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เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวรุนดัดแปลงสําหรับนาน้ําตม
คุณลักษณะทั่วไป
เปนเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวตอพวงรถไถเดินตาม เพื่อใชสําหรับการปลูกขาวในนาน้ําตม
คุณลักษณะเฉพาะ
1. สามารถหยอดเมล็ดพันธุขาวในแปลงนาน้ําตม
2. สวนบรรจุเมล็ดพันธุขาวทําดวยสแตนเลส สามารถบรรจุเมล็ดพันธุไดไมนอยกวา 10 กิโลกรัม
3. มีแถวในการปลูกไมนอยกวา 8 แถว สามารถปรับระยะหางระหวางแถวได
4. สามารถปรับอัตราการใชเมล็ดพันธุได
5. มีอุปกรณลบรอยรถไถเดินตามขณะหยอดพรอมชักรองระบายน้ํา
เงื่อนไข

1. เปนเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวใหมที่ไมผานการใชงานมาแลว
2. รับประกันคุณภาพทุกชิ้นสวนของเครื่องหยอดในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป หากเครื่องเกิด
ชํ า รุ ด บกพร อ งหรื อขั ด ข อ งเนื่ อ งจากการผลิ ต ของบริ ษั ททํ า ให ไ มส ามารถใช ง านได จะต อ ง
ซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดดีดังเดิม โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ
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เครื่องหยอดขาวแหงติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปดรอง ขนาด 4 แถว
คุณลักษณะทั่วไป
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวเปลือกแหงแบบ 4 แถว ตอพวงกับรถไถเดินตาม
คุณลักษณะเฉพาะ
1. มีจํานวนแถวในการปลูก 4 แถว
2. ถังบรรจุเมล็ดพันธุสามารถบรรจุเมล็ดพันธุไดไมนอยกวา 15 กิโลกรัม ทําดวยสแตนเลส
3. สามารถปรับความลึกในการปลูกได 5-10 เซนติเมตร
4. ระยะหางระหวางแถว 20-25 เซนติเมตร
5. มีอุปกรณเปดรองดิน
6. เหมาะสําหรับรถไถเดินตามทุกรุน
7. มีชุดกลบดินที่ทําจากเหล็กแผนที่สามารถกลบรองดินไดสนิท
8. มีชุดตอพวงเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวเปลือกแหง สามารถตอพวงรถไถเดินตามและสามารถรับ
น้ําหนักเครื่องได
เงื่อนไข

1. เปนเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวเปลือกแหงใหมที่ไมผานการใชงานมาแลว
2. รับประกันคุณภาพทุกชิ้นสวนของเครื่องหยอดในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป หากเครื่องเกิดชํารุด
บกพรองหรือขัดของเนื่องจากการผลิตของบริษัททําใหไมสามารถใชงานได จะตองซอมแซมแกไข
ใหอยูในสภาพใชงานไดดีดังเดิม โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ
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เครื่องคัดและทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาว
คุณลักษณะทั่วไป
เปนเครื่องคัดและทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาวโดยการคัดแยกสิ่งเจือปนออกไปจากเมล็ดพันธุขาว
มีกําลังการผลิตไมนอยกวา 800 กิโลกรัมตอชั่วโมง
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ตัวเครื่องสรางดวยโลหะที่แข็งแรง พรอมทั้งทาหรือพนสีรองพื้นและสีจริง
2. มีถังพักใชบรรจุเมล็ดพันธุขาวที่ดานบนของเครื่อง เพื่อนําเขาคัดและทําความสะอาด สวน
ดานบน ปากถังมีฝาปดชนิดเปดได
3. ที่กนถังพักเมล็ดพันธุขาวมีอุปกรณสําหรับปอนเมล็ดพันธุขาวกอนเขาคัดทําความสะอาด
สามารถปรับอัตราการไหลพรอมทั้งมีเพลาหมุนเกลี่ยเมล็ดพันธุใหกระจายตัวแผตลอดความกวาง
ของหนาตะแกรงไดสม่ําเสมอและตอเนื่อง
4. มีตะแกรงสําหรับคัดแยกสิ่งเจือปนออกไปจากเมล็ดพันธุขาว จํานวน 2 ชั้นตะแกรง
4.1 ตะแกรงชั้นบนเปนตะแกรงรูยาวที่มีขนาดใหญกวาเมล็ดพันธุขาว
4.2 ตะแกรงชั้นลางเปนตะแกรงรูยาวที่มีขนาดเล็กกวาเมล็ดพันธุขาว
5. ตะแกรงทําหนาที่คัดแยกสิ่งเจือปนที่ใหญกวาและเล็กกวาเมล็ดพันธุขาวดวยระบบเพลาลูกเบี้ยว
โยกไป-มา (เดินหนา-ถอยหลัง) ที่ความเร็วโยกอยูระหวาง 400 – 425 รอบตอนาที เพื่อทําให
การคัดแยกเมล็ดพันธุมีประสิทธิภาพที่ดี
6. ใตตะแกรงทั้ง 2 ชั้น มีลูกบอลยางสําหรับเคาะตะแกรงเพื่อลดการติดคางของเมล็ดพันธุที่
รูตะแกรง (ลูกบอลยางจะอยูในถาดรองรับแยกอิสระกับตะแกรง)
7. รางใสตะแกรงตัวบนทั้ง 2 ชั้น (รางบน) สามารถเลื่อนสไลดไป – มา เพื่อใหรางมีความกวางหรือ
แคบเพื่อสะดวกตอการใสและถอดตะแกรงออกมาทําความสะอาดไดงาย
8. ตัวตะแกรงทั้ง 2 ชั้น เปนแบบ 2 แผนยอยตอกัน ในแตละชั้นเมื่อใสตะแกรงตอกันแลว 2 แผน
จะมีพื้นที่หนาตะแกรงรวมกันไมนอยกวา (กวาง x ยาว) 80 x 140 ซม.
9. ตะแกรงชั้นบนตองมีแผนเหล็กทึบตอดานที่เมล็ดพันธุขาวไหลจากถังพักขนาดไมนอยกวา
(กวาง x ยาว) 80 x 25 ซม.
10. ตะแกรงชั้นที่ 2 ตองเยื้องไปดานหนากับตะแกรงชั้นบนไมนอยกวา 25 ซม. และตองมีแผน
เหล็กตอไมนอยกวา (กวาง x ยาว) 80 x 50 ซม.
11. อุปกรณแขวนโยกซองตะแกรงเปนแบบซูปเปอรลีน ทั้ง 4 จุด ขนาดไมนอยกวา
(กวาง x ยาว x หนา) 5 x 40 x 0.5 ซม.

-412. พัดลมตัวบนเปนระบบลมดูด ทําหนาที่ดูดฝุนละอองและสิ่งเจือปนที่มีน้ําหนักเบาออกจาก
เมล็ดพันธุขณะที่ถูกปลอยออกจากถัง กอนเมล็ดพันธุตกลงตะแกรงชั้นบน
13. พัดลมตัวลางเปนระบบลมเปา สามารถสรางแรงลมไดเพียงพอที่จะเปาสิ่งเจือปนที่มีขนาดเทา
เมล็ดพันธุดีแตมีน้ําหนักเบากวา ซึ่งตะแกรงชั้นที่ 2 ไมสามารถคัดแยกได ใหออกไปจาก
เมล็ดพันธุดี
14. เพื่อปองกันสิ่งเจือปนที่มีน้ําหนักเบาที่ถูกลมเปาออกตามชองคัดออกไมใหฟุงกระจาย ตองมี
ถังเก็บและชองปลอยออกเพื่อใชถุงหรือกระสอบรองรับสิ่งเจือปนที่ถูกลมเปาออก (พัดลมตัวลาง)
15. ใชมอเตอรไฟฟา 220 โวลท 50 เฮิรท เฟสเดี่ยว มีกําลังแรงมาเพียงพอตอการขับเคลื่อนทั้ง
ระบบ พรอมทั้งมีสวิทซ ปด-เปด
16. มีพื้นที่ชานพักพรอมบันไดอยูในระดับเพียงพอที่คนคุมเครื่องจะยืนปฏิบัติงานไดสะดวก
17. เครื่องคัดทําความสะอาดเมล็ดพันธุมีประสิทธิภาพในการแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุขาว
จนเหลือสิ่งเจือปนไมเกิน 2% โดยน้ําหนัก
18. มีเครื่องลําเลียงเมล็ดพันธุขาวแบบกระพอเขาถังพัก ใชมอเตอรไฟฟา 220 โวลท
50 เฮิรท เฟสเดี่ยว เปนตนกําลังในการทํางาน สามารถลําเลียงเมล็ดพันธุขาวไดไมนอยกวา
1,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง
19. เพลามูเลยสายพานกระพอทั้ง 2 เพลา (เพลาบนและเพลาลาง) ตองหมุนดวยระบบลูกปน
20. มีถังใสเมล็ดพันธุขาวที่ดานลางของกระพอพรอมทั้งมีลิ้นปด-เปด สามารถปรับอัตราการไหล
ของเมล็ดพันธุขาวเขากระพอได
21. มีคูมือการใชและบํารุงรักษาเครื่องเปนภาษาไทย จํานวน 1 เลม
22. รับประกันคุณภาพของเครื่อง 1 ป
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
( นายธงชัย ประยงคหอม )
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
( นายเชิงชน มุงสวัสดิ์ )
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
( นายเรวัตร อินทรา )

