
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง(ราคาอางอิง) 
ชุดเครื่องบรรจุน้ําและนํ้ายาอดบุหรี่ ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบรุี  

จังหวัดปทุมธานี ๑ ชดุ 
 

๑. ความเปนมา 
            สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี มีความประสงคจะทําการซื้อชุดเครื่อง
บรรจุน้ําและน้ํายาอดบุหรี่ ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด  
 
๒. วัตถุประสงค 
 เพื่อนํามาบรรจุขวดน้ําบริโภคสําหรับผูปวยและน้ํายาอดบุหรี่จํานวนมาก เพื่อรองรับการขยายงาน               
การผลิตน้ํายาอดบุหรี่ และสนับสนุนการบําบัดและรักษาผูติดบุหรี่และเครือขายการบําบัด 
  
๓. รายละเอียดคุณลักษณะ 
 ๓.๑ รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป 

- ชุดเครื่องบรรจุน้ําและน้ํายาอดบุหรี่แบบอัตโนมัติ สําหรับขวด PET ประกอบดวยการลาง การบรรจุ 
การปดฝาขวดอัตโนมัติแถวตรงตอเนื่องในแทนเดียวกัน สามารถบรรจุของเหลว เชน น้ําดื่ม น้ํายาอดบุหรี่ ฯลฯ. 
ทํางานสําเร็จรูปในบล็อกเดียว   

- ชุดเครื่องบรรจุน้ําและน้ํายาอดบุหรี่ตองสามารถติดตั้งในพ้ืนที่ ที่สถาบันฯกําหนดไว 
- มีระบบควบคุมการทํางานที่สมบูรณงายตอการทํางาน เปนระบบอัตโนมัติ   
- โครงเครื่องทําดวยแสตนเลส๓๐๔ มีคุณภาพไมเกิดสนิม งายตอการทําความสะอาด  
- ใชระบบ บรรจุที่ไดทั้งปริมาณและระดับปริมาตรมีความแมนยําไมเกิดการสูญเสีย   
- หัวขันฝาเปนระบบแมเหล็ก ในการควบคุมแรงบิดของการขันฝาได 

 
๓.๒ ขั้นตอนการทํางานทั่วไป 
- ตัวขวดจะถูกสง โดยสายพานลําเลียง เขามายังเครื่องบรรจุ ผานเขาตัวจับคอขวด แคล็มหนีบคอขวดที่

ติดตั้งของเครื่องชุดลางจะคีบคอขวดและพลิกขวดใหปากขวดดิ่งลง จากนั้นปมน้ําจะฉีดน้ําลางภายในขวดหลังจาก
ที่ทําการลางขวดแลว ชุดคีบคอขวดจะพลิก ขวดกลับมายังตําแหนงเดิมวางบนสายพาน และขวดจะถูกลําเลียงออก
จากชุดลางขวดโดยสายพานลําเลียงพาขวดเขาไปยังชุดบรรจุ  

- เมื่อขวดเขามาถึงชุดบรรจุแลว ตรงกับหัวบรรจุ ที่ ๑ หัวบรรจุจะเปดใหน้ําไหลเขาไปจนเต็มปริมาตรที่ตั้ง
ไวครั้งที่ ๑ หลังจากบรรจุครั้งที่ ๑ แลวหรือจะหมุนไปที่ตําเหนงหัวบรรจุที่ ๒ ที่บรรจุใหปริมาตรที่กําหนดไว              
วาลวบรรจุจะปด เมื่อถึงปริมาตรทีก่ําหนดโดยอัตโนมัติ  

- จากนั้นเครื่องจะหมุนไปอยูในตําแหนงที่ปดฝา เพื่อเขาไปยังตําแหนงขันฝา เมื่อเขามายังตําแหนงขันฝา 
ฝาที่อยูในชุดคัดฝา จะไหลมาตามรางสงฝา หลังจากนั้น จานพาฝามาตรงตําแหนงของหัวขันฝา หัวขันฝาจะทําการ
ขันฝา ตามแรงบิดที่กําหนดไว เสร็จจากปดฝาแลว สายพานลําเลียงขวดก็จะพานําออกไปยังกระบวนการตอไป 
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 ๓.๓ รายละเอียดชุดระบบลางและบรรจุน้ําดื่มแบบอัตโนมัติ ประกอบไปดวย 

  ๓.๓.๑ ระบบการลางขวด มีคุณสมบัติดังนี้  
- เปนเครื่องลางขวดอัตโนมัติ   
- มีหัวลาง ๔ หัว  
- เครื่องจักรมีระบบคือ เมื่อขวดลําเลียงมาบนสายพาน ชุดคีบคอขวดจะพลิกและมีการฉีดลาง

ภายในขวด ฉีดถงึกนขวดและท่ัวขวด เวลาประมาณ ๒-๓ วินาที อัตราการสิ้นเปลืองน้ํา   
๕๐-๑๐๐ ml./ขวด แลวพลิกมาวางตําแหนงเดิม จากนั้นขวดจะถูกลําเลียงสูเครื่องบรรจุตอไป 

- ในกรณีท่ีไมมีขวด ระบบจะไมมีการฉีดลาง  
- หัวฉีดลางขวดทําดวยวัสดุสแตนเลสเกรด๓๐๔ หรือ สูงกวา 

 
๓.๓.๒ ระบบการบรรจุ มีคุณลักษณะดังนี้ 

- เปนเครื่องบรรจุอัตโนมัติ  
- เครื่องจะบรรจุโดยใชระดับคอขวดในการควบคุมปริมาตร มี senser ในการเช็คขวดกอนบรรจุ 
- สามารถตั้งบรรจุและปรับปริมาตรไดอยางนอยในชวง ๒๕๐-๑๕๐๐ มิลลิลิตร 
- สามารถบรรจุของเหลวในปริมาตรที่ตั้งไว ไดอยางแมนยํา 
- อัตราเร็วในการบรรจ ุ(โดยประมาณจะใช ๓ ขนาด คือ ๒๕๐,๕๐๐,๑๕๐๐ มิลลิลิตร)  

 - ขนาด ๒๕๐ ml สามารถบรรจุไดอยางนอย ๘๐๐ ขวด/ชั่วโมง 
.          - ขนาด ๕๐๐ ml สามารถบรรจุไดอยางนอย ๖๐๐ ขวด/ชั่วโมง 
     - ขนาด ๑๕๐๐ ml สามารถบรรจุไดอยางนอย ๓๐๐ ขวด/ชั่วโมง 

- ในกรณีท่ีไมมีขวด ระบบจะไมมีการบรรจุของเหลว   
- มีถังพักน้ําดานบนหัวบรรจุขนาดไมนอยกวา ๓๐-๔๐ ลิตร ทําจากวัสดุสแตนเลสเกรด๓๐๔ หรือ

สูงกวา และมีลูกลอยควบคุมระดับน้ําพรอมวาวลเปด-ปดน้ําอัตโนมัติ 
- มีหัวบรรจ ุ๔ หัวจาย ทําจากวัสดุสแตนเลสเกรด๓๐๔ 
- มีสปริงกดสแตนเลส ๔ ชิ้น ทําหนาที่เปด-ปดหัวบรรจุ ทําจากวัสดุสแตนเลสเกรด๓๑๖  
- มีแหวนยาง ใชซีลปากขวดขณะทําการบรรจุ ทําจากวัสดุ Silicone 
- มีสายยางทอจายน้ํา ทออากาศ เปนสายยางเสริมลวด ทนความรอนไดท่ีอุณหภูมิระหวาง 
     ๓๐˚-๙๐˚และเปนสายยางที่มีโครงสรางเปนขดลวดเหล็กกลา เรียบลื่นทนตอการยุบตัว   
     และไมพับงอทําใหการบรรจุของเหลวไมติดขัด และเมื่อใชลําเลียงของเหลว จะมีสารตกคางนอย   

         -   โอริงซิลิโคนยาง อยูดานในหัวบรรจุ ทําหนาที่ซีลปากขวด (วัสดุทําจาก Silicone) 
   
  ๓.๓.๓ ระบบการปดฝา มีคุณลักษณะดังนี้ 

- เปนเครื่องปดฝาอัตโนมัติ  
- มีหัวปดฝา ๑ หัว  
- ประกอบดวย ฐานเสายึดโครงสราง , อุปกรณมอเตอรเกียรทด และหัวขันฝา 
- หัวขันฝาเปนระบบแมเหล็ก 
- สามาตรปรับระดับ สูง-ต่ําของชุดหัวขันฝาได 
- การหมุนของหัวขันฝา ทําโดยมอเตอรและเกียรทดรอบไปที่หัวการปดฝา  
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- สามารถกําหนดแรงบิดหัวขันฝาได จากการตั้งคาความแนนดวยสนามแมเหล็ก โดยไมทําใหฝา
เสียรูปทรงขณะทําการขนัปดฝา 

- การเคลื่อนไหวของหัวขันฝา จะเคลื่อนไหวขึ้นลงและหมุนไปดวยกัน ทํางานโดยใชกระบอกลม 
นิวเมติกส 

- ชนิดฝาที่ใช เปนฝาเกลียว  
- ขนาดฝาที่ใชไดคือ มีขนาดเสนผานศูนยกลาง อยางนอย ๒๐ มิลลิเมตร - ๔๐ มิลลิเมตร  

ตามตัวอยางของสถาบันฯ  
- กรณีท่ีตองการใชกับขนาดฝาอ่ืนในอนาคต สามารถเปลี่ยนขนาดฝาได โดยมีอะไหลเปลี่ยน 
- วัสดุหลักของหัวขันฝาทําจากวัสดุสแตนเลสเกรด๓๐๔ หรือ สูงกวา 

   
๓.๓.๔ เครื่องคัดเรียงฝา มีคุณลักษณะดังนี้  

- เปนเครื่องสําหรับสงปอนฝาและคัดเรียงฝาอัตโนมัติ 
- มีขนาดเสนผานศูนยกลางฝา อยางนอย ๒๐ มิลลิเมตร - ๔๐ มิลลิเมตร ตามตัวอยางของสถาบันฯ   
- กรณีท่ีตองการใชกับขนาดฝาอ่ืนในอนาคต สามารถเปลี่ยนขนาดฝาได โดยมอีะไหลเปลี่ยน 
- มีระบบเปนสายพานลําเลียงฝาจากถังใสฝาคัดฝาอัตโนมัต ิ
- มีรางปลอยฝาทําดวยวัสดุสแตนเลสโปรงเกรด๓๐๔ หรือสูงกวาเพื่อจายใหครอบปากขวด  
- สามารถควบคุมการทํางานอัตโนมัติโดยสั่งหยุด หรือ เดินเครื่องเมื่อฝาในรางเต็ม หรือหมด 

พรอมสงสัญญาณเตือนเมื่อฝาหมด 
 

๓.๓.๕ จานหมุนพาขวด (Star wheel) มีคุณลักษณะดังนี้ 
- สามารถใชไดกับขวดที่มีปริมาตรอยางนอยในชวง ๒๕๐-๑๕๐๐ มิลลิลิตร โดยมีชุดเปลี่ยน

ปริมาตรละ ๑ ขนาด (โดยประมาณจะใช ๓ ขนาด คือ ๒๕๐,๕๐๐,๑๕๐๐ มิลลิลิตร) 
- วัสดุทําดวยพลาสติกและหรือสแตนเลสตีลเกรด ๓๐๔ 

 
๓.๓.๖ สายพานลําเลียงขวด มีคุณลักษณะดังนี้ 

- สายพานลําเลียงทําหนาที่นําขวดเขา-ออก 
- สายพานทําดวยวัสดุพลาสติกโพลิเมอร ขนาดไมนอยกวา ๓ ๑/๔ นิ้ว แบบตีนตะขาบแนวตรง 
- โครงสรางสายพานทําดวยวัสดุสแตนเลสเกรด๓๐๔ หรือสูงกวา พรอมชุดไกด ประคองขางขวด 

กันตกตลอดแนวสายพาน ที่สามารถปรับระยะได  
- การเคลื่อนที่ของสายพานขับเคลื่อนดวยมอเตอรและเกียรทดรอบ ๑:๕๐ ถึง ๖๐ รอบ  

 
๓.๓.๗ ไกดประคองขวด มีคุณลักษณะดังนี้ 

- สามารถปรับระยะหาง เพื่อใหเหมาะสมกับขนาดขวดที่มีปริมาตรอยางนอย ๒๕๐-๑๕๐๐ มิลลิลิตร 
- กรณีตองการเปลี่ยนขนาดของขวดสามารถปรับระยะหางของราวกั้นขวดได 
- ทําจากวัสดุ วัสดุไกดทําดวยทอสแตนเลสตีลเกรด๓๐๔หรือสูงกวา 

  
 
 
 
 



       - ๔ – 
 

๓.๓.๘ มอเตอรขับสายพาน มีคุณลักษณะดังนี้ 
- ตัวเสื้อมอเตอรทําจากอลูมิเนียม 
- วัสดุฝาครอบใบพัดทําดวยเหล็กขึ้นรูปพนสี 
- วัสดุขดลวดทําดวยทองแดงเคลือบฉนวน4Pole 
- วัสดุแกนเพลามอเตอรทําดวยเหล็กแข็ง 
- ความเร็วรอบไมนอยกวา ๑๓๘๐ RPM 
- ใชกับไฟฟา ๓๘๐v./๕๐ Hz. 
- มีมาตรฐาน ISO-9001 

 
๓.๓.๙ ขาตั้งรับสายพานลําเลียงขวด มีคุณลักษณะดังนี้ 

        -  วัสดุทําดวยทอสแตนเลสสตีล๓๐๔ และหรือพลาสติกเปนฐานรองรับกับพ้ืน 
        -  ความสูง ของสายพานไมนอยกวา ๖๐๐-๘๐๐ มิลลิเมตร 
 

๓.๓.๑๐ ปมลม มีคุณลักษณะดังนี้ 
- เครื่องปมลมมีขนาดไมนอยกวา ๓ แรงมา ใชสายพาน ระบายความรอนดวยอากาศ 
- จํานวนลูกสูบไมนอยกวา ๒ สูบ 
- แรงดันลมที่ใชไมนอยกวา ๘-๑๐ บาร  
- อัตราการผลิตลมไมนอยกวา ๕๕๐ ลิตร/นาที  
- ใชไฟฟา ๒๒๐ โวลต 
- ถังเก็บลมมีขนาดไมนอยกวา ๑๖๕ ลิตร 
- ความเร็วรอบของปมลมไมนอยกวา ๗๗๐ รอบ/นาที 
- ปมลมควรตั้งหางจากหองเครื่อง มากกวา ๑๐ เมตร หรืออยูดานนอกหองบรรจุ (เนื่องจากเสียงดัง) 
- มีมาตรฐาน ISO-9001 

  
๔. รายละเอียดของขวด และ ฝา ที่ใชในการผลิต 
  ๔.๑ ขวดที่ใชทําจากวัสดุพลาสติก PET  
  ๔.๒ ขวดที่ใชในการผลิตมีปริมาตรในชวง ๒๕๐-๑๕๐๐ มิลลิลิตร (โดยประมาณจะใช ๓ ขนาด คือ                 
๒๕๐,๕๐๐,๑๕๐๐ มิลลิลิตร) มีขนาดเสนผานศูนยกลางในชวง ๕๕-๑๑๐ มิลลิเมตร และความสูงในชวง                    
๑๕๐-๓๑๐ มิลลิเมตร (ตามตัวอยางที่ไดมาตรฐานขวดปริมาตรละ ๑ ขนาด) 
  ๔.๓ ฝาที่ใชทําจากวัสดุพลาสติก แบบฝาเกลียว ขนาดเสนผานศูนยกลางของฝาอยางนอย ๒๐ มิลลิเมตร 
- ๔๐ มิลลิเมตร (ตามตัวอยาง)  
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๕. รายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติม 
  ๕.๑ การลําเลียงขวดออกจากเครื่องเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการปดฝา จะถูกลําเลียงโดย สายพานลําเลียงขวด 
  ๕.๒ ระบบลางขวด ระบบบรรจุและระบบปดฝาจะทํางานตอเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งหมดอัตโนมัติในตูเดียว 
และสงออกบนสายพานสูขบวนการอื่นตอไป 
  ๕.๓ โครงสรางเครื่องทําดวยวสัดุสแตนเลสเกรด๓๐๔ หรือสูงกวา 
  ๕.๔ มีชุดปองกันโอเวอรโหลด ในกรณีที่มีขวดติดที่สตารวีล ทําใหเกิดความปลอดภัย ผูปฏิบัติงาน  
  ๕.๕ ควบคุมการทํางานเครื่องจักร ดวยโปรแกรม PLC   
  ๕.๖ หนาแผงควบคุมเปนสวิทยกด On-Off สั่งงานแตละขั้นตอน 
  ๕.๗ อุปกรณงานระบบไฟฟาและระบบลม ตองมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ๕.๘ มีระบบเตือนอัตโนมัติกรณีที่ขวดติด 
  ๕.๙ เพิ่มปองกันกระแสไฟฟาตก ระบบปองกันกระแสไฟฟาตก ปญหา ไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกิน แลวทํา
ใหอุปกรณเครื่องใชไฟฟา เสียหาย โดยมี ชุดปองกันไฟกระชาก  ตูควบคุมปมแบบปองกันไฟตกไฟเกินขนาด             
๓๘๐ โวลทขนาดตูโดยประมาณ (๓๕*๕๒*๑๗ Cm) 
  ๕.๑๐ ผูขายตองดําเนินการเหมา ติดตั้งเดินทอไฟฟา,เมนไฟ ,ทอลม ,ทอน้ําทิ้ง (โดยรวมคาอุปกรณ
ทั้งหมด) จนสามารถใชงานได โดยมรีะยะประมาณ ๕ เมตร 
  ๕.๑๑ เครื่องจักรรวมระบบลาง ระบบบรรจุและระบบปดฝา มีขนาดประมาณ ๑,๕๕๐ x ๔,๒๐๐ x
๒,๐๐๐ มม. (กวาง x ยาว x สูง) ใหพอเหมาะกับขนาดพ้ืนที่ติดตั้ง 
  ๕.๑๒ น้ําหนักรวมของเครื่องจักร ไมเกิน ๒,๕๐๐ กิโลกรัม 
  ๕.๑๓ ความดังของเครื่องจักรขณะทํางาน ไมมากกวา ๖๐ เดซิเบล 
  ๕.๑๔ ผูขายตองรับผิดชอบการขนสงสินคาและติดตั้งที่สถาบนัฯ จนสามารถใชงานได  
  ๕.๑๕ มเีครื่องมือประจําเครื่อง ๑ ชุด 
  ๕.๑๖ มีคูมือการใชงานเปนภาษาไทย ๑ ชุด 
  ๕.๑๗ ตองมกีารอบรมการใชงานเครื่องจักรกับผูใชงานจนสามารถใชงานไดอยางถูกตอง 
 
๖. รายละเอียดชุดตัดฟลมหอและอบฟลมขวดแพ็คโหลกึ่งอัตโนมัติ  

๖.๑ รายละเอียดทั่วไป 
- ชุดหอฟลมหดแบบกึ่งอัตโนมัติ พรอมอุโมงคความรอน สําหรับการแพ็คกิ้งขวดน้ํา สามารถแพ็คไดทั้ง           

เปนโหล หรือ ครึ่งโหล ทําดวยสแตนเลส๓๐๔ หรือสูงกวา 
- การสั่งงานและควบคุมอุณหภูมิและความรอนในอุโมงคสามารถปรับตั้งคาได 
- สายพานลําเลียงขวดขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐๐ มม. ทําดวยลวดสแตนเลสถัก 

        - เครื่องสามารถปรับความสูง-ต่ําตามขนาดขวดตางขนาดได 
 - มมีาตรบอกอุณหภูมิแบบดิจิตอล ปรับตั้งคาความรอนได 
 - ชนิดของฟลมที่ใช LDPE หนาประมาณ ๖๐-๘๐ ไมครอน 
 - พัดลมบนอุโมงคไมนอยกวา ๒ ชุด พัดลมนอกอุโมงคไมนอยกวา ๑ ชุด 
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๗. การจัดทําสัญญาและระยะเวลาสงมอบ 
 จัดทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขาย 

กําหนดเวลาดําเนินการสงมอบ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ระยะเวลารับประกัน ๑ ป นับถัดจากวันที่ไดรับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา 
 หากเกิดการชํารุดบกพรองหรือขัดของ ผูขายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี
ดังเดิม ภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจง 
 
๙. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 พิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา  
 
๑๐. ราคากลาง 
 กําหนดราคากลาง เปนจํานวนเงิน ๑,๔๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานสี่แสนเกาหมื่นบาทถวน)  
 
 
 
      ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ
            (นางสาวบวรลักษณ บุญกรุงทอง) 
 
 
      ลงชื่อ...................................................กรรมการ      
                              (นางสาวยุวพรรณ อนุวงศนวรัตน) 
 
 
      ลงชื่อ...................................................กรรมการ      
                              (นายอิสเรศ วงษฝุง)  
 
 


