
                   แบบ สขร .๑

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง รำยชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก    เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ที่เสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงปรับปรุงอำคำรเพื่อท ำหอ้งจ่ำยกลำง 171,000.00     171,000.00    โดยวธิเีฉพำะ  - นำยมำนพ  โกมลธง นำยมำนพ  โกมลธง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  7/2563

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล เจำะจง เสนอรำคำ  171,700.00 รำคำอนุมัติ  171,700.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่ 28 พฤษภำคม 2563

เมืองล ำพนู

2 จ้ำงเหมำปรับปรุงหอ้งน้ ำ - หอ้งส้วม 262,000.00 262,000.00 โดยวธิเีฉพำะ  - นำยมำนพ  โกมลธง นำยมำนพ  โกมลธง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  8/2563

อำคำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เจำะจง เสนอรำคำ  262,000.00 รำคำอนุมัติ  262,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่  9  มิถุนำยน  2563

เทศบำลเมืองล ำพนู

3 จ้ำงเหมำปรับปรุงหอ้งน้ ำ - หอ้งส้วม 159,800.00     159,800.00    โดยวธิเีฉพำะ  - นำยมำนพ  โกมลธง นำยมำนพ  โกมลธง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  9/2563

อำคำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เจำะจง เสนอรำคำ 159,800.00 รำคำอนุมัติ 159,800.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่  25  มิถุนำยน  2563

เทศบำลเมืองล ำพนู

4 จ้ำงเหมำปรับปรุงผิวจรำจรด้วยแอสฟลัทติ์ก 145,000.00     145,000.00    โดยวธิเีฉพำะ  - หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  10/2563
ติกคอนกรีต ถนนบำ้นหลวยแอสฟลัท ์ซ. 9 เจำะจง เสนอรำคำ 145,000.00 รำคำอนุมัติ 145,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่  18  กันยำยน  2563

5 จ้ำงเหมำปรับปรุงผิวจรำจรด้วยแอสฟลัทติ์ก 216,000.00     216,000.00    โดยวธิเีฉพำะ  - หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  11/2563

ติกคอนกรีต ถนนจำมเทว ีซอย 3 เจำะจง เสนอรำคำ 216,000.00 รำคำอนุมัติ 216,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่  18  กันยำยน  2563

(ซอยทุ่งอำทติย์)

                                                           วนัที่ ...... 2......เดือน......ตุลำคม....... พ.ศ. 2563...
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                   แบบ สขร .๑

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง รำยชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก    เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ที่เสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

6 จ้ำงเหมำปรับปรุงผิวจรำจรด้วยแอสฟลัทติ์ก 253,000.00     253,000.00    โดยวธิเีฉพำะ  - หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  12/2563

ติกคอนกรีต ถนนหลังโรงเรียนเทศบำล เจำะจง เสนอรำคำ 253,000.00 รำคำอนุมัติ 253,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่  18  กันยำยน  2563

ประตูล้ี ซอย 1

7 จ้ำงเหมำปรับปรุงผิวจรำจรด้วยแอสฟลัทติ์ก 210,000.00     210,000.00    โดยวธิเีฉพำะ  - หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  13/2563

ติกคอนกรีต พร้อมยกระดับขอบรำง เจำะจง เสนอรำคำ 210,000.00 รำคำอนุมัติ 210,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่  18  กันยำยน  2563

ระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ถนนสันปำ่ยำง ซอย 3

8 จ้ำงก่อสร้ำงติดต้ังระบบไฟฟำ้แสงสวำ่ง 705,500.00     705,500.00    ประกวดรำคำ 1.บจก. สำยรักไทย (1994) 1.หจก. เชียงใหม่อนันต์กำรไฟฟำ้ หจก.บริบรูณ์วศิวกรรม2546 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงที่  14/2563

สำธำรณะ  จ ำนวน  ๒  โครงกำร อิเล็กทรอนิกส์ 2.บจก.ดีไลทต้ิ์ง อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอรำคำ 646,789.99 รำคำอนุมัติ 499,978.00 ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวนัที่  28  กันยำยน  2563

e - bidding 3.บจก. พ.ีท.ีชัย ไล้ทต้ิ์ง แอนด์ อนิดัสทรี2.หจก.บริบรูณ์วศิวกรรม 2546 รำคำอิเล็กทรอนิกส์และ

4.หจก. อธษิฐ์ 2009 เสนอรำคำ 499,978.00 เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5.หจก. เชียงใหม่อนันต์กำรไฟฟำ้ 3.หจก.กรรณ์วริิยะ

6.หจก. บริบรูณ์ วศิวกรรม 2546 เสนอรำคำ 640,500.00

7.บจก.มคุีณกำรไฟฟำ้ แอนด์ ซีเอม็อ ีกรุ๊ป 4.หจก. ช่ำงกล 44 วศิวกรรม

8.หจก.กรรณ์วริิยะ เสนอรำคำ 585,000.00

9.หจก. ช่ำงกล 44 วศิวกรรม
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                   แบบ สขร .๑

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง รำยชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก    เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ที่เสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9 จ้ำงก่อสร้ำงผิวจรำจรด้วยแอสฟลัท์ 48,000.00       48,000.00       โดยวธิเีฉพำะ  - หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  15/2563

ติกคอนกรีต ถนนจำมเทว ีซอย 4 เจำะจง เสนอรำคำ 48,000.00 รำคำอนุมัติ 48,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่  28  กันยำยน  2563

ซอยอุดมสุข

10 จ้ำงเหมำปรับปรุงผิวจรำจรด้วยแอสฟลัทติ์ก 147,000.00     147,000.00    โดยวธิเีฉพำะ  - หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  16/2563

ติกคอนกรีต พร้อมยกขอบบอ่ เจำะจง เสนอรำคำ 147,000.00 รำคำอนุมัติ 147,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่  28  กันยำยน  2563

ถนนสันปำ่ยำง ซอย 13 - 15

11 จ้ำงก่อสร้ำงผิวจรำจรด้วยแอสฟลัท์ 55,000.00       55,000.00       โดยวธิเีฉพำะ  - หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  17/2563

ติกคอนกรีต ถนนเจริญรำษฎร์ ซอย 27 เจำะจง เสนอรำคำ 55,000.00 รำคำอนุมัติ 55,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่  28  กันยำยน  2563

12 ก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรด้วยแอสฟลัท์ 58,100.00       58,100.00       โดยวธิเีฉพำะ  - หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  18/2563

ติกคอนกรีต ถนนกู่ช้ำง ซอยข้ำงบำ้น เจำะจง เสนอรำคำ 58,100.00 รำคำอนุมัติ 58,100.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่  28  กันยำยน  2563

นำยพทิยำ แก้วมำ

13 ก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรด้วยแอสฟลัท์ 46,000.00       46,000.00       โดยวธิเีฉพำะ  - หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  19/2563

ติกคอนกรีต ถนนสันปำ่ยำง บริเวณ เจำะจง เสนอรำคำ 46,000.00 รำคำอนุมัติ 46,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่  28  กันยำยน  2563

หน้ำร้ำนเสริมสวยเกศแก้ว
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                   แบบ สขร .๑

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง รำยชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก    เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ที่เสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 จ้ำงก่อสร้ำงผิวจรำจรด้วยแอสฟลัท์ 66,000.00       66,000.00       โดยวธิเีฉพำะ  - หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม หจก.ต้ันอ้ำยวศิวกรรม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  20/2563

ติกคอนกรีต ถนนล ำพนู - ปำ่ซำง เจำะจง เสนอรำคำ 66,000.00 รำคำอนุมัติ 66,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่  28  กันยำยน  2563

ซอยบปุผำสวรรค์ ซอย 5

15 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ ำบำดำล 125,900.00     125,900.00    โดยวธิเีฉพำะ  - หกจ.ภทัรเทค หกจ.ภทัรเทค เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  21/2563

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข กองกำรแพทย์ เจำะจง เสนอรำคำ 125,900.00 รำคำอนุมัติ 125,900.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่  29  กันยำยน  2563

16 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ถนน 144,000.00     177,540.00    โดยวธิเีฉพำะ  - หจก.เอก - ศุภฤกษก์่อสร้ำง หจก.เอก - ศุภฤกษก์่อสร้ำง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  22/2563

กู่ช้ำงซอยข้ำงบำ้นนำยพทิยำ แก้วมำ เจำะจง เสนอรำคำ 144,000.00 รำคำอนุมัติ 144,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่  30  กันยำยน  2563

17 จ้ำงเหมำปรับปรุงหอ้งทนัตกรรม 13,000.00       13,000.00       โดยวธิเีฉพำะ  - ร้ำนสวนดอกเดนตัลซัพพลำย ร้ำนสวนดอกเดนตัลซัพพลำย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงที่  23/2563

กองกำรแพทย์ เจำะจง เสนอรำคำ 13,000.00 รำคำอนุมัติ 13,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่  30  กันยำยน  2563

18 จ้ำงก่อสร้ำงติดต้ังเสำสัญญำณไฟจรำจร 1,150,000.00  1,150,000.00  ประกวดรำคำ 1.หจก. ทรำฟฟคิ อีเล็คทรอนิค 1.หจก. ทรำฟฟคิ อีเล็คทรอนิค บริษทั ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงที่  24/2563

ถนเจริญรำษฏร์ บริเวณส่ีแยกเทศบำล อิเล็กทรอนิกส์ 2.บจก. เดสพำซีโต บลู เสนอรำคำ 818,000.00 เนชั่นแนล จ ำกัด ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวนัที่  30  กันยำยน  2563

e - bidding 3.บจก.เอ็ม ท ีเอ็กซ์ พำวเวอร์ 2.บจก. ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์ฯ รำคำอนุมัติ 810,000.00 รำคำอิเล็กทรอนิกส์และ

4.บจก.อินโฟ สมำร์ทไลทต้ิ์ง เสนอรำคำ 810,000.00 เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5.หจก. สุพฒัณำ99
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ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง รำยชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก    เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ที่เสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

6.หจก. อธษิฐ์ 2009 3.หจก.เชียงใหมอ่นนัต์กำรไฟฟำ้

7.บจก.พำวเวอร์ 2 เอ็นจิเนียร่ิงฯ เสนอรำคำ 828,090.00

8.บจก.เบตเตอร์ เวร์ิลด ทรำฟฟคิ 4.หจก.กรรณ์วริิยะ

9.บจก.แรบบทิ ไลทต้ิ์ง เสนอรำคำ 999,000.00

10.หจก. ซี 13 กรุ๊ป

11.หจก. ทำ่พระคอนสตรัคชั่น

12.บจก. ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์ฯ
13.หจก. จตุชัยรุ่งเรืองก่อสร้ำง

14.หจก.เชียงใหม่อนันต์กำรไฟฟำ้

15.หจก.กรรณ์วริิยะ

16.หจก.ช่ำงกล 44 วศิวกรรม

17.บจก. พเีค เทรด แอนด์ ฯ
18.บจก.มิซูอิ อิเล็กเทค 

19.บจก.ใบใหญ่ ก่อสร้ำง

20.หจก. หมื่นจ ำรัส กำรช่ำง

21.บจก.พ ีเอส ดี คัลเลอร์ เวย์ 
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ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง รำยชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก    เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ที่เสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

19 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 561,600.00     548,000.00    ประกวดรำคำ 1.บจก.เชียงใหม่ซีวลิคอนสตรัคชั่น 1.บจก.เชียงใหม่ซีวลิคอนสตรัคชั่น หจก. ภู่สวำ่ง พำณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงที่  25/2563

ถนนจำมเทว ีซอย 10 อิเล็กทรอนิกส์ 2.หจก. มำวนิวศิวกรรม เสนอรำคำ 508,000.00 รำคำอนุมัติ 460,000.00 ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวนัที่  30  กันยำยน  2563

e - bidding 3.หจก. บำ้นทำก่อสร้ำง 2.หจก. มำวนิวศิวกรรม รำคำอิเล็กทรอนิกส์และ

4.หจก. เอก-ศุภฤกษก์่อสร้ำง เสนอรำคำ 495,000.00 เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5.หจก. ภู่สวำ่ง พำณิชย์ 3.หจก. เอก-ศุภฤกษก์่อสร้ำง

เสนอรำคำ 466,000.00

4.หจก. ภู่สวำ่ง พำณิชย์

เสนอรำคำ 460,000.00

20 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.พร้อม 599,200.00     632,000.00    ประกวดรำคำ 1.หจก. มำวนิวศิวกรรม 1.หจก. มำวนิวศิวกรรม หจก. เอก-ศุภฤกษก์่อสร้ำง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงที่  26/2563

ขยำยไหล่ทำง ค.ส.ล.ถนนบำ้นหลวย อิเล็กทรอนิกส์ 2.หจก. บำ้นทำก่อสร้ำง เสนอรำคำ 555,000.00 รำคำอนุมัติ 488,000.00 ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวนัที่  30  กันยำยน  2563

e - bidding 3.หจก. เอก-ศุภฤกษก์่อสร้ำง 2.หจก. บำ้นทำก่อสร้ำง รำคำอิเล็กทรอนิกส์และ

เสนอรำคำ 524,000.00 เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

3.หจก. เอก-ศุภฤกษก์่อสร้ำง

เสนอรำคำ 488,000.00
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ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง รำยชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก    เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ที่เสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจร 1,100,300.00  1,230,000.00  ประกวดรำคำ 1.บจก.เชียงใหมท่วีผลคอนสตรัคชั่น 1.บจก.เชียงใหมท่วีผลคอนสตรัคชั่น หจก. รุ่งโพธิ ์สลิตำ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงที่  27/2563

ด้วยแอสฟลัทติ์กคอนกรีตพร้อมยกระดับ อิเล็กทรอนิกส์ 2.บจก.วฒันำ ดีวลีอปเม้นท ์ เสนอรำคำ 1,067,000.00 รำคำอนุมัติ 940,000.00 ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวนัที่  30  กันยำยน  2563

ขอบรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ของเดิมและ e - bidding 3.หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งโพธิ ์สลิตำ 3.หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งโพธิ ์สลิตำ รำคำอิเล็กทรอนิกส์และ

ยกขอบบอ่พกั ค.ส.ล. จ ำนวน ๑๑ บอ่ เสนอรำคำ 940,000.00 เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ถนนจำมเทว ีซอย 10

22 ซ้ือรถยนต์บรรทกุ  จ ำนวน  ๑  คัน 575,000.00     575,000.00 ประกวดรำคำ 1.บริษทั ชุนหลี ปรำจีนบรีุ จ ำกัด 1.บริษทั มิตซูโชคอนันต์ จ ำกัด บริษทั นอร์ทเวฟ จ ำกัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญำซ้ือขำยเลขที่  3/2563

อิเล็กทรอนิกส์ 2.บริษทั พลภพ โฟตอน จ ำกัด เสนอรำคำ 455,000.00 รำคำอนุมัติ 529,000.00 ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวนัที่  30  กันยำยน  2563

e - bidding 3.บริษทั มิตซูโชคอนันต์ จ ำกัด 2.บริษทั โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด รำคำอิเล็กทรอนิกส์และ

4.บริษทั ธำรำ จ ำกัด เสนอรำคำ 559,000.00 เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5.บริษทั โตโยต้ำเชียงใหม่ จ ำกัด 3.บริษทั นอร์ทเวฟ จ ำกัด

6.บริษทั นอร์ทเวฟ จ ำกัด เสนอรำคำ 529,000.00

7.บริษทั โตโยต้ำริช จ ำกัด 4.บริษทั โตโยต้ำริช จ ำกัด

8.บริษทั แกรนด์ไดร์ฟ จ ำกัด เสนอรำคำ 528,500.00

9.บริษทั กริช ออโต้เซอร์วสิ จ ำกัด 5.บริษทั แกรนด์ไดร์ฟ จ ำกัด

เสนอรำคำ 499,900.00

6.บริษทั กริช ออโต้เซอร์วสิ จ ำกัด

เสนอรำคำ 424,900.00
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