
1 
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

1 เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ) ดังมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3) ก าลงัเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
หมายเหตุ : ใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การ
ฆ่าเชื้อโรค หรือการป้องกัน ก าจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะน าโรค เช่น ยุง 
แมลง เป็นต้น 

ร้านเชียงรายทวีทรัพย์ เลขที่ ๕๙ / ๒๕๖๑ ลง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑ 

58,000  

2 ตู้เก็บแผนที่ภาษีแบบเหล็ก ชนิด 5 ลิ้นชัก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 110 
ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 50 ซม. 

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด 

เลขที่ 58 / 2561 ลว.
12 กุมภาพันธ์ 2561 

15,400.00  

3 ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 3.45 เมตร พร้อมก่อสร้างห้องน้ า ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 2.30 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลเวียง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างของ
เทศบาล จ านวน 1 ป้าย 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.ที.เค 
คอนสตรัคชั่น 

เลขที่ 8 / 2561 ลว.
26 กุมภาพันธ์ 2561 

475,500.00  

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด คสล.บ้านทุ่งทราย  หมู่ที่ 5 
(ถนนสายหลักภายในหมู่บ้านต่อจากเดิม) ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.30 ม. ยาว 120 ม. พร้อมฝาปิด คสล. (ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลเวียง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างของเทศบาล 
จ านวน 1 ป้าย 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงของ
กนกพรก่อสร้าง 

เลขที่ 10 / 2561 ลว.
26 กุมภาพันธ์ 2561 

305,000.00  



2 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

 
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมมิตร บ้านทุ่งพัฒนา 

หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 
0.50 เมตร และขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดิน
ถมข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียง) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างของเทศบาล จ านวน 1 ป้าย 

เอ็น.ที.เค คอนสตรัคชั่น เลขที่ 9 / 2561 ลว.
26 กุมภาพันธ์ 2561 

136,500.00  

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสี – บ้านเลาตา – บ้านนางพร
ทิพย์ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียง) 

เอ็น.ที.เค คอนสตรัคชั่น เลขที่ 132 / 2561 
ลว. 28 กุมภาพันธ์ 

2561 

85,500.00  

7 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

นายธีระ  ศรีธาราธิคุณ เลขที่ 80 / 2561 ลว.
20 มีนาคม 2561 

26,900.00  

8 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

นายธีระ  ศรีธาราธิคุณ เลขที่ 81 / 2561 ลว.
20 มีนาคม 2561 

36,900.00  

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเลาจิ-บ้านนายธเนตร 
บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ก่อสร้างของเทศบาล จ านวน 1 ป้าย 

เอ็น.ที.เค คอนสตรัคชั่น เลขที่ 11 / 2561 ลว.
2 มีนาคม 2561 

156,500.00  

10 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ก่อสร้างลานกีฬา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เตชินท์ เลขที่ 16 / 2561 ลว. 245,000.00  



3 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

อเนกประสงค์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 13.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 24.10 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 374.25 ตร.ม. และขนาด
กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 25.80 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือรวม
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 25.80 ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 25.70 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 102.80 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียง) พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ
ก่อสร้างของเทศบาล จ านวน 1 ป้าย 

16 มีนาคม 2561 

11 ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 19.50 เมตร สูง 3.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
เวียง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างของเทศบาล จ านวน 
1 ป้าย 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.ที.เค 
คอนสตรัคชั่น 

 371,837.48  

12 ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท มี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
1. มีมือจับชนิดบิด  
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท  

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด 

เลขที่ 94 / 2561 ลว.
30 เมษายน  2561  

20,000.00  

13 เก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานเทศบาล จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 1,980 บาท 
สามารถปรั*บระดับต่ าสูงได้ด้วยระบบโช้คอัพ มีล้อเลื่อน พนักพิงหลัง
และท่ีพักแขน  
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 1,980 บาท 

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด 

เลขที่ 94 / 2561 ลว.
30 เมษายน  2561  

3,960.00  

14 ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 3,800 บาท ชนิดบาน
เลื่อนกระจก  2 บาน ขนาด 4 ฟุต กว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด 

เลขที่ 94 / 2561 ลว.
30 เมษายน  2561  

19,000.00  



4 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

น้อยกว่า 85 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 3,800 
บาท 

15 เก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานเทศบาล จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 1,980 บาท 
สามารถปรับระดับต่ าสูงได้ด้วยระบบโช้คอัพ มีล้อเลื่อน พนักพิงหลัง
และท่ีพักแขน จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 1,980 บาท 

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด 

เลขที่ 93 / 2561 ลว.
30 เมษายน  2561 

9,900.00  

16 ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,800 บาท ชนิดบาน
เลื่อนกระจก 2 บาน ขนาด 4 ฟุต กว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่
น้อยกว่า 85 ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,800 
บาท 

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด 

เลขที่ 93 / 2561 ลว.
30 เมษายน  2561 

7,600.00  

17 พัดลมติดผนัง จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 950 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 
จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 950 บาท 

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด 

เลขที่ 93 / 2561 ลว.
30 เมษายน  2561 

3,800.00  

18 เก้าอ้ีพักคอย 4 ที่นั่ง จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 3,480 บาท ขาเก้าอ้ีเป็น
โครงสร้างเหล็กแป๊บกลม ที่นั่งท าจาก Polypropylene มีพนักพิงหลัง 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 200 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 45 ซม. จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 3,480 บาท 

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด 

เลขที่ 93 / 2561 ลว.
30 เมษายน  2561 

20,880.00  

19 ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท มี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
1. มีมือจับชนิดบิด 
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด 

เลขที่ 93 / 2561 ลว.
30 เมษายน  2561 

8,000.00  

20 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 1,170 บาท ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 100 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.  

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด 

เลขที่ 93 / 2561 ลว.
30 เมษายน  2561 

2,340.00  

21 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaCentre IC 510-15IKL จ านวน 1 เครื่อง 

ร้านคริส แคช คอม เลขที่ 8 / 2561 ลว.4 
พฤษภาคม 2561 

15,800  
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ล าดับ
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มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Soli State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 
1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

22 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ยี่ห้อ SUN รุ่น MICRO (LCD) 
จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
 

ร้านคริส แคช คอม เลขที่ 8 / 2561 ลว.4 
พฤษภาคม 2561 

2,700  

23 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ Canon รุ่น LBP 6030   จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 

ร้านคริส แคช คอม เลขที่ 8 / 2561 ลว.4 
พฤษภาคม 2561 

3,300  
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รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 

24 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 8 รายการ ดังนี้ 
1. เครื่องบริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า) จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 9,500.00 บาท ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูง
ไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร 
2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า  2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กท่ี
มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
3) การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304 
4) ที่เหยียบ จ านวน 2 ชิ้น ท าจากแผ่นเหล็กลาย ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 15 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า  30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 
5) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน 
6) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อ
น้ า สารเคมี 
7) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
ช านาญกิจ 

เลขที่ 4 / 2561 ลว.
14 พ.ค.2561 

19,000.00  

25 2. เครื่องบริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง) จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 9,500.00 บาท ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูง
ไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
ช านาญกิจ 

เลขที่ 4 / 2561 ลว.
14 พ.ค.2561 

19,000.00  



7 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า  2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กท่ี
มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
3) การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304  
4) ล้อปั่น ท าจากเหล็กแผ่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซม. 
หนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร เพ่ิมน้ าหนักปั่นโดยใช้ระบบเบรก 
5) บันไดเหยียบปั่นท าจากเหล็ก  
6) ที่พิงหลังและที่นั่ง ท าจากฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. 
7) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน 
8) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อ
น้ า สารเคมี 
9) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 

26 3. เครื่องบริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) จ านวน 2 เครื่อง 
ๆ ละ 9,500.00 บาท ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูง
ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร 
2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า  2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่
มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
3) การหมุนของขาเหวี่ยง  การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ด
กลม ขนาด 6304  
4) ที่เหยียบ จ านวน 2 ชิ้น ท าจากแผ่นเหล็กลาย ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 15 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
ช านาญกิจ 

เลขที่ 4 / 2561 ลว.
14 พ.ค.2561 

19,000.00  



8 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

5) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน 
6) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อ
น้ า สารเคมี 
7) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 

27 4. เครื่องบริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
9,000.00 บาท    ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูง
ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 
2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่
มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
3) การหมุนของขาเหวี่ยง การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ด
กลม ขนาด 6304   
4) ที่เหยียบ จ านวน 2 ชิ้น ท าจากแผ่นเหล็กลาย ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 15 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 
5) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน   
6) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อ
น้ า สารเคมี  
7) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
ช านาญกิจ 

เลขที่ 4 / 2561 ลว.
14 พ.ค.2561 

18,000.00  

28 5. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว) จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 9,500.00 บาท ดังมคีุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูง
ไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร 
2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
ช านาญกิจ 

เลขที่ 4 / 2561 ลว.
14 พ.ค.2561 

19,000.00  



9 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่
มีมาตรฐานอุตสาหกรรม ใช้เหล็กเพลาขนาด  20 มิลลิเมตร เป็นตัวดึง
น้ าหนักตัวเอง 
3) ที่พิงหลังและที่นั่ง ท าจากฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 25 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. 
4) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน   
5) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อ
น้ า สารเคมี  
6) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 

29 6. เครื่องบริหารเอว-สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน) จ านวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 11,500.00 บาท ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูง
ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 
2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่
มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
3) การหมุนของขาเหวี่ยง การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ด
กลม ขนาด 6304   
4) ที่นั่ง ท าจากเหล็กแผ่นลายทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 35 ซม. หนา 1 นิ้ว 
5) แป้นเหยียบ ท าจากเหล็กแผ่นลายทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 35 ซม. หนา 1 นิ้ว 
6) ที่วางเท้า ท าจากเหล็กแผ่นลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
ช านาญกิจ 

เลขที่ 4 / 2561 ลว.
14 พ.ค.2561 

23,000.00  



10 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

7) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน 
8) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อ
น้ า สารเคมี 
9) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 

30 7. เครื่องบริหารเข่า (แบบสลับขา) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
9,000.00 บาท ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูง
ไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร 
2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่
มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
3) มีตุ้มถ่วงน้ าหนักบริหารข้อเข่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 4 นิ้ว จ านวน 2 ชุด  
4) การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304   
5) ที่พิงหลังและที่นั่ง ท าจากฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 25 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. 
6) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน   
7) ยางกันกระแทก ท าจากยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. 
8) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อ
น้ า สารเคมี 
9) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
ช านาญกิจ 

เลขที่ 4 / 2561 ลว.
14 พ.ค.2561 

18,000.00  

31 8. เครื่องบริการข้อเข่า-แขน-หน้าท้อง (แบบกรรเชียงเดี่ยว) จ านวน 
2 เครื่อง ๆ ละ 12,000.00 บาท ดังมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
ช านาญกิจ 

เลขที่ 4 / 2561 ลว.
14 พ.ค.2561 

24,000.00  



11 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

1) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูง
ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 
2) โครงสร้างท าจากท่อเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า  2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว และ 1.2 นิ้ว เป็นเหล็กที่
มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
3) การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ขนาด 6304   
4) ที่พิงหลังและที่นั่ง ท าจากฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. 
5) ฝาปิดขา ท าจากวัสดุพลาสติกแบบสวมใน 
6) ยางกันกระแทก ท าจากยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. 
7) ใช้สีโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศ ที่ให้ความเงาทนทานต่อ
น้ า สารเคมี 
8) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 

 
หมายเหตุ  ราคานี้ได้รวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว 

32 ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน ขนาด 4 ฟุต 
กว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 85 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 
ซม. จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,800 บาท 

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด 

เลขที่ 111 / 2561 
ลว.15 พฤษภาคม 

2561 

7,600.00  

33 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีรับประทานอาหารส าหรับเด็กเล็ก จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 
3,500 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์ส 
เครื่องเขียน แอนด์ ก๊อปปี้ป
ริ้น  

เลขที่ 100 / 2561 
ลว.15 พฤษภาคม 

2561 

17,500  

34 เครื่องเล่นกระดานทรงตัวมหัศจรรย์ มีรายละเอียดดังนี้ 
- ท าจากพลาสติกแข็ง  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์ส 
เครื่องเขียน แอนด์ ก๊อปปี้ป

เลขที่ 101 / 2561 
ลว.17 พฤษภาคม 

25,650  
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- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 19 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 20 ซม. 

ริ้น  2561 

35 เครื่องเล่นบ่อทรายขอนไม้ มีรายละเอียดดังนี้ 
- ท าจากพลาสติกแข็ง 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 100 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. สูงไม่
น้อยกว่า 25 ซม. 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์ส 
เครื่องเขียน แอนด์ ก๊อปปี้ป
ริ้น  

เลขที่ 101 / 2561 
ลว.17 พฤษภาคม 

2561 

8,550  

36 เครื่องเล่นบ่อทรายเต่าทอง มีรายละเอียดดังนี้ 
- ท าจากพลาสติกแข็ง 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 100 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. สูงไม่
น้อยกว่า 30 ซม. 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์ส 
เครื่องเขียน แอนด์ ก๊อปปี้ป
ริ้น  

เลขที่ 101 / 2561 
ลว.17 พฤษภาคม 

2561 

7,600  

37 เครื่องเล่น DVD มีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
- สามารถเล่นแผ่น CD-R CD-RW DVD-R DVD-RW DVD+R 
DVD+RW และ VCD ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อ Composite (CVBS) และหรือ USB 

ร้านคริส แคช คอม เลขที่ 105 / 2561 
ลว. 28 พฤษภาคม 

2561 

2,400  

38 ตู้เชื่อมสนาม ขนาด 1.5 คิว มีรายละเอียดดังนี้ 
- มีล้อและที่จับสามารถเคลื่อนย้ายได้ 
- ประกอบด้วยท่อลมขนาด 1.5 คิว ถังแก๊ส LPG ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
กิโลกรัม เกจ์วัดความดันออกซิเจน เกจ์วัดความดัน LPG ด้ามเชื่อม
พร้อมหัวเชื่อ 5 ขนาด สายยางคู่ยาว 5 เมตร พร้อมข้อต่อครบชุด ไฟ
ขีดส าหรับจุดไปพร้อมถ่าน 1 ชุด และอุปกรณ์ยึดท่อแก็สและออกซิเจน
พร้อมล้อเลื่อน 

บริษัท สามกิจ แมชชีนทูลล์ เลขที่ 109 / 2561 
ลว.31 พฤษภาคม 

2561 

5,500  

39 เลื่อยฉลุไฟฟ้า มีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
 - สามารถปรับความเร็วรอบได้ 
 - ปรับการตัดเป็นวงกลมได้ 

บริษัท สามกิจ แมชชีนทูลล์ เลขที่ 110 / 2561 
ลว.31 พฤษภาคม 

2561 

2,500  
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 - มีฉนวนสองชั้น 
 - มีระบบก าจัดฝุ่น 
 - ใช้ก าลังไฟฟ้า 450 W 

40 เครื่องปั๊มลม ขนาด 1/2 แรงม้า ปั๊มลมก าลังไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า 
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) มีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
- ความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 
- ก าลังไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า 
- แรงดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 
8 บาร์ 
- แรงดันลมสูงสุด 250 ลิตรต่อนาที  

บริษัท สามกิจ แมชชีนทูลล์ เลขที่ 117 / 2561 
ลว.8 มิถุนายน 2561 

18,000  

41 ซ่อมแซมหลังคาและห้องน้ าอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลเวียง รายละเอียดตามที่เทศบาลต าบลเวียงก าหนด 

หจก.เอ็น.ที.เค คอน
สตรัคชั่น  

สัญญาที่ 260 / 2561 
ลว.7 ส.ค.2561 

93,000.00  

42 ตู้น้ าดื่ม น้ าร้อน-น้ าเย็น แบบถังคว่ า ยี่ห้อ ฮิตาชิ (HWD-12000) 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,590 บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
- ระบบคอมเพรสเซอร์ท าความเย็นรวดเร็ว ใช้สารท าความเย็นไม่มี
ส่วนผสมของสาร CFC 
- มีระบบต้มน้ าร้อนและน้ าเย็นในหม้อเดียวกัน 
- ระบบนิรภัยที่หัวจ่ายน้ าร้อน โดยน้ าร้อนจะไม่ไหลหากไม่กดปุ่มนิรภัย 
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ ๕ ปี 
- ตัวตู้ด้านในท าจากพลาสติก ABS คุณภาพดี ปลอดภัยระหว่างใช้งาน
ทนทานต่อการผลุกร่อน  
- มีก๊อกน้ า จ านวน ๒ ก๊อก 
- สามารถท าน้ าร้อนได้อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า ๙๐ องศา 
- สามารถท าน้ าเย็นได้อุณหภูมิไม่เกินกว่า ๒๑ องศา 

บริษัทสินธานีอิเล็กทรอนิกส์ 
จ ากัด 

เลขที่ 147 / 2561 
ลว.15 สิงหาคม 2561 

9,180  
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- ใช้ก าลังไฟ(วัตต์) N/A 
43 เครื่องเล่นปีนป่าย จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท มีรายละเอียด

ดังนี้ 
- โครงสร้างท าจากเหล็ก 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 1.80 เมตร 

ร้านเทคนิคกลการ เลขที่ 164 / 2561 
ลว.29 สิงหาคม 2561 

24,000  

44 เครื่องเล่นบาร์โหน จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท  มี
รายละเอียดดังนี้ 
- โครงสร้างท าจากเหล็ก 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 1.50 เมตร 

ร้านเทคนิคกลการ เลขที่ 164 / 2561 
ลว.29 สิงหาคม 2561 

12,000  

45 เครื่องเล่นสะพานโค้ง จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท มี
รายละเอียดดังนี้ 
- โครงสร้างท าจากเหล็ก 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ขั้นมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 

ร้านเทคนิคกลการ เลขที่ 164 / 2561 
ลว.29 สิงหาคม 2561 

15,000  

46 เครื่องเล่นจักรยาน 3 ที่นั่ง จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท มี
รายละเอียดดังนี้ 
- โครงสร้างท าจากเหล็ก 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 2.00 เมตร 

ร้านเทคนิคกลการ เลขที่ 164 / 2561 
ลว.29 สิงหาคม 2561 

5,000  

47 - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล * คุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561  

ร้านคริส แคช คอม เลขที่ 10  / 2561 ลว.
15  กันยายน 2561 

20,900  
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ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2561 
ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V310-80SXA00KTA 

48 โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ท าด้วยไม้สัก   
- มีโต๊ะหมู่บูชา ๙ ตัว ความกว้าง ตัวละ ๙ นิ้ว 
- มีฐานรองโต๊ะหมู่ เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ มกราคม 2561 

นางสาวระพีร์  ค าหมู่ เลขที่ 179 / 2561 
ลว.21 ก.ย.2561 

8,500  

49 โต๊ะกราบ จ านวน 2 อัน ๆ ละ 2,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ท าจากไม้   
- โต๊ะกราบขนาดไม่น้อยกว่า 17*8*15 นิ้ว  
- ฐานรองกราบขนาดไม่น้อยกว่า 17*28 นิ้ว 

นางสาวระพีร์  ค าหมู่ เลขที่ 179 / 2561 
ลว.21 ก.ย.2561 

5,600  

 


