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

136 มูลนิธิ ชาวคริสตศ์าสนิกชนดั้งเดิม ออร์โธด็อกซ์ 1. บริเวณท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ือง C-Pac แผ่นเรียบ (แนวตั้ง) พ้ืนท่ี 285 ตรม.
ในประเทศไทย 26 ซ.วชิรธรรมสาธิต 36 ถ.สุขมุวิท 101/1 2. บริการพ่นสีหลงัคาทบัเตม็พ้ืนท่ีหลงัคากระเบ้ือง C-Pac แผ่นเรียบ (สีหลงัคา TOA สีเขียวมรกต รหสั R312)
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 3. บริการลา้งท าความสะอาดหลงัคา

4. บริการ Seal Silicone กระจกรอบโบสถ ์2 ชั้น
(ทั้งหมด 4 รายการ 22/3/60)
5. บริการท ากนัซึมรางนา้คอนกรีตรอบตวัโบสถ ์พร้อมทาสีกนัซึมทบัหนา้ พ้ืนท่ี 111.2 ตรม.
6. บริการวางตาข่ายเสริมแรงยึดเกาะก่อนโคต๊กนัซึม
(รายการท่ี 5-6 ทั้งหมด 2 รายการ 7/4/60)
7. บริการท ากนัซึมหลงัคากระเบ้ือง C-Pac แผ่นเรียบ (แนวตั้ง) พ้ืนท่ี 265 ตรม.
8. บริการพ่นสีหลงัคาทบัเตม็พ้ืนท่ีหลงัคากระเบ้ือง C-Pac แผ่นเรียบ (สีหลงัคา TOA สีเขียวมรกต รหสั R312)
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9. บริการลา้งท าความสะอาดหลงัคา
10. บริการ Seal Silicone กระจกรอบบา้นพกั 2 ชั้น
(รายการท่ี 7-10 ทั้งหมด 4 รายการ 18/4/60)
11. บริการท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีต พร้อมโคต๊ทบัดว้ยสีกนัซึม
(สีเทา) พ้ืนท่ี 95 ตรม.
12. บริการท ากนัซึมรอบโดม พร้อมโคต๊ทบัดว้ยสี Ceramic Coating จานวน 9 โดม
13. บริการติดแผ่น Membrane แนวชายคาดา้นหนา้ท่ีหลุด
(หนา้งาน มูลนิธิฯ จ.ชลบุรี รายการท่ี 11-13 ทั้งหมด 3 รายการ 27/4/60)

137 บริษทั ธีร์ซี จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคากระเบ้ืองทุกแนวรอยต่อของแผ่นกระเบ้ือง พ้ืนท่ีไม่เกิน 120 ตรม.
1 อาคาร กลาสเฮา้ส์ ห้อง P01 ชั้น P ซ.สุขมุวิท 25 2. บริการทาสีใกลเ้คียงสีเดิมทาทบัเตม็พ้ืนท่ีหลงัคา
ถ.สุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110 3. บริการลา้งท าความสะอาดก่อนท ากนัซึม

(ทั้งหมด 3 รายการ 24/4/60)
4. บริการท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีต ดว้ย Cement Base กนัซึมชนิดพิเศษพร้อมท าสีกนัซึมทบัหนา้ (สีเทา) 
(หนา้งาน มบ. เลคอเวนิว เพอร์เฟคเพลส ลาดกระบงั 29/11/60)
5. บริการท ากนัซึมบนหลงัคากระเบ้ือง C-Pac หลงัคาบา้น 2 ชั้น และหลงัคาโรงรถ ทุกแนวรอยต่อของแผ่นกระเบ้ือง ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึม
ชนิดพิเศษ  พ้ืนท่ีรวม 400 ตรม.
6. บริการพ่นสีหลงัคาใหม่ทบัเตม็พ้ืนท่ีหลงัคาบา้น 2 ชั้น และหลงัคาโรงรถ
7. บริการฉีดลา้งหลงัคาก่อนท ากนัซึมหลงัคาบา้น 2 ชั้น และหลงัคาโรงรถ
8. บริการเปล่ียนแผ่นครอบแตกร้าว 6 แผ่น และแผ่นปลายแตกร้าว 2 แผ่น 
9. บริการตดัก่ิงไมท่ี้กีดขวางบนหลงัคา (ฟรี)
(ทั้งหมด 5 รายการ 5/8/65)

138 บริษทั ชลิตา อินเทียเรีย แอนด ์เดคอร์ จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการพ่น P.U. Foam ใตห้ลงัคา ความหนา 2 น้ิว หลงัคา Metal Sheet พ้ืนท่ี 90 ตรม.
หมู่บา้นเศรษฐศิริ เลขท่ี 3/313 ถ.ประชาช่ืน (หนา้งาน เซ็นทรัลพระราม 2 28/4/60)
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนบุรี จ.นนทบุรี 11000

139 บริษทั องคอ์ร จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา บริเวณหวัน๊อตสกรูและรอยต่อแผ่นหลงัคา Metal Sheet พ้ืนท่ี 855 ตรม. (17/5/60)
114/95 หมู่ท่ี 5 ถ.ภูมิเวท ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120
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140 บริษทั แอลแอนดอี์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั (สนง.ใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบริเวณหวัน๊อตสกรูและแนวจอ้ย บนหลงัคา Metal Sheet พ้ืนท่ี 2,967 ตรม.
85/3 ซ.ประชุมพร ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง 2. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating ความหนา 300 ไมครอน พ้ืนท่ี 2,967 ตรม.
เขตหลกัส่ี กทม. 10210 3. บริการลา้งท าความสะอาดหลงัคา พ้ืนท่ี 2,967 ตรม.

4. บริการพ่นสีท าโลโกต้วัอกัษรช่ือบริษทับนหลงัคา Metal Sheet
(ทั้งหมด 4 รายการ 1/6/60)

141 บริษทั ไทย โคโคนทั จ  ากดั (มหาชน) 1. บริการพ่น P.U. Foam + พ่นสีหลงัคาทบั (สีเทา) อาคารผลิต 1  มี 35 จุด (1/6/60)
67 หมู่ 1 ต. หนองกลางนา อ. เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 2. บริการพ่น P.U. Foam + พ่นสีหลงัคาทบั (สีเทา) อาคารผลิต 2  มี 62 จุด (1/6/60)

3. บริการพ่น P.U.Foam + พ่นสีหลงัคาทบั (สีเทา) อาคารผลิต 3  มี 33  จุด (1/6/60)
142 บริษทั ตนัติภา ก่อสร้าง จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating ความหนา 300 ไมครอน พ้ืนท่ี 2,600 ตรม. (8/6/60)

14/348 ซ.รามค าแหง 174 แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ  10510

143 บริษทั บลู อาช คอน จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating ความหนา 300 ไมครอน พ้ืนท่ี 1,610 ตรม.
61/30  ม. 6  ต.ดอนหวัฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 (หนา้งานบริษทั ไดก้ิน นิคมอมตะนคร บางปะกง จ.ชลบุรี 20/6/60)

144 บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั  (มหาชน) 1. บริการท ากนัซึมบริเวณหวัน๊อตสกรูและแนวจอ้ย บนหลงัคา Metal Sheet พ้ืนท่ี 441 ตรม.
1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นท่ี 30 ถนนพระราม 4 2. บริการลา้งท าความสะอาดหลงัคาก่อนท ากนัซึม
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 3. บริการติดตั้งนัง่ร้านเพ่ือข้ึนท างาน

(ทั้งหมด 3 รายการ 23/6/60)
145 บริษทั ซินเซียร์ล่ี สกรีน จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบริเวณแนวจอ้ย(รอยต่อแผ่น), หวัน๊อตสกรู, ครอบสนั, ครอบขา้ง, รางน ้า และไซด้ิง บนหลงัคา Metal Sheet 

30/138 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ถ. เจษฏาวิถี พ้ืนท่ี 4,394 ตรม. (27/6/60)
ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000

146 บริษทั อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จ  ากดั 1. บริการท ากนัซึมบริเวณหวัน๊อตสกรูและแนวจอ้ย บนหลงัคา Metal Sheet พ้ืนท่ี 1,020 ตรม. (22/8/60)
1888 ซอยเพชรเกษม 63  แขวงหลกัสอง เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160

147 บริษทั โตเซน อินดสัเตรียล จากดั (สานกังานใหญ่) 1. บริการทากนัซึมรอบแผ่นใส ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ ความยาวรวม 140 เมตร
3388 / 62 ชั้นท่ี 18 อาคาร สิรินรัตน์ ถนน พระราม 4 2. บริการปิดรอยต่อแผ่นใส ดว้ยแผ่น Metal Sheet (แบบเรียบ) ขนาด 0.90 × 1.00 ม.
แขวง คลองตนั เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 3. บริการทากนัซึมหวัน๊อตสกรู บริเวณแผ่นใส

(ทั้งหมด 3 รายการ 31/1/61)
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148 หจก. เกียรติศกัด์ิ กรุ๊ป   (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่น P.U.Foam ใตห้ลงัคากระเบ้ือง C-Pac ความหนาเน้ือฉนวน  50 mm. + / - 3 mm.   พ้ืนท่ี 160 ตร.ม.
18 ซอย ไอ ซี ดี 5  ถ.เจา้คุณทหาร แขวง คลองสามประเวท  (หนา้งานหมู่บา้นนนัทวนั บางพลี 9/2/61)
เขต ลาดกระบงั  กรุงเทพฯ 10520

149 ห้างหุ้นส่วนสามญั  สโมสรแบตมินตนั เอฟ วาย ซี 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวจอ้ย (รอยต่อแผ่น) ,หวัน๊อตสกรู  ดว้ย Acrylic Polymer พ้ืนท่ี 540 ตร.ม. (19/4/61)
(ส านกังานใหญ่) 218 ซอยจนัทน์ 43 (ฝ่ังขวา)
ถนนจนัทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 
10120

150 ร้าน เอส พี รับเบอร์ (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่นฉนวน P.U.Foam หุ้มท่อ ความยาวไม่เกิน 15 เมตร (24/4/61)
126/39   ถ.จอมทอง  แขวงจอมทอง  เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

151 บริษทั เอส. เอส. แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมผนงัคอนกรีตดา้นหลงัโรงงาน ดว้ย Cement Base กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 98 ตร.ม. และบริการทาสีทบัหนา้กนัซึม พ้ืนท่ี 98 ตร.ม.
114 / 7  หมู่ 2   ถ. กรุงนนท ์- จงถนอม ต. มหาสวสัด์ิ 2. บริการท ากนัซึมแนวคอนกรีตกบัหลงัคา Metal Sheet และรางน ้าบริเวณท่ีร่ัว
อ. บางกรวย  จ. นนทบุรี  11130 3. บริการท ากนัซึมแนวขอบกระจกอลูมิเนียม  พ้ืนท่ี 17 ตร.ม.

4. บริการท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีตดาดฟ้า  ดว้ย Cement Base กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 56 ตร.ม.
5. บริการท ากนัซึมหวัน๊อตสกรูบนหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่ ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 960 ตร.ม.
6. บริการเปล่ียนครอบสนัตะเขใ้หม่ จ  านวน 100 แผ่น
(ทั้งหมด 6 รายการ 27/4/61)
7. บริการท ากนัซึมลูกหมุน 8 ลูก ดว้ย Bonding กนัซึมชนิดพิเศษพร้อมวางตาข่าย
8. บริการซ่อมเปล่ียนลูกปืนพร้อมท ากนัซึมลูกหมุน 1 ลูก
(ทั้งหมด 2 รายการ 21/5/61)

152 บริษทั เวิลดเ์ด็กซ์  จี. อี. ซี. จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมปีกนกปูนชั้น 5 ดว้ย Cement Base กนัซึมชนิดพิเศษ (15/6/61)
976/16  ซอยโรงพยาบาลพระราม 9   ถ.ริมคลองสามเสน
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310

153 บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณรอยต่อแผ่น, น๊อตสกรู  ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ  พ้ืนท่ี  12,240 ตร.ม. (6/7/61)
189/48 - 49  หมู่ท่ี 3  ต. บางเพรียง อ. บางบ่อ 2. บริการท ากนัซึมรางน ้าคอนกรีต ดว้ย Cement Base กนัซึมชนิดพิเศษ พร้อมท าสีกนัซึมทบั (สีเขียว) พ้ืนท่ี 255 ตร.ม. (12/10/61)
จ. สมุทรปราการ  10560

154 บริษทั ทรานส์เทคอุตสาหกรรม   จ  ากดั    (ส านกังานใหญ่) 1. งานซ่อมครอบขา้งหนา้หลงัอาคาร ความยาว 120 เมตร ซ่อมเสร็จท ากนัซึมดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ
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222  หมู่ 17   ต. บางกระสั้น    อ. บางปะอิน 2. งานซ่อมลูกหมุน 11 ตวั เปล่ียนอะไหล่ทุกอยา่งท่ีเสีย
จ. พระนครศรีอยธุยา  13160 3. ยา้ยปล่องอากาศ

(ทั้งหมด 3 รายการ 8/8/61)
4. งานเช่ือมแนวต่อรางน ้าสแตนเลส เช่ือมใหม่ทั้งหมดและรูน ้าทิ้งทั้งหมด
5. ลา้งท าความสะอาด ทะลวงท่อท่ีตนั ขดัส่ิงสกปรกให้สะอาด
(ทั้งหมด 2 รายการ 30/8/61)

155 บริษทั  บีส์นีส์  จ  ากดั  (ส านกังานใหญ่) 1. ท ากนัซึมบนหลงัคากระเบ้ือง C-Pac บริเวณครอบสนัตะเข ้ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ  พร้อมทาสีใกลเ้คียงสีเดิมทบัแนวกนัซึม
24/1  ซ.สุขมุวิท 49 (กลาง)  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  2. บริการตดัก่ิงไมแ้ละเก็บใบไมใ้นรางน ้า 2 ขา้ง 
กรุงเทพฯ  10110 (ทั้งหมด 2 รายการ 20/9/61)

156 บริษทั  เอ็ม.วาย.ดี.เอช.มาร์เก็ต จ  ากดั  (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน  Ceramic Coating  บนหลงัคาลอนคู่  ความหนาเน้ือฉนวน 300  micron  พ้ืนท่ี  2,280  ตรม.
83 หมู่ 6  ต. เสาธงหิน อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี  11140 2. บริการลา้งท าความสะอาดหลงัคาลอนคู่  พ้ืนท่ี  2,280  ตรม.

(ทั้งหมด 2 รายการ 12/10/61)
3. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน  Ceramic Coating  บนหลงัคาลอนคู่ อาคาร 3 ความหนาเน้ือฉนวน 300  micron  พ้ืนท่ี  2,865  ตรม.
4. บริการลา้งท าความสะอาดหลงัคาลอนคู่  พ้ืนท่ี  2,865  ตรม.
(ทั้งหมด 2 รายการ 25/1/62)
5. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน  Ceramic Coating  บนหลงัคาโคง้เช่ือมอาคาร 2-3 ความหนาเน้ือฉนวน 300  micron  พ้ืนท่ี  1,725  ตรม.
6. บริการลา้งท าความสะอาดหลงัคาโคง้เช่ือมอาคาร 2-3  พ้ืนท่ี 1,725  ตรม.
(ทั้งหมด 2 รายการ 22/3/62)
7. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน  Ceramic Coating  บนหลงัคาลอนคู่ อาคาร A ความหนาเน้ือฉนวน 300  micron  พ้ืนท่ี  3,456  ตรม.
8. บริการลา้งท าความสะอาดหลงัคาลอนคู่  พ้ืนท่ี  3,456  ตรม.
(ทั้งหมด 2 รายการ 17/5/62)
9. งานเปล่ียนลูกหมุน อาคาร A จ านวน 12 ลูก (17/5/62)
10. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน  Ceramic Coating  บนหลงัคาMetal sheet  อาคารหนา้หมู่บา้น ความหนาเน้ือฉนวน 300  micron  พ้ืนท่ี  916 ตรม.
11. บริการลา้งท าความสะอาดหลงัคา Metal Sheet  พ้ืนท่ี  916  ตรม.
(ทั้งหมด 2 รายการ 31/5/62)
12. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน  Ceramic Coating (สีขาว) บนหลงัคา Metal Sheet ความหนาเน้ือฉนวน 300 micron พ้ืนท่ี 4,049.80 ตรม.
13. บริการลา้งท าความสะอาดหลงัคา Metal Sheet  พ้ืนท่ี  4,049.80  ตรม.
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(ทั้งหมด 2 รายการ 13/12/62)
14. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน  Ceramic Coating (สีขาว) บานเกล็ดปิดหนา้-หลงัของโดม ความหนาเน้ือฉนวน 300 micron พ้ืนท่ี 180 ตรม.
15. บริการลา้งท าความสะอาดบานเกล็ด พ้ืนท่ี 180 ตรม.
16. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน  Ceramic Coating (สีขาว) บนหลงัคาลอนคู่ออฟฟิศใหม่ ความหนาเน้ือฉนวน 300 micron พ้ืนท่ี 227 ตรม.
17. บริการลา้งท าความสะอาดหลงัคาลอนคู่ พ้ืนท่ี 227 ตรม.
(ทั้งหมด 4 รายการ 27/12/62)
18. บริการร้ือแผ่นไซดด้ิ์งของเก่าดา้นหลงัอาคาร A พร้อมติดตั้งนัง่ร้าน (ค่อนขา้งสูงชนั) พ้ืนท่ี 180 ตรม.
19. บริการติดตั้งแผ่นไซดด้ิ์งอาคาร A พ้ืนท่ี 180 ตรม.
20. บริการพ่นสี Ceramic Coating (สีขาว)บริเวณไซดด้ิ์งดา้นหลงัอาคาร A พ้ืนท่ี 180 ตรม.
(ทั้งหมด 3 รายการ 4/2/63)
21. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน  Ceramic Coating (สีขาว) บนหลงัคาอาคาร 4  ความหนาเน้ือฉนวน 300  micron พ้ืนท่ี 1,360 ตรม.
22. บริการลา้งท าความสะอาดหลงัคา  พ้ืนท่ี 1,360 ตรม.
(ทั้งหมด 2 รายการ 4/2/63)

157 บริษทั  ที เอส ฟลาวมิลล ์ จ  ากดั (มหาชน) (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet พ้ืนท่ีหลงัคา 3 ส่วน(หลงัคาเล็กส่วนท่ี 1 =1,470 ตรม. หลงัคาใหญ่ = 2,100 ตรม. หลงัคาหอคอย 686 ตรม.)
90/9  หมู่ 1  ซ. สยามไซโล  ถ. ปู่ เจา้สมิงพราย 2. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณรอยต่อแผ่น (แนวจอ้ย) และหวัน๊อตสกรู  ดว้ย Acrylic Polymer พ้ืนท่ีรวมทั้งหมด 4,256 ตรม.
ต.ส าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ   10130 (ทั้งหมด 2 รายการ 9/11/61)

158 บริษทั สกาย คอมเมอเช่ียล จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวจอ้ย (รอยต่อแผ่น), หวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer และปิดแผ่นครอบจัว่ พ้ืนท่ี 1,178 ตร.ม.
43 หมู่ท่ี 3   ต.ปลายบาง  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี  11130 (ทั้งหมด 1 รายการ 7/1/62)

159 บริษทั  เยียระกานต ์ จ  ากดั  1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวจอ้ย(รอยต่อแผ่น) และหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer พ้ืนท่ีประมาณ 14,000 ตร.ม.
77 / 13 ม. 2  ต.นาโคก   อ.เมืองสมุทรสาคร 2. บริการฉีดลา้งท าความสะอาดหลงัคาก่อนท ากนัซึม
จ.สมุทรสาคร  74000 (ทั้งหมด 2 รายการ 24/4/62)

160 บริษทั  สยามเทค ยไูนเตด็ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. ค่าแรงพ่นสีหลงัคา Metal Sheet พ้ืนท่ีประมาณ 3,000 ตร.ม. (หนา้งานราชภฏัเพชรบุรี) (16/5/62)
88 / 5 หมู่ 4 ต.สวนหลวง  อ.กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสาคร 74110

161 บริษทั ไตรกรุ๊ป รัชดา จ  ากดั  (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating (สีขาว) บนพ้ืนดาดฟ้า คสล. ความหนาเน้ือฉนวน 300 micron พ้ืนท่ี 2,400 ตร.ม.
อาคารเอ็มมานูเอล เลขท่ี 158 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง 2. บริการฉีดลา้งท าความสะอาดพ้ืนดาดฟ้า คสล. ก่อนการพ่น Ceramic Coating 
เขต ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 (หนา้งาน โครงการ ไอ คอนโด สุขมุวิท 77 เฟส 2 ) (ทั้งหมด 2 รายการ 16/5/62)
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162 บริษทั  บี. ที. โฮลเซลเลอร์  จ  ากดั  (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating (สีขาว) บนหลงัคา Metal Sheet ความหนาเน้ือฉนวน 300 micron พ้ืนท่ี 273 ตร.ม. (30/5/62)
4 / 19  หมู่ 10   ซอย สวนผกั 5  ถนน สวนผกั    
แขวง ตล่ิงชนั  เขต ตล่ิงชนั  กรุงเทพฯ  10170

163 บริษทั เจริญอกัษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณหวัน๊อตสกรู,รอยต่อแผ่น และแฟรชช่ิง ดว้ย Acrylic Polymer พ้ืนท่ีทั้งหมด 4,896 ตร.ม.
1 ถนน เจริญราษฏร์  แขวง ทุ่งวดัดอน  เขต สาทร 2. บริการยิงน๊อตสกรูท่ีหลวมให้แน่นเรียบร้อย (ใชน๊้อตสกรูใหม)่ 
กรุงเทพฯ 10120 (ทั้งหมด 2 รายการ 14/6/62)

3. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณหวัน๊อตสกรู,รอยต่อแผ่น และแฟรชช่ิง ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 5,976 ตรม.
หนา้งานคลงัสินคา้ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (23/4/64)

164 บริษทั  เอสเอสยพีู (ประเทศไทย) จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมผนงัคอนกรีตและหลงัคาลอนคู่ ราคาเหมา (19/6/62)
89 / 1 ซอย รัชฏภณัฑ ์ ถนน ราชปรารภ  แขวง มกักะสนั
เขต ราชเทวี   กรุงเทพฯ  10400

165 บริษทั ทรอปิคอล นูทริชัน่ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการโคต๊กนัร่ัวบนหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่ พ้ืนท่ี 200 ตรม. (21/6/62)
568/1 หมู่ 6  ต.อ่าวนอ้ย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77210

166 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ส.สถาปัตยก์ารโยธา  (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน  Ceramic Coating (สีขาว) บนหลงัคา Metal Sheet  ความหนาเน้ือฉนวน 300 micron พ้ืนท่ี 356 ตรม.
71 หมู่ 1 ต.หวัชา้ง  อ.อุทุมพรพิสยั  จ.ศรีสะเกษ 33120 2. บริการลา้งท าความสะอาดก่อนการพ่น  พ้ืนท่ี 356 ตรม.

(ทั้งหมด 2 รายการ 11/7/62)
167 บริษทั  กิจจาแอดวานซ์เทคโนโลยี จ  ากดั  (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีตดาดฟ้า ดว้ย Cement Base กนัซึมชนิดพิเศษพร้อมท าสีกนัซึม (สีเขียว)ทบัหนา้ พ้ืนท่ี 104 ตร.ม. (19/8/62)

148 ถนน โชคชยั 4 แขวง ลาดพร้าว  เขต ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ  10230

168 บริษทั  เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั  (มหาชน) (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีต จุด A และจุด B  เตม็พ้ืนท่ี ดว้ย Cement Base พร้อมท าสีกนัซึม(สีเขียว) ทบัหนา้ พ้ืนท่ีทั้ง 2 จุด รวม 80 ตรม. (7/9/62)
1/765 หมู่ท่ี 17 ตรอก อมัพร ถนน พหลโยธิน กม.26 
ต าบล คูคต  อ  าเภอ ล าลูกกา  จงัหวดั ปทุมธานี 12130

169 บริษทั บี.กริม แอร์คอนดิชัน่น่ิง จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวรอยต่อแผ่น และหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ  พ้ืนท่ี 1,400 ตร.ม.
58 หมู่ 14 ถนน สุวินทวงศ ์ แขวง กระทุ่มราย 2.บริการฉีดลา้งท าความสะอาดหลงัคาก่อนท ากนัซึม
เขต หนองจอก  กรุงเทพฯ 10530 (ทั้งหมด 2 รายการ 8/10/62)

170 บริษทั เซนต ์แอนดรูวส์ อินเตอร์แนชชัน่แนล สคูล สุขมุวิท 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวรอยต่อแผ่นและหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 470 ตร.ม. (ตึกA)
แคมปัส  จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 2. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวรอยต่อแผ่นและหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 720 ตร.ม. (ตึกB)
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9 ซอย พานิชกุล ถนน สุขมุวิท 71 แขวง พระโขนงเหนือ 3. บริการท ากนัซึมรางน ้ากลาง ดว้ย PU.กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 69 ตร.ม.
เขต วฒันา  กรุงเทพฯ 10110 4. บริการติดตั้งแผ่นปิดครอบจัว่

(ทั้งหมด 4 รายการ 11/10/62)
171 บริษทั ซี.เอ.เอส.อ้ิงค ์แอนด ์แมชชีนเนอร่ี จ  ากดั 1. บริการท ากนัซึมผนงั ดว้ย Cement Based กนัซึมชนิดพิเศษ พร้อมทาสีภายนอก (สีขาว หรือ สีควนับุหร่ี) พ้ืนท่ี 45 ตร.ม.

1 ถนน เจริญราษฎร์  แขวง ทุ่งวดัดอน  เขต สาทร 2. บริการท ากนัซึมหลงัคา Metal Sheet บริเวณรอยต่อแผ่น และหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 373 ตร.ม.
กรุงเทพฯ  10120 (หนา้งาน คลงัแมชชีน นิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร ทั้งหมด 2 รายการ 20/1/63)

172 บริษทั ซีคอน บางแค  จ  ากดั  (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณหวัน๊อตสกรูและรอยต่อแผ่น ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษพ้ืนท่ี 5,060 ตร.ม. (EGV)
607 ถนน เพชรเกษม  แขวง บางหวา้  เขต ภาษีเจริญ 2. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณหวัน๊อตสกรูและรอยต่อแผ่น ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษพ้ืนท่ี 7,360 ตร.ม. (สวนสนุก)
กรุงเทพฯ  10160 (ทั้งหมด 2 รายการ 14/2/63)

3. งานยาแนวซีลชายคาและผนงัโดมสวนสนุก แนวตั้งสูง 2.4 × 12 = 28.8 ม.
4. งานยาแนวซีลชายคาและผนงัโดมสวนสนุก แนวตั้งสูง 3.00 × 121 = 363 ม.
5. งานยาแนวซีลชายคาและผนงัโดมสวนสนุก แนวตั้งและเป็นสโลป สูง 3.00 × 65 = 195 ม.
6. งานยาแนวซีลชายคาและผนงัโดมสวนสนุก รอยต่อแนวตั้งกบัอลูมิเนียมยาว 60 × 3 = 180 ม.
7. งานลอกท าความสะอาด Sealant เก่า 766.80 ม.
8. ซีลรอยต่อกระจก (1.8 ×2.3) = 8.2 m.×26 Pcs.= 213.2 ม.
9. ติดตั้งนัง่ร้านเพ่ือข้ึนท างาน
(ทั้งหมด 7 รายการ 10/8/63)

173 คุณ ดวงกมล   ภาณุประยรู 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณรอยต่อแผ่นและหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 120 ตรม.
59 / 89 ซอย สายไหม 80 ถนน สายไหม แขวง สายไหม (หนา้งาน สนามแบดมินตนั ดีตะวนั 20/3/63)
เขต สายไหม  กรุงเทพฯ 10220

174 บริษทั  เยทา จ  ากดั 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวรอยต่อแผ่นและหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 3,270 ตรม.
75 / 5 หมู่ 5  ต.หนองซ ้าซาก  อ.บา้นบึง 2. บริการฉีดลา้งท าความสะอาดหลงัคาก่อนท ากนัซึม
จ.ชลบุรี  20170 (ทั้งหมด 2 รายการ 13/5/63)

3. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวรอยต่อแผ่นและหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ 481.13 ตรม.
4.บริการฉีดลา้งท าความสะอาดหลงัคาก่อนท ากนัซึม
5. บริการท ากนัซึมลูกหมุน ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ จ านวน 6 ลูก
6. บริการท ากนัซึมปล่อง ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ จ านวน 3 ปล่อง
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7. บริการท ากนัซึมรางน ้า ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ ความยาว 65 เมตร กวา้ง 30 ซม. สูง 60 ซม.
(ทั้งหมด 5 รายการ 19/6/63)
8. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวรอยต่อแผ่นและหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 96 ตรม.
9. บริการฉีดลา้งท าความสะอาดหลงัคาก่อนท ากนัซึม
(ทั้งหมด 2 รายการ 3/7/63)
10. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวรอยต่อแผ่นและหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 180 ตรม.
11. บริการฉีดลา้งท าความสะอาดหลงัคาก่อนท ากนัซึม
(ทั้งหมด 2 รายการ 24/7/63)
12. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวรอยต่อแผ่นและหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 96 ตรม.
13. บริการฉีดลา้งท าความสะอาดหลงัคาก่อนท ากนัซึม
(ทั้งหมด 2 รายการ 3/8/63)
14. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวรอยต่อแผ่นและหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 1,810 ตรม. (5/2/64)
15. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวรอยต่อแผ่นและหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 50 ตรม.
16. บริการฉีดลา้งท าความสะอาดหลงัคาก่อนท ากนัซึม 
(ทั้งหมด 2 รายการ 20/10/64)
16. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวรอยต่อแผ่นและหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 22 ตรม.
17. บริการฉีดลา้งท าความสะอาดหลงัคาก่อนท ากนัซึม 
(ทั้งหมด 2 รายการ 20/10/64)

175 บริษทั ชิตทรงสวสัด์ิ  ออโตเ้ซลส์  จ  ากดั  (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating (สีขาว)บนหลงัคา Metal Sheet  ความหนาเน้ือฉนวน 300 micron พ้ืนท่ี 886.15 ตรม.
129  ถ.เทวาภิบาล  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000 2. บริการฉีดลา้งท าความสะอาดก่อนพ่นสีสะทอ้นความร้อน

176 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Sorting Area อาคารผูโ้ดยสาร ทชม. รอยต่อแผ่นหลงัคา,รอยต่อผนงั อาคารและหวัน็อตสกรู พ้ืนท่ี 1,700 ตรม.
สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ 2. บริการฉีดลา้งท าความสะอาดหลงัคาและรางน ้า
60 หมู่ท่ี 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 3. บริการท ากนัซึมทาวสัดุกนัซึม Polyurethane  รอยต่อและพ้ืนผิวรางระบายน ้า

(ทั้งหมด 3 รายการ 30/6/63)
4. บริการท ากนัซึมระบายน ้าหลงัคา อาคารผูโ้ดยสาร ทชม. ทาวสัดุกนัซึม Polyurethane รอยต่อและพ้ืนผิวรางระบายน ้า พ้ืนท่ี 635 ตรม.
5. บริการท ากนัซึมทาวสัดุกนัซึม Acrylic Polymer รอยต่อแผ่นหลงัคาและหวัน็อตสกรู พ้ืนท่ี 345 ตรม.
6. บริการฉีดลา้งท าความสะอาดระบายน ้าหลงัคาและรอยต่อแผ่นหลงัคา หวัน็อตสกรู
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(ทั้งหมด 3 รายการ 1/8/63)
177 บริษทั สาธุ ออโตซี้สท ์จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่นฉนวนกนัความร้อน P.U.Foam ใตห้ลงัคากระเบ้ืองลอนคู่ ความหนาเน้ือฉนวน 1 น้ิว  พ้ืนท่ี 667.28 ตรม. (8/7/63)

275 / 21 ถ.สาธุประดิษฐ์  แขวง ช่องนนทรี  เขต ยานนาวา 
กรุงเทพฯ  10120

178 บริษทั เอ็ม.อี.นิคคิโซ จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating (สีขาว)บนหลงัคา Metal Sheet ความหนาเน้ือฉนวน 300 micron พ้ืนท่ี 84 ตร.ม.
74 หมู่ 22 ถ.สุวินทวงศ ์ ต.ศาลาแดง  อ.บางน ้าเปร้ียว 2. บริการฉีดลา้งหลงัคาก่อนการพ่นสีสะทอ้นความร้อน
จ.ฉะเชิงเทรา  24000 3. ติดตั้งหนา้ร้านเพ่ือข้ึนท างาน

(ทั้งหมด 3 รายการ 1/8/63)
179 บริษทั เอ็ม เอ อาร์ ซี (ไทยแลนด)์ จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณหวัน๊อตสกรูและแนวรอยต่อแผ่น ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 252 ตรม. (13/8/63)

3 หมู่ท่ี 6 ถนน พุทธมณฑล สาย 7 ต.หอมเกร็ด  อ.สามพราน 2. บริการท ากนัซึมครอบ ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ ความยาว 130 เมตร
จ.นครปฐม  73110 3. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวรอยต่อแผ่นและหวัน๊อตกสรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ  พ้ืนท่ี 252 ตรม.

(ทั้งหมด 2 รายการ 16/9/65)
180 บริษทั ที.เอส.ที.อินเตอร์ โปรดกัส์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมครอบจัว่ และตะเขร้างบนหลงัคากระเบ้ือง C-Pac ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษพร้อมทาสีใกลเ้คียงสีเดิม

21 / 30 หมู่ท่ี 4 ต.แคราย  อ.กระทุ่มแบน ทบัแนวกนัซึม (บา้นใหญ่ และบา้นแม่บา้น)ความยาวรวม 140 เมตร
จ.สมุทรสาคร 74110 2. บริการพ่นสีหลงัคาบนหลงัคากระเบ้ือง C-Pac เตม็พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีรวม 677 ตรม.

3. บริการพ่นสีหลงัคาบนหลงัคากระเบ้ือง C-Pac โรงรถ พ้ืนท่ี 90 ตรม.
(ทั้งหมด 3 รายการ 4/1/64)
4. บริการท ากนัซึมครอบจัว่ และตะเขร้างบนหลงัคากระเบ้ือง C-Pac ส่วนบนและตรวจสอบซ่อม ท ากนัซึมแนวต่อผนงัหลงัคาส่วนล่าง
ท่ีอาจร่ัวซึมในอนาคต ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ ความยาวรวม 100 เมตร
5. บริการพ่นสีหลงัคาบนหลงัคากระเบ้ือง C-Pac เตม็พ้ืนท่ี (หลงัคาบน พ้ืนท่ี 318 ตร.ม.+หลงัคาล่าง พ้ืนท่ี 185 ตร.ม.)
6. บริการฉีดลา้งท าความสะอาดหลงัคากระเบ้ือง C-Pac เตม็พ้ืนท่ี
(ทั้งหมด 3 รายการ 13/8/64)

181 บริษทั ภสัรัชญ ์ดีไซน์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคากระเบ้ือง C-Pac เสริมตาข่ายกนัซึมครอบปูน ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ  พ้ืนท่ี 803 ตรม.
289 / 269 ซอย ร่มเกลา้ 6 / 1 ถนน ร่มเกลา้  แขวง มีนบุรี 2. บริการพ่นสีใหม่บนหลงัคากระเบ้ือง C-Pac พ้ืนท่ี 803 ตรม.
เขต มีนบุรี  กรุงเทพฯ 10510 3. บริการฉีดลา้งหลงัคาก่อนซ่อมแซมท ากนัซึมและพ่นสี 

(ทั้งหมด 3 รายการ 8/1/64)
182 บริษทั ออล ดีไซน์ แอนด ์พร้ินต้ิง กรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการเปล่ียนแผ่นกระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ จ  านวน 500 แผ่น ขนาด  กวา้ง 0.60 x ยาว 1.20 เมตร หนา 5 มิลลิเมตร (15/5/64)
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222/151-152 หมู่ท่ี 4  ต.พิมลราช  อ.บางบวัทอง
จ.นนทบุรี  11110

183 บริษทั บี. ที. โฮลเซลเลอร์  จ  ากดั  (ส านกังานใหญ่) 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating (สีขาว) บนหลงัคา Metal Sheet ความหนาเน้ือฉนวน 300 micron พ้ืนท่ี 528 ตรม. (17/5/64)
4/19  หมู่ 10   ซอย สวนผกั 5  ถนน สวนผกั 
แขวง ตล่ิงชนั  เขต ตล่ิงชนั  กรุงเทพฯ  10170

184 บริษทั  ไฮ-ทอ็ป เทคโนโลยี ่จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคาMetal Sheetบริเวณแนวรอยต่อแผ่นและหวัน๊อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษพ้ืนท่ี 2 อาคาร รวม 962 ตรม.
171/4-5  ถนนลาดพร้าว  ซอยลาดพร้าว80 (จนัทิมา ) (16/7/64)
แขวง วงัทองหลาง  เขต วงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310

185 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   สาขาท่ี 00067 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวรอยต่อแผ่นและหวัน็อตสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พร้อมเปล่ียนหวัน็อตสกรู
32 หมู่ 4  ต าบล วงัจุฬา  อ  าเภอ วงันอ้ย ใหม่ พ้ืนท่ี 875.62 ตรม.
จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา 13170 2. บริการเปล่ียนท่อระบายน ้าทิ้ง

3. บริการติดตั้งแผ่นปิดครอบจัว่ ความยาว 18.71 ม.
(ทั้งหมด 3 รายการ 24/11/64)
4. บริการท ากนัซึมพ้ืนคอนกรีต ดว้ย Cement Base กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 147.30 ตรม.
5. บริการฉีดลา้งพ้ืนคอนกรีต ก่อนท ากนัซึม
(ทั้งหมด 2 รายการ 30/3/65)

186 บริษทั  ราชบุรี คาร์มาร์ท จ ากดั  (สาขาท่ี 00003) 1. บริการท ากนัซึมรูเดนรางน ้า ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ(ระหว่างท่อ PVC กบัรางน ้า)
180 หมู่ท่ี  5  ต.โคกหมอ้  อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี  70000 2. บริการท ากนันกบริเวณรางน ้าทั้งหมด ดว้ย วสัดุตาข่ายชุบกลัวาไนซ(์Galvanized) กวา้ง 1.50 เมตร  ยาว 64 เมตร  ปิดขอบตาข่ายดว้ย

ฉากอลูมิเนียมทั้งหมด 
(ทั้งหมด 2 รายการ 1/7/65)

187 ธุดงคสถานชลบุรี 1. บริการพ่นสีสะทอ้นความร้อน Ceramic Coating (สีขาว) บนหลงัคา Metal Sheet โรงครัวและกุฏิสงฆ ์ ความหนาเน้ือฉนวน 300 micron 
10/6 หมู่ 2  ต.บ่อวิน  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230 พ้ืนท่ีโรงครัว 524 ตร.ม.  กุฏิสงฆ ์100 ตร.ม. รวมพ้ืนท่ี 624 ตรม.

2. บริการฉีดลา้งหลงัคาก่อนการพ่น
(ทั้งหมด 2 รายการ 26/7/65)

188 บริษทั วี.เค.บี. คอนแทรคต้ิง จ  ากดั  (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคากระเบ้ือง C-Pac เก่า บริเวณแนวรอยต่อแผ่นหลงัคาทั้งหมด ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ พ้ืนท่ี 480 ตรม.
38/1 ซอย รามค าแหง 60 แยก 4 (สวนสน 4) ถนน รามค าแหง 2. บริการพ่นสีหลงัคาใหม่บนหลงัคากระเบ้ือง C-Pac เก่าเตม็พ้ืนท่ี
แขวง หวัหมาก  เขต บางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 3. บริการฉีดลา้งหลงัคาก่อนการท างาน 
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(ทั้งหมด 3 รายการ 31/10/65)
189 บริษทั ไทย แอ็กโกร เอ็กซเซนจ ์จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 1. บริการท ากนัซึมบนหลงัคา Metal Sheet บริเวณแนวรอยต่อแผ่น และหวัน๊อสกรู ดว้ย Acrylic Polymer กนัซึมชนิดพิเศษ  พ้ืนท่ีประมาณ 1,600 ตรม.

31 หมู่ท่ี 9  ถนน พหลโยธิน  ต. คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง 2. บริการฉีดลา้งหลงัคาก่อนการท ากนัซึม
จ.ปทุมธานี  12120 (ทั้งหมด 2 รายการ 13/12/65)


