
1 
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 

เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

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

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

15,800  

2 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  



2 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

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

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

3,300  

3 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  



3 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

4 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 
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 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
ช านาญกิจ 

เลขที่ 4 / 2561 ลว.
14 พ.ค.2561 

19,000.00  

5 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 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
ช านาญกิจ 

เลขที่ 4 / 2561 ลว.
14 พ.ค.2561 

19,000.00  



4 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

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 

6 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  

7 5. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว) จ านวน 2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ เลขที่ 4 / 2561 ลว. 19,000.00  



5 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

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
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 

ช านาญกิจ 14 พ.ค.2561 

8 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 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
ช านาญกิจ 

เลขที่ 4 / 2561 ลว.
14 พ.ค.2561 

23,000.00  



6 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

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

9 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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
ช านาญกิจ 

เลขที่ 4 / 2561 ลว.
14 พ.ค.2561 

18,000.00  



7 
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ที ่
รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

น้ า สารเคมี 
9) การติดตั้งด้วยพุกยึดติดกับพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 

10 8. เครื่องบริการข้อเข่า-แขน-หน้าท้อง (แบบกรรเชียงเดี่ยว) จ านวน 
2 เครื่อง ๆ ละ 12,000.00 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) 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 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
ช านาญกิจ 

เลขที่ 4 / 2561 ลว.
14 พ.ค.2561 

24,000.00  

11 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  

12 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีรับประทานอาหารส าหรับเด็กเล็ก จ านวน 5 ชุด ๆ ละ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์ส เลขที่ 100 / 2561 17,500  



8 
ล าดับ
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รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่สัญญา วงเงินท าสัญญา หมายเหตุ 

3,500 บาท เครื่องเขียน แอนด์ ก๊อปปี้ป
ริ้น  

ลว.15 พฤษภาคม 
2561 

13 เครื่องเล่นกระดานทรงตัวมหัศจรรย์ มีรายละเอียดดังนี้ 
- ท าจากพลาสติกแข็ง  
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 19 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 20 ซม. 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์ส 
เครื่องเขียน แอนด์ ก๊อปปี้ป
ริ้น  

เลขที่ 101 / 2561 
ลว.17 พฤษภาคม 

2561 

25,650  

14 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  

15 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  

16 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  

17 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

บริษัท สามกิจ แมชชีนทูลล์ เลขที่ 109 / 2561 
ลว.31 พฤษภาคม 

2561 

5,500  
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พร้อมล้อเลื่อน 
18 เลื่อยฉลุไฟฟ้า มีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 

 - สามารถปรับความเร็วรอบได้ 
 - ปรับการตัดเป็นวงกลมได้ 
 - มีฉนวนสองชั้น 
 - มีระบบก าจัดฝุ่น 
 - ใช้ก าลังไฟฟ้า 450 W 

บริษัท สามกิจ แมชชีนทูลล์ เลขที่ 110 / 2561 
ลว.31 พฤษภาคม 

2561 

2,500  

 


