สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลาดับที่

๑

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ซื้อหนังสือพิมพ์
๖๖๐.๖๖๐.ตกลงราคา นางสาววิยาดาภรณ์ เสมานิตย์
ประจาเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๐
๒ ซื้อน้าดื่มถัง จานวน ๔๐ ถัง
๖๐๐.๖๐๐.ตกลงราคา บริษัท วัฒนผลบางปะกง
ประจาเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๐
จากัด
๓ ซื้อเครือ่ งกระจาญสัญญาณอินเตอร์เน็ต
๒,๖๗๕.- ๒,๖๗๕.- ตกลงราคา บริษัท ดี อาร์.คอนซัลแตนท์
(SWITCH UHB ๒๔ PORT) จานวน ๑ เครือ่ ง สานักปลัด
จากัด
๔ ซื้อโทรศัพท์สานักงาน จานวน ๑ เครือ่ ง
๔,๓๕๐.- ๔,๓๕๐.- ตกลงราคา บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี
และจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จานวน ๑ เครือ่ ง สานักปลัด
วิทยุ-โทรทัศน์ จากัด
๕ ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จานวน ๒ รายการ
๕,๐๗๗.- ๕,๐๗๗.- ตกลงราคา บริษัท ช่วงรังษี จากัด
กองสาธารณสุขฯ
๖ ซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล
๒๙,๐๐๐.- ๒๙,๐๐๐.- ตกลงราคา บริษัท ดี อาร์.คอนซัลแตนท์
แบบที่ ๒ จานวน ๑ เครือ่ ง กองช่าง
จากัด
๗ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน ๑๐ รายการ
๓๓,๕๙๘.- ๓๓,๕๙๘.- ตกลงราคา บริษัท ดี อาร์.คอนซัลแตนท์
กองช่าง
จากัด
๘ ซื้อน้ามันดีเซล จานวน ๑๐๐ ลิตร
๒,๓๙๙.- ๒,๓๙๙.- ตกลงราคา บริษัท ช่วงรังษี จากัด
กองสาธารณสุขฯ
๙ ซื้อน้ามันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จานวน ๕๐ ลิตร
๑,๒๖๙.- ๑,๒๖๙.- ตกลงราคา บริษทั ช่วงรังษี จากัด
สานักปลัด
๑๐ ซื้อน้ามันเครือ่ ง (๕ ลิตร/กระป๋อง) จานวน
๘๓๐.๘๓๐.ตกลงราคา ร้าน ๒.๔ บริการ
๑๐ กระป๋อง สานักปลัด
๑๑ ซื้อหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร จานวน ๓ หลอด
๗,๒๐๐.- ๗,๒๐๐.- ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
กองคลัง
จากัด

แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
นางสาววิยาดาภรณ์ เสมานิตย์
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
จากัด
บริษัท ดี อาร์.คอนซัลแตนท์
จากัด
บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี
วิทยุ-โทรทัศน์ จากัด
บริษัท ช่วงรังษี จากัด
บริษัท ดี อาร์.คอนซัลแตนท์
จากัด
บริษัท ดี อาร์.คอนซัลแตนท์
จากัด
บริษัท ช่วงรังษี จากัด
บริษัท ช่วงรังษี จากัด
ร้าน ๒.๔ บริการ
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เสนอราคาต่าสุด ๑๒๒/๒๕๖๐
วันที่ ๑ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๒๓/๒๕๖๐
วันที่ ๑ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๒๔/๒๕๖๐
วันที่ ๗ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๒๕/๒๕๖๐
วันที่ ๘ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๒๖/๒๕๖๐
วันที่ ๙ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๒๗/๒๕๖๐
วันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๒๘/๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๒๙/๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๓๐/๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๓๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๓๒/๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

๑๒ ซื้ออุปกรณ์ จานวน ๖ รายการ โครงการ
๑,๔๖๐.๕๕.- ๑,๔๖๐.๕๕.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๓ ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ จานวน ๕ รายการ โครงการ ๒,๑๕๐.- ๒,๑๕๐.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๔ ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ จานวน ๔ รายการ
๑,๑๒๐.- ๑,๑๒๐.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ
๑๕ ซื้ออุปกรณ์ และเติมน้ายาถังดับเพลิง ๓ รายการ ๘,๐๗๘.๕๐.- ๘,๐๗๘.๕๐.โครงการ อบรม อปพร. รุน่ ใหม่ และหรือฝึก
ทบทวนรุน่ เก่า
๑๖ ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ จานวน ๓ รายการ
๔๖๐.๔๖๐.โครงการ อบรม อปพร. รุน่ ใหม่ และหรือฝึก
ทบทวนรุน่ เก่า
๑๗ ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ จานวน ๓ รายการ
๑,๙๙๐.๔๐.- ๑,๙๙๐.๔๐.โครงการ อบรม อปพร. รุน่ ใหม่ และหรือฝึก
ทบทวนรุน่ เก่า
๑๘ ซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๙) จานวน ๑ ชุด
๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.สานักปลัด
๑๙ ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จานวน ๔ รายการ ๒,๐๗๕.๘๐.- ๒,๐๗๕.๘๐.กองสาธารณสุขฯ
๒๐ ซื้อสายโทรศัพท์ จานวน ๒ ม้วน
๑,๒๘๔.- ๑,๒๘๔.สานักปลัด
๒๑ ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน ๑๐ รายการ
๕,๙๑๗.๑๐.- ๕,๙๑๗.๑๐.สานักปลัด

-๒รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

ตกลงราคา บริษัท วัฒนผลบางปะกง
จากัด
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช
ตกลงราคา บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้
จากัด

บริษัท วัฒนผลบางปะกง
จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช
บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้
จากัด

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เสนอราคาต่าสุด ๑๓๓/๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๓๔/๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๓๕/๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๓๖/๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐

ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช

เสนอราคาต่าสุด ๑๓๗/๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐

ตกลงราคา บริษัท ช่วงรังษี จากัด

บริษัท ช่วงรังษี จากัด

เสนอราคาต่าสุด ๑๓๘/๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๐

ตกลงราคา ร้านขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์

ร้านขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์

ตกลงราคา บริษัท วัฒนผลบางปะกง
จากัด
ตกลงราคา บริษัท วัฒนผลบางปะกง
จากัด
ตกลงราคา บริษัท วัฒนผลบางปะกง
จากัด

บริษัท วัฒนผลบางปะกง
จากัด
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
จากัด
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
จากัด

เสนอราคาต่าสุด ๑๓๙/๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ มิ.ย..๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๔๐/๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๔๑/๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๔๒/๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

๒๒ ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน ๑๖ รายการ
สานักปลัด
๒๓ ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จานวน ๘ รายการ
สานักปลัด
๒๔ ซื้อธงชาติ จานวน ๒ รายการ
สานักปลัด
๒๕ ซื้อน้ามันประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
จานวน ๓,๑๐๒.๗๔ ลิตร
๒๖ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข-๘๕๔๓ ฉะเชิงเทรา กองคลัง
๒๗ จ้างเหมาซ่อมแซมเครือ่ งถ่ายเอกสาร
หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๗-๐๐๑๐ จานวน
๑ เครือ่ ง กองการศึกษาฯ
๒๘ จ้างเหมาทาอาหารพร้อมเครือ่ งดื่ม
จานวน ๔๓ ชุด โครงการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ
๒๙ จ้างเหมารถตู้ จานวน ๔ คัน
โครงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ
๓๐ จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสานักงานห้องกองคลัง
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
๓๑ จ้างเหมาซ่อมแซมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๖๒
จานวน ๑ เครือ่ ง สานักปลัด

-๓รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

วงเงินทีจ่ ะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

๑๗,๕๐๕.- ๑๗,๕๐๕.- ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช
๑๒,๗๓๖.- ๑๒,๗๓๖.- ตกลงราคา ร้านบางปะกงเครือ่ งเขียน

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช
ร้านบางปะกงเครือ่ งเขียน

๙,๒๐๐.-

ร้านบางปะกงเครือ่ งเขียน

๙,๒๐๐.-

ตกลงราคา ร้านบางปะกงเครือ่ งเขียน

๗๗,๙๖๖.๑๐.- ๗๗,๙๖๖.๑๐.- ตกลงราคา บริษัท ช่วงรังษี จากัด

บริษัท ช่วงรังษี จากัด

๔๙,๕๐๐.- ๔๙,๕๐๐.- ตกลงราคา นายสารวย เผือกประดิษฐ

นายสารวย เผือกประดิษฐ

๑๖,๑๔๓.๙๐.-๑๖,๑๔๓.๙๐.- ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด

จากัด
๑,๗๒๐.-

๑,๗๒๐.-

ตกลงราคา นางสาวสีนวล ไทยเจริญ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เสนอราคาต่าสุด ๑๔๓/๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๔๔/๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๔๕/๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด วันที่ ๓๑ พ.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๒๙/๒๕๖๐
วันที่ ๒ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๓๐/๒๕๖๐
วันที่ ๕ มิ.ย.๖๐

นางสาวสีนวล ไทยเจริญ

เสนอราคาต่าสุด ๑๓๑/๒๕๖๐
วันที่ ๗ มิ.ย.๖๐

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ตกลงราคา นายประภาส ไมตรีจติ

นายประภาส ไมตรีจติ

เสนอราคาต่าสุด ๑๓๒/๒๕๖๐
วันที่ ๗ มิ.ย.๖๐

๑,๘๕๐.-

๑,๘๕๐.-

ร้านกิจเจริญ

๓๒๑.-

๓๒๑.-

เสนอราคาต่าสุด ๑๓๓/๒๕๖๐
วันที่ ๗ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๓๔/๒๕๖๐
วันที่ ๗ มิ.ย.๖๐

ตกลงราคา ร้านกิจเจริญ

ตกลงราคา บริษัท ดี อาร์.คอนซัลแตนท์ บริษัท ดี อาร์.คอนซัลแตนท์
จากัด
จากัด

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

๓๒ จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐X๒.๐๐
๓๖๐.โครงการอบรม อปพร.รุน่ ใหม่ และหรือฝึกทบทวนรุน่ เก่า
๓๓ จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕ X ๒.๐๐
๔๕๐.โครงการอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๓๔ จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน และอาหารเย็น
๕,๖๐๐.จานวน ๒ มื้อ และอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม
จานวน ๒ มื้อ โครงการอบรม อปพร.รุน่ ใหม่
และหรือทบทวนรุน่ เก่า
๓๕ จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม
๑,๓๗๕.จานวน ๑ มื้อ โครงการควมคุมและป้องกันโรคติดต่อ
๓๖ จ้างเหมายานพาหนะ จานวน ๑ คัน
๒,๐๐๐.จานวน ๒ วัน โครงการอบรม อปพร.รุน่ ใหม่
และหรือทบทวนรุน่ เก่า
๓๗ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พฒ
ั นา ๓๐๐,๐๐๐.เด็กเล็กเทศบาลตาบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค์ (หลังใหม่)
๓๘ จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน จานวน ๑ มื้อ
๑๓,๗๕๐.และอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน ๒ มื้อ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๙ จ้างออกแบบโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต ๒๐,๐๐๐.เสริมเหล็ก พร้อมเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองตัณฑิกลุ หมู่ที่ ๑๖ ตาบลบางปะกง

๓๖๐.-

-๔รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เสนอราคาต่าสุด ๑๓๕/๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๓๖/๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐

ตกลงราคา ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
โฆษณา
ตกลงราคา ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
โฆษณา

ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
โฆษณา
ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
โฆษณา

๕,๖๐๐.-

ตกลงราคา นางวันดี ทองประเสริฐ

นางวันดี ทองประเสริฐ

เสนอราคาต่าสุด ๑๓๗/๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐

๑,๓๗๕.-

ตกลงราคา นางสาวสีนวล ไทยเจริญ

นางสาวสีนวล ไทยเจริญ

๒,๐๐๐.-

ตกลงราคา นางสาวอ้อ อ่าศรี

นางสาวอ้อ อ่าศรี

เสนอราคาต่าสุด ๑๓๘/๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๓๙/๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๐

๔๕๐.-

๓๐๐,๐๐๐.- ตกลงราคา ร้านรัตนสิงห์

ร้านรัตนสิงห์

เสนอราคาต่าสุด ๑๔๐/๒๕๖๐
วันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๐

๑๓,๗๕๐.- ตกลงราคา นางวันดี ทองประเสริฐ

นางวันดี ทองประเสริฐ

เสนอราคาต่าสุด ๑๔๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๐

๒๐,๐๐๐.- ตกลงราคา นายธวัชชัย อุดมอารยะ

นายธวัชชัย อุดมอารยะ

เสนอราคาต่าสุด ๑๔๒/๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

-๕รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

๔๐ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบ ๔๓๕,๐๐๐.- ๔๓๘,๐๐๐.- สอบราคา ร้านพงศิยา
ร้านพงศิยา
คลองข้างคันกั้นน้าทะเล หมู่ที่ ๑๒
หจก.ส.กิจมั่งมี
หจก.ส.กิจมั่งมี
ตาบลบางปะกง
หจก. ที พี วิศวกรรมการโยธา หจก. ที พี วิศวกรรมการโยธา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เสนอราคาต่าสุด ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๑ มิ.ย.๖๐

๔๑ จ้างเหมาขุดลอกคลอง จานวน ๓ โครงการ
๓๔๗,๐๐๐.- ๕๓๙,๓๐๐.- สอบราคา บริษัท พีเค บิวเดอร์ จากัด บริษัท พีเค บิวเดอร์ จากัด เสนอราคาต่าสุด ๖/๒๕๖๐
๑.โครงการขุดลอกคลองบุญประกอบ หมู่ที่ ๑๕
นางวารี หงษ์ทอง
นางวารี หงษ์ทอง
วันที่ ๙ มิ.ย.๖๐
๒.โครงการขุดลอกคลองขวาง หมู่ที่ ๑๖
บริษัท น. พลอยพรรณ จากัด บริษัท น. พลอยพรรณ จากัด
๓.โครงการขุดลอกคลอง ป.พิบูลย์สงคราม หมู่ที่ ๑๖
๔๒ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามคลองธรุการ หมู่ที่ ๑๑
ตาบลบางปะกง

๑,๓๔๐,๐๐๐.- ๑,๓๒๓,๐๐๐.- สอบราคา

บริษัท ปฐพี ๕๔ จากัด
บริษัท ปฐพี ๕๔ จากัด
เสนอราคาต่าสุด ๗/๒๕๖๐
หจก.นัธยาพาณิชย์
หจก.นัธยาพาณิชย์
วันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๐
หจก. ที พี วิศวกรรมการโยธา หจก. ที พี วิศวกรรมการโยธา

