
คณุลกัษณะเฉพาะครภุณัฑ ์ป ี๒๕๖๕ หนา้ ๑ /๔

ช่ือครุภัณฑ์ ชุดแกถอดประกอบโบกีร้ถไฟความเร็วสงู (งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท )
๑. รายละเอียดท่ัวไป

ชุดโบก้ีขับเคล่ือน (Motor Bogie) รถไฟฟ้าความเร็วสูง (High speed Rail) บนทางมาตรฐาน (๑,๔๓๕ มิลลิเมตร) 
ชนิด EMU (Electric Multiple Unit) ขนาดเท่าของจริง (๑:๑) พร้อมอุปกรณป์ระกอบโบก้ีรถไฟของจริงหรือเสมือนจริง 
พรอ้มระบบรองรบันํา้หนกัปฐมภมู ิ (Primary suspension) และทตุยิภมู ิ (Secondary suspension) โบก ี,่รถไฟ 
ประกอบด้วย โครงโบกีล้อ้เพลา กล,องเกยีร ์มอเตอร์ขบัเคลือ่น โซ้คอพัและอปุกรณร์องรับนํา้หนัก ระบบห้ามล้อแบบ 
จานดีสก์ เพ่ือการแกทักษะการถอดประกอบช้ินส่วน การแกซ่อมบำรุงโบก้ี 
๒. รายละเ!เยคทางเทคนิค 

๒.๑ โบก้ีขับเคล่ือน
๒.๑.๑ เป็นชุดโบก้ีขับเคล่ือนของจริงหรือจำลองจากโบก้ีรถไฟความเร็วสูงแบบ CRH หรือ SFcTooo โดยมีโครง 

โบกี ้(Bogie frame) เกียร์ส่งกำลัง (Gear box) มอเตอร์ขบัเคลือ่น (Traction motor) ล้อเพลา (Wheel set) โช้คอพั 
(Hydraulic damper) สปริงปฐมภูมิแบบคอล์ยสปริง (Coil spring) ถุงลม (Air bag) โครงแคร ่ (Bolster) ช้ินส่วนห้าม 
ล้อแบบจานดีสกํ และอุปกรณ์ประกอบอ่ืน  ๆสำหรับการแกปฏิบํตงานระบบบำรุงโบก้ีรถไฟ

๒.๑.๒ โครงโบกีเ้ปน็ขนดิวายเฟรมประกอบดว้ยไซดเ์ฟรม และครอสบมีเชือ่มเขา้ดว้ยกัน และเคลือบพ่นสีกัน 
สนิมความกว้างและความยาวตามแบบของรถไฟความเร็วสูง หรือรถไฟระหว่างเมือง

๒.๑.๓ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ มิลิเมตร ระยะห่างระหว่างเพลาไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ มิลิเมตร ทำมาจาก 
เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร

๒.๑.๔ โบก้ีประกอบด้วยล้อเพลารถไฟชนิดสวมอัด จำนวน ๒ ชุดมื ๒ เพลาและ ๔ ล้อ 
๒.๑.๕ ชุดล้อเพลาประกอบด้วยเพลา ล้อ และลูกปีนล้อสวมอัดเข้าด้วยกันเป็นชุดล้อเพลารถไฟและสวมอัดเข้า 

กับเฟ้องขับ ลูกปีน ๔ ตลับมืฃนาดและรูปร่างตามแบบของเพลาล้อรถไฟความเร็วสูง
๒.๑.๖ ชุดเพลาและเฟ้องขับเป็นของจริงหรือจำลองเสมือนจริงทุกประการสวมอัดเข้ากับล้อ ๒ ล้อ 
๒.๑.๗ ล้อรถไฟท้ัง ๔ เป็นของจริงหรือจำลองโปรไฟล์ล้อตามมาตรฐาน UIC- ORE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ มิลลิเมตร
๒.๑.๘ ช้ินส่วนประกอบชุดโบก้ีท้ังหมดเป็นของจริงหรือจำลองเสมือนจริง ตามมาตรฐานของรถไฟความเร็วสูง 

หรือรถไฟระหว่างเมือง สามารถแยกช้ินเพ่ือการแกปฏิษัติการซ่อมบำรุง และการแกถอดประกอบช้ินส่วนประกอบสำคัญ 
ในงานซ่อมบำรุงโบก๋ีได้

๒.๑.๙ มีระบบรองรับน้ําหนัก ๒ ชุด ชุดปฐมภูมิเป็นแบบขดสปริง และชุดทุติยภูมิเป็นแบบถุงลม ๒ ลูก ระบบ 
รองรับน้ําหนักสามารถทำงานได้เสมือนโบก้ีจริงทุกประการ
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( นายประเสรฐิ แสงโป ) 

ประธานกรรมการ
( นายอรยิาโรจน ์ปรุสิ'พนัธ)ุ 

กรรมการ
( นายเกษม หนจูนีเลง้) 

กรรมการ



คณุลกัษณะเฉพาะครภุณัฑ ์ป ี๒๕๖๕ หนา้ ๒ /๔

ข่ือครุภัณฑ์ ขุดแกถอดประกอบโบก้ีรถไฟความเร็วสูง (งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท )
๒.๑.๑๐ ระบบรองรับนํา้หนกัปฐมภมูปิระกอบดว้ยโซค้และสปริงของจริงทีใ่ซก้บัโบกีร้ถไฟฟา้ สามารถถอด 

ประกอบได้เพ่ือการเรียนรู้และแกปฏิบัติ ระบบรองรับน้ําหนักทุติยภูมิเปีนแบบถุงลม ๒ ช้ินสามารถสาธิตพฤติกรรมการ 
การเอียงของตัวรถไฟฟ้าได้

๒.๑.๑๑ สปริงปฐมภมิูเปน็แบบคอล์ยสปริง ๒ ขดพร้อมอปุกรณต์ดิตัง้สปริงครบถว้นตามแบบของโบกีร้ถไฟ 
ความเร็วสูง

๒.๑.๑๒ ระบบรองรับน้ําหนักทุติยภูมิเป็นแบบถุงลมสามารถสาธิตลักษณะการเอียงตัวของรถไฟฟ้าได้ 
๒.๑.๑๓ มีวาล์วควบคุมการจ่ายลมสำหรับสาธิตระบบรองรับน้ําหนักทุติยภูมิ จำนวน ๒ ตัว 
๒.๑.๑๔ ระบบรองรบันํา้หนกัมจีำนวนโซค้นํา้มนั ( Hydraulic damper) สำหรบัรองรบัความลนัสะเทอืน 

ครบถ้วนทกุแนวแกนทัง้ Vertical ขนาดระยะซัก ๓๖๕-๔๘๔ มม. Lateral ๔๑๐-๕๘๕ มม. และ Yaw ๕๘๕-๘๗๐ 
หรือดีกว่า โดยโซ้คท้ังหมดจะต้องเป็นโข้ครถไฟของจริงแบบรับเบอร์จอยท์ท้ังสองด้าน

๒.๑.๑๕ล้อเพลาติดต้ังเข้ากับโบก้ีด้วยกล่องเพลายึดโยงกับลิงค์อาร์มและบุซยางของลิงค์อาร์มยึดโยงกับโบก้ี 
๒.๑.๑๖ ระบบหา้มลอ้โบกีเ้ปน็แบบจานดสิกต์ดิตัง้ท'ีลอ้รถไฟ (Wheel Disc Brake) หรอืเพลา (Axle disc 

Barak) จำลองการจับจานห้ามล้อด้วยลมอัดตามหลักการห้ามล้อรถไฟ
๒.๑.๑๗ กระบอกลมหา้มลอ้โบกีต้อ้งเปน็ของจริงพ่ืใข้สำหรับรถไฟความเร็วสงูสำหรับการแกปฏิบัตงิานซ่อม 

บำรุงจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ขุด
๒.๑.๑๗.๑ ขุดกระบอกลมของจริงเปน็หมอ้ลมห้ามลอ้ชนิด ๒ สถานะ ควบคุมการห้ามล้อด้วยการจ่าย 

ลมให้ขุดกระบอกนิวเมติกล์ เพ่ือการสร้างแรงกดขุดกระบอกไฮดรอลิกล์ สร้างแรงกดไปท่ีแผ่นห้ามล้อ
๒.๑.๑๗.๒ แผน่หา้มลอ้ประกอบขดุหา้มลอ้แบบจานดสิกเ์ปน็ฃนดิทใืซสัำหรบักบัโบกีร้ถไฟฟา้แบบ 

Flexpad UIC หรือ Propad UIC หรือชนิดอ่ืนตามมาตรฐาน UIC
๒.๑.๑๗.๓ สามารถใข้แกถอดประกอบแผ่นห้ามล้อจากชุดหม้อลม และถอดประกอบแท่งห้ามล้อจาก 

แผ่นห้ามล้อ ตามแบบระบบห้ามล้อรถไฟความเร็วสูง
๒.๑.๑๘ มีเต้าลากจูง (Traction center) มีเส้ือรับเดือย (Traction lever) จากเดือยของเบาะแคร่ เส้ือรับเดือย 

ยึดติดกับแขน (Rod) ๒ แขนต่อกับโครงแคร่โดยไข้ข้อต่อแบบบูทยาง
๒.๑.๑๙ มมีอเตอร์ซบัเคลือ่นจำลองแบบไฟฟา้กระแสสลบั ๒๒๐ โวลต ์หรือ ๓๘๐ โวลต ์ขนาดไม'น้อยกว่า 

๔ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ ตัว ติดต้ังเข้ากับเพลาล้อด้วยกล่องเกียร์
๒.๑.๒๐ มีแปรงถ่านเพลาป็องกันลูกปีนล้อพร้อมฝาครอบสองขุด
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( นายประเสริฐ แสงโป ) 

ประธานกรรมการ
( นายอริยาโรจน์ ปุริสพันธุ ) 

กรรมการ
( นายเกษม หนจูนเลง้) 

กรรมการ



พ คณุลกัษณะเฉพาะครภุณัฑ ์ป ี๒๕๖๔ หนา้ ๓ /๔

ช่ีอครุภัณฑ์ ขดุผกัถอดประกอบโบกีร้ถไฟความเรว็สงู (งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท )
๒.๑.๒๑ มซีดุควบคมุความเรว็มอเตอรล์ากจงู ซนดิควบคมุดว้ยอนิเวอรเ์ตอร ์ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๔ กโิลวตัต ์

สามารถใชค้วบคมุการทำงานไดท้ัง้โบกี ้๑:๑ และ ๑:๓ ได  ้จำนวน ๑ ขุด
๒.๑.๒๑.๑ ขดุควบคมุมอเตอรท์ำหนา้ทีค่วบคมุความเรว็และควบคมุการหา้มลอ้แบบไดนามกิสส์ำหรบั

มอเตอร์ ๒ ตัว
๒.๑.๒๑.๒ มีวาล์วลมสำหรับควบคุมการส่ังห้ามล้อรถไฟท้ัง ๔ ล้อ
๒.๑.๒๑.๓ มีขุดฮีตเตอร์จำลองสร้างภาระโหลดให้กับระบบห้ามล้อ (Braking resistor) ขนาดไม่น้อยกว่า

๑ กิโลวัตต์
๒.๑.๒๑.๔ มีพัดลมระบายความร้อนฮีตเตอร์สามารถปรับได้ ๓ ระดับ
๒.๑.๒๑.๕ มจีอแสดงผลแบบสัมผัสขนาดไมน้่อยกว่า ๑๐ น้ิว สำหรับควบคุมและแสดงผล ความเร็ว 

(กม./ซม.) กระแสไฟฟ้าจ่ายและกำเนิดจากมอเตอร์ แสดงผลแรงดันลมห้ามล้อและแรงดันถุงลมโบก้ี 
๒.๑.๒๑.๖ สามารถส่ังควบคุมถุงลมโบก๋ึได้จากหน้าจอสัมผัส 

๒.๒ มีขุดโบก้ีจำลองสำหรับผักปฏิน้ติถอดประกอบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑:๓ ท่ีมีคุณลักษณะเหมือนกันทุกประการกับ 
ข้อ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๙ จำนวน ๑ ตัว

๒.๓ อุปกรณ์เสริมงานซ่อมบำรุงโบก้ีรถไฟ
๒.๒.๑ เคร่ืองมอืช่าง ไม,น้อยกว่า ๑๖๐ ช้ิน พร้อมตูเ้คร่ืองมอืแบบมลีอ้ ขนาดไม,น้อยกว่า ๗ ข้ัน สำหรับงาน 

ปฏิน้ติการถอดประกอบโบก้ี จำนวน ๑ ขุด
๒.๔ เคร่ืองกำเนิดลมอัด จำนวน ๑ ขุดประกอบด้วย

๒.๓.๑ ปม๊ลมแบบเสยีงเงียบขนาดไมน่อ้ยกว่า ร).๕ แรงม้า ใชแ้รงดนัไฟฟา้๒๒๐ โวลต ๕์๐ เฮริตซส์ามารถ 
สร้างแรงดันลมไม่น้อยกว่า ๗ บาร์ และผลิตลมไม่น้อยกว่า ร)๕๐ ลติร/นาท ีพร้อมถังเก็บลมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร

๒.๓.๒ ปม๊ลม ขนาดไม1นอ้ยกวา่ ๑ แรงมา้ ใชแ้รงดนัไฟฟา้ ๒๒๐ โวลต ์ ๕๐ เฮริตซ ์พรอ้มถงัเกบ็ลม 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๒.๓.๓ วาล์ว ๒/๒ จำนวน ๒ ตัว
๒.๕ มกีารตดิตัง้ระบบไฟฟา้จากเสาส่งจ่าย พร้อมตูค้วบคมุระบบไฟฟา้แบบ ๓ เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมบํ 

เพ่ือจ่ายกระแสไฟเช้ากับห้องปฏิบํติการโบก้ีรถไฟ
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ประธานกรรมการ
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B«| คณุลกัษณะเฉพาะครภุณัฑ ์ป ี๒๔๖๕ หนา้ ๔/๔

ช่ือครุภัณฑ์ ชุดแกถอดประกอบโบกีร้ถไฟความเร็วสงู (งบประมาณ ๕,๐๐๐,0๐๐ บาท )
๒.๖ มทีางรถไฟขนาด ๑,๔๓๕ มลิลเิมตร ความยาวไมน่อ้ยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด 

๒.๖.๑ มหีมอนไมพ้ร้อมเคร่ืองยดึเหนีย่ว จำนวน ๕ ทอ่น 
๒.๖.๒ มหีมอนเหลก็พร้อมเคร่ืองยดึเหนีย่ว SKL จำนวน ๕ ทอ่น
๒.๖.๓ มีรางรถไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม/เมตร ยาว ๕ เมตร จำนวน ๔ ท่อน พร้อมปะกันราง จำนวน

๒ ชุด
๒.๖.๔มีวงจรไฟตอนของจริงแบบใช้แหล่งจ่ายไฟ (ะ โวลต์กับรีเลย์ตรวจจับของจริงแบบ QTA2 ๑.๔ โวลต์ หน้า 

คอนแท็ก 2F-2B จำนวน ๑ ชุด และชุดจำลองแบบใช้แหล่งจ่ายไฟ ๑๒ โวลต์กับรีเลย์ตรวจจับ ๕ โวลต์ ๑ ชุด 
๓. รายละเอียดอ่ืน ๆ

๓.๑ ผูเ้สนอตอ้งเปน็ผูผ้ลติหรือตวัแทนจำหนา่ยโดยมหีนงัสอืรับรองการเปน็ตวัแทนชดุทดลองและชดุสาธติจาก 
บริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ เพ่ือประโยชน์ทางด้านการจัดแกอบรม การบริการหลังการ 
ขายและการซ่อมบำรุง พร้อมแนบเอกสารมาในวันวันย่ืนซอง

๓.๒ ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบแบบรา่งของโบกี ้ทางรถไฟ วงจรไฟฟา้ควบคมุหา้มลอ้ไดนามกิสว์งจรไฟตอน และ 
รายละเอียดคุณสมบตัทิางเทคนคิของชุดแกพร้อมกับใบเสนอราคาในวันย่ืนซองสำหรับการพจิารณาความถูกต้องของ 
ครุภัณฑ์

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องทำการตดิตัง้และทดสอบการอินเตอร์เฟสเช่ือมโยงของอุปกรณชุ์ดแกสามารถทำงานประสาน 
สัมพันธ์กันระหว่างอุปกรณ์ ระบบควบคุมหรือซอฟแวร์ (ถ้ามี) ในระบบได้อย่างครบถ้วน

๓.๔ มีคู่มือประกอบครุภัณฑ์ที,มเีนือ้หาการเรยีนรูเ้รือ่ง โบกี ้ล้อเพลา รองรับนํา้หนกั ห้ามล้อ การตรวจสอบและ 
ตรวจวัดโบกีร้ถไฟ และอ่ืน  ๆ ที,เกีย่วชอ้งกบังานระบบโบกีร้ถไฟ การใชแ้ละการถอดประกอบโบกีร้ถไฟฟา้ กำหนดค่า 
ต่างๆเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๒ ชุดพร้อมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ word, pdf)

๓.๕ ต้องจัดให้มีการแกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านระบบขนส่งทางราง การติดต้ังและการซ่อม 
บำรงุหวัขอ้ตามเนือ้หาประกอบครภุณัฑโ์ดยผูเ้ชีย่วขาญทเีปน็ผูอ้อกแบบและผลติชดุจำลอง ใหก้บับคุลากรของ 
สถานศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ วัน โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแผนการแกอบรมมาด้วย 

๓.๖ มีการรับประกันคุณภาพพร้อมบริการซ่อมฟรีรวมอะไหล่ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๓.๗ มใีบงาน ในการปฏบิตังิานภาษาไทยพรอ้มเฉลย ไมน่อ้ยกวา่ ๙ ใบงาน จำนวน ๔ ชดุ พรอ้มเอกสาร 

อิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ word, pdf)
๓.๘ ส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน ๑๘๐ วัน

z l'n f r ' ...LV...T r̂.'......... ร '
( นายประเสรฐิ แสงโป ) ( นายอรยิาโรจน ์ปรุสิพนัธ)์ ( นายเกษม หนจูนีเลง้)
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