


รายละเอียด จํานวน หนวย

สนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 301,500 บาท 1 เครื่อง
      1. เครื่องกวนตีครีม ขนาด 1/2 แรงมา (รุนโครงเหล็ก) วัสดุ สแตนเลส 304 ทําชุดโครง
ติดมอรเตอรเกียรทดหนาแปลน 1/2 HP 380 v 1 ตัว ติดอินเวคเตอร 1/2 HP 380 V ปรับรอบ
0-75 รอบ/นาที ฟูจิ(ญี่ปุน) ติดชุดล็อคถัง ชุดใบ กวนถอดได  ตัวเครื่องใชกับถัง 50-100 ลิตร
ใบกวนรูปกากบาท 4 ชั้น ตามแบบขนาดเครื่อง กวาง X ยาว X สูง 840 X900X 1610 มิล
ติดลูกลอไนลอน(นาซา)โต 3 นิ้วลอเบรก 2 หมุน 2 ลอ พรอม ขาปรับ ระบบยกกวน  ยกสูง
200 - 900 มิล ติด Hydraulic jack ยกน้ําหนัก ได 10 ตัน ชุดตูคอนโทรนไฟฟาสแตนเลส/
ทามเมอร/ออดดังเตือนพรอมอุปกรณไฟฟาครบชุด

      2. ถังบรรจุ 100 ลิตร ชั้นเดียววัสดุแสตนเลส 304 หนา 1.5 มิล ขนาดถังภายใน วัสดุสแตลเลส 2 ใบ
ขนาด 520 มิล สูง 620 มิลพรอมฝาปด ขนาดถัง ภายนอกขนาด 536+- มิล สูง 800 มิล ขาสูง
180 มิล ติดบอลวาลว สแตนเลส 316 ขนาด 1  1/4 นิ้ว 1 ตัว ติดลูกลอไนลอน ขนาด 3 นิ้ว
เบรก 2 ลอ หมุน 2 ลอ ถึงปดเงาภายใน-ภายนอก ตัวถังออกแบบมาในงานอุตสาหกรรมโดยตรง

      3. เครื่องกวนแสตนเลส ขนาด 22 นิ้ว จํานวน กวนไสขนม SHH แบบมีเกียร 1 เครื่อง

      4. เครื่องคั้นกะทิแสตนเลส(ระบบไฟฟา) ขนาด 50 กก. ขึ้นไป แบบแยกกากและน้ํา เกลียว 1 เครื่อง
กระบอกในยาว 9 นิ้ว

     5. เครื่องคั่วถั่วลิสงถังสแตนเลส พรอมมอเตอร ขนาด 16 X 18 นิ้ว 1 เครื่อง

     6. ถังพลาสติกสําหรับแชเย็นปลาสดขนาดใหญ (ไมมีบานพับที่ฝา เปด-ปด) ขนาดตัวถังพลาสติก 15 ใบ
และฝาเปด-ปด ขนาด 7 ซม. ตัวถังกวาง 1.2 เมตร ยาว 1.38 เมตร สูง 85 ซม. ตัวถังพลาสติกมี
สีแดง สีน้ําเงิน มีฝา เปด-ปด เปนฝาแยกจากตัวถัง

สนับสนุนกลุมแมบานเกษตรกร งบประมาณ 304,800 บาท
      1. ตูเก็บอุปกรณ ขนาดสูง 190 ซม. กวาง 100 ซม.ลึก 55 ซม.(แบงเปนสามชั้น)ในแตละชั้น
แบงออก  2 ชอง เปนตูอลูมิเนียมทั้งใบ ประตูตูเปนกระจก 1 ตู

      2. หมอแสตนเลสทรงสูงขนาดความจุ 100 ลิตร 4 ใบ

      3. เครื่องบดของแหง(NHY) ขนาดมอเตอร 2 แรงมาใชไฟ 220 โวลต ความจุ 1,000 กรัม/การ
บด 1 ครั้ง  ขาและใบพัดปนเปนสแตนเลส 1 เครื่อง

      4. โตะแสตนเลสขาพับขนาดกวาง 80 ซม.ยาว 180 ซม. 4 ตัว

      5. ตูแชแสตนเลส 2 ประตู  ขนาด 68X810X205 CM. ความจุ 23 คิว 1 เครื่อง
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     6. ตูขอบอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อน ขนาด 0.60X1.80X0.80 เมตร 2 ตู

     7. เครื่องซีลถุงสายพานแนวนอนมีขาตั้ง รองรับ น้ําหนักได 5 กก. ซีลถุงพลาสติกไดทุกชนิด 1 เครื่อง
(PE,PP,OPP,CPP หนา 0.02 - 0.80 มม.) ปรับความชาเร็วของสายพานได 1-16 เมตร/นาที
ปรับอุณหภูมิ 0 - 250 องศา รอยซีลกวาง 10 มม. ปริมาตร 860X410X865 มม. น้ําหนัก 37 กก.

     8. เครื่องซีลถุงพลาสติก ขนาด 8 นิ้ว ใชไฟฟา 220 โวลท ปรับระดับความรอนได 8 ระดับ 2 เครื่อง

   9. เครื่องบดน้ําพริก ขนาด 42 นิ้ว มอเตอร ขนาด 3-5 แรงมา ใชไฟฟา 220 โวลท 1 เครื่อง

   10. เครื่องหั่นซอยวงสีหมุนยาว 12 นิ้ว ลึก 17 นิ้ว สูง 27.8 นิ้ว มอเตอรขนาด 1/4 แรงมา 1 เครื่อง

ใชไฟฟา 220 โวลท

   11. ตูอบขนมระบบแกส ขนาดภายใน 450 X 625 มม. ขนาดภายนอก 575 X 1,000 มม. 2 เครื่อง

ความสูง 1,200 มม. จํานวนถาด 1 ถาด 2 ชั้น จํานวนประตู 1 ประตู

   12. เครื่องผสมแปงแบบเกลียว ขนาด 690 X 380 X 730 มม. ใชไฟฟา 220 โวลท ความถี่ 50 2 เครื่อง

กําลังไฟ 0.75 กิโลวัตต น้ําหนัก 70 กิโลกรัม โถบรรจุ 21 ลิตร ความเร็วในการผสม 185R /MIN

ขีดความสามารถในการนวด 8 กิโลกรัม

   13. เครื่องกวนไสขนมกะทะทองเหลือง  มอเตอร 1 แรงมา  กําลังไฟ 220 โวลท ขนาดกะทะ 1 เครื่อง

12 นิ้ว ใบกวนมีลักษณะเปนไม
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