
 

 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๕ หน้า ๑/8 

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง (งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท )  
๑. รายละเอียดทั่วไป 

ชุดโบกีข้ับเคล่ือน (Motor Bogie) รถไฟฟ้าความเร็วสูง (High Speed Rail) บนทางมาตรฐาน (๑,๔๓๕ มิลลิเมตร)          
ชนิด EMU (Electric Multiple Unit) ขนาดเท่าของจริง (๑:๑) พร้อมอุปกรณ์ประกอบโบกี้รถไฟของจริงหรือเสมือนจริง
พร้อมระบบรองรับน้้าหนักปฐมภูมิ  (Primary suspension) และทุติยภูมิ  (Secondary suspension) โบกี้ รถไฟ
ประกอบด้วย โครงโบกี้ ล้อเพลา กล่องเกียร์ มอเตอร์ขับเคล่ือน โช้คอัพและอุปกรณ์รองรับน้้าหนัก ระบบห้ามล้อแบบ
จานดีสก์ เพื่อการฝึกทักษะการถอดประกอบช้ินส่วน การฝึกซ่อมบ้ารุงโบกี้  
๒. รายละเอียดทางเทคนิค 

๒.๑ โบกีข้ับเคล่ือน 
๒.๑.๑ เป็นชุดโบกี้ขับเคล่ือนของจริงหรือจ้าลองจากโบกี้รถไฟความเร็วสูงแบบ CRH หรือ SF5000 โดยมีโครง

โบกี้ (Bogie frame) เกียร์ส่งก้าลัง (Gear box) มอเตอร์ขับเคล่ือน (Traction motor) ล้อเพลา (Wheel set) โช้คอัพ 
(Hydraulic damper) สปริงปฐมภูมิแบบคอล์ยสปริง (Coil spring)  ถุงลม (Air bag) โครงแคร่ (Bolster) ช้ินส่วนห้าม
ล้อแบบจานดีสก์  และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ส้าหรับการฝึกปฏิบัติงานระบบบ้ารุงโบกี้รถไฟ 

๒.๑.๒ โครงโบกี้เป็นชนิดวายเฟรมประกอบด้วยไซด์เฟรม และครอสบีมเช่ือมเข้าด้วยกัน หรือประกอบด้วย
เฟรมข้างหรือคานขวางและเคลือบพ่นสีกันสนิมความกว้างและความยาวตามแบบของรถไฟความเร็วสูง หรือรถไฟ
ระหว่างเมือง 

๒.๑.๓ ความกว้าง ๒,๐๐๐ - ๒,๓๖๐ มิลิเมตร ระยะห่างระหว่างเพลา 2,200 - ๒,๖๐๐  มิลิเมตร ท้ามาจาก
เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร 

๒.๑.๔ โบกี้ประกอบด้วยล้อเพลารถไฟชนิดสวมอัด จ้านวน ๒ ชุดมี ๒ เพลาและ ๔ ล้อ  
๒.๑.๕ ชุดล้อเพลาประกอบด้วยเพลา ล้อ และลูกปืนล้อสวมอัดเข้าด้วยกันเป็นชุดล้อเพลารถไฟและสวมอัดเข้า

กับเฟืองขับ ลูกปืน ๔ ตลับมีขนาดและรูปร่างตามแบบของเพลาล้อรถไฟความเร็วสูง 
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ชื่อครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง (งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท )  
๒.๑.๖ ชุดเพลาและเฟืองขับเป็นของจริงหรือจ้าลองเสมือนจริงทุกประการสวมอัดเข้ากับล้อ ๒ ล้อ 
๒.๑.๗ ล้อรถไฟท้ัง ๔ เป็นของจริงตามมาตรฐานหรือจ้าลองโปรไฟล์ล้อตามขนาดมาตรฐาน UIC- ORE ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ มิลลิเมตร 
๒.๑.๘ ช้ินส่วนประกอบชุดโบกี้ท้ังหมดเป็นของจริงหรือจ้าลองเสมือนจริง ตามมาตรฐานของรถไฟความเร็วสูง

หรือรถไฟระหว่างเมือง สามารถแยกช้ินเพื่อการฝึกปฏิบัติการซ่อมบ้ารุง และการฝึกถอดประกอบช้ินส่วนประกอบส้าคัญ
ในงานซ่อมบ้ารุงโบกี้ได้ 

๒.๑.๙ มีระบบรองรับน้้าหนัก ๒ ชุด ชุดปฐมภูมิเป็นแบบขดสปริง  และชุดทุติยภูมิเป็นแบบถุงลม ๒ ลูก ระบบ
รองรับน้้าหนักสามารถท้างานได้เสมือนโบกี้จริงทุกประการ 

๒.๑.๑๐ ระบบรองรับน้้าหนักปฐมภูมิประกอบด้วยโช้คและสปริงของจริงท่ีใช้กับโบกี้รถไฟฟ้า สามารถถอด
ประกอบได้เพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ระบบรองรับน้้าหนักทุติยภูมิเป็นแบบถุงลม ๒ ช้ินสามารถสาธิตพฤติกรรมการ
การเอียงของตัวรถไฟฟ้าได้ 

๒.๑.๑๑ สปริงปฐมภูมิเป็นแบบคอล์ยสปริง ๒ ขดพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังสปริงครบถ้วนตามแบบของโบกี้รถไฟ
ความเร็วสูง 

๒.๑.๑๒ ระบบรองรับน้้าหนักทุติยภูมิเป็นแบบถุงลมสามารถสาธิตลักษณะการเอียงตัวของรถไฟฟ้าได้ 
๒.๑.๑๓ มีวาล์วควบคุมการจ่ายลมส้าหรับสาธิตระบบรองรับน้้าหนักทุติยภูมิ จ้านวน ๒ ตัว      
๒.๑.๑๔ ระบบรองรับน้้าหนักมีจ้านวนโช้คน้้ามัน ( Oil damper ) ส้าหรับรองรับความส่ันสะเทือนครบถ้วนทุก

แนวแกนท้ัง  Vertical.  Lateral. และ Yaw. เป็นของจริงหรือเสมือนของรถไฟฟ้าความเร็วสูง 
๒.๑.๑๕ ล้อเพลาติดต้ังเข้ากับโบกี้ด้วยกล่องเพลายึดโยงกับลิงค์อาร์มและบุชยางของลิงค์อาร์มยึดโยงกับโบกี้ 
๒.๑.๑๖ ระบบห้ามล้อโบกี้เป็นแบบจานดิสก์ติดต้ังท่ีล้อรถไฟ (Wheel Disc Brake) หรือเพลา (Axle disc 

Barak) จ้าลองการจับจานห้ามล้อด้วยลมอัดตามหลักการห้ามล้อรถไฟ 
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ชื่อครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง (งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท )  
๒.๑.๑๗ กระบอกลมห้ามล้อโบกี้ต้องเป็นของจริงหรือเสมือนจริงท่ีใช้ส้าหรับรถไฟความเร็วสูงส้าหรับการฝึก

ปฏิบัติงานซ่อมบ้ารุงจ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
๒.๑.๑๗.๑ ชุดกระบอกลมของจริงหรือเสมือนจริงเป็นหม้อลมห้ามล้อชนิด ๒ สถานะ ควบคุมการห้ามล้อ

ด้วยการจ่ายลมให้ชุดกระบอกนิวเมติกส์ เพื่อการสร้างแรงกดชุดกระบอกไฮดรอลิกส์ สร้างแรงกดไปท่ีแผ่นห้ามล้อ 
๒.๑.๑๗.๒ แผ่นห้ามล้อประกอบชุดห้ามล้อแบบจานดิสก์เป็นชนิดท่ีใช้ส้าหรับกับโบกี้รถไฟฟ้าแบบ 

Flexpad UIC หรือ Propad UIC หรือชนิดอื่นตามมาตรฐาน UIC  
๒.๑.๑๗.๓ สามารถใช้ฝึกถอดประกอบแผ่นห้ามล้อจากชุดหม้อลม และถอดประกอบแท่งห้ามล้อจาก

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

ยึดติดกับแขน (Rod) ๒ แขนต่อกับโครงแคร่โดยใช้ข้อต่อแบบบูทยาง 
๒.๑.๑๙ มีมอเตอร์ขับเคล่ือนจ้าลองแบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ หรือ ๓๘๐ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า            

๔ กิโลวัตต์ จ้านวน ๒ ตัว ติดต้ังเข้ากับเพลาล้อด้วยกล่องเกียร์ 
๒.๑.๒๐ มีแปรงถ่านเพลาป้องกันลูกปืนล้อพร้อมฝาครอบสองชุด 
๒.๑.๒๑ มีชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ กิโลวัตต์ (5.3 HP) ชนิดควบคุมด้วย

อินเวอร์เตอร์และไมโครคอมพิวเตอร์หรือPLC สามารถใช้ควบคุมการท้างานได้ท้ังโบกี้ ๑:๑ และ ๑:๓ ได้ จ้านวน ๑ ชุด 
๒.๑.๒๑.๑ ชุดควบคุมมอเตอร์ท้าหน้าท่ีควบคุมความเร็วและควบคุมการห้ามล้อแบบไดนามิกส์ส้าหรับ

มอเตอร์ ๒ ตัว 
๒.๑.๒๑.๒ มีวาล์วลมส้าหรับควบคุมการส่ังห้ามล้อรถไฟท้ัง ๔ ล้อ 
๒.๑.๒๑.๓ มีชุดฮีตเตอร์จ้าลองสร้างภาระโหลดให้กับระบบห้ามล้อ (Braking resistor) ขนาดไม่น้อยกว่า          

๑ กิโลวัตต์ 
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ชื่อครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง (งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท )  
๒.๑.๒๑.๔ มีพัดลมระบายความร้อนฮีตเตอร์สามารถปรับได้ ๓ ระดับ 
๒.๑.๒๑.๕ มีจอแสดงผลแบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว ส้าหรับควบคุมและมีจอแสดงผลไม่น้อย

กว่า ๑๙ นิ้ว ส้าหรับแสดงผลความเร็ว (กม ./ชม.) กระแสไฟฟ้าจ่ายและแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีปรากฎในแต่ละจุดส้าคัญ 
แสดงผลแรงดันลมห้ามล้อและแรงดันถุงลมโบกี้ 

๒.๑.๒๒ วัสดุท่ีน้ามาประกอบเป็นชุดฝึกโบกี้รถไฟความเร็วสูงต้องเป็นของใหม่ท่ีไม่เคยใช้งานมาก่อน หรือขึ้นรูป
มาจากเหล็กแผ่นหรือเหล็กหล่อท่ีเป็นของใหม่ 

๒.๒ มีชุดโบกี้จ้าลองส้าหรับฝึกปฏิบัติถอดประกอบ ขนาดอัตราส่วนไม่ต้่ากว่า ๑:๓ ท่ีมีคุณลักษณะสัดส่วนและการ
ท้างานเสมือนจริง จ้านวน ๑ ตัว 

๒.2.1 เป็นชุดฝึกโบกี้ขับเคล่ือน (Motor bogie) จ้าลองจากโบกี้รถไฟความเร็วสูงสัดส่วนเสมือนจริงอัตราส่วน
ไม่ต้่ากว่า 1:3 ส่วน 

๒.2.2 โครงโบกี้จ้าลองแบบไกดิ้งอาร์มท้ัง 4 ล้อ พร้อมบุชยาง เต้ารับสปริง และกล่องเพลา 
๒.2.3 กล่องเพลาเป็นแบบ 2 ช้ินขนาดเดียวกับลูกปืนล้อ พร้อมจุดยึดเซนเซอร์ความเร็ว 
๒.2.4 กล่องเพลามีเต้ารองรับสปริง (Centering disk) ยึดคอล์ยสปริง 2 ช้ันตามแบบของระบบรองรับการ

ส่ันสะเทือนรถไฟความเร็วสูง 
๒.2.5 ล้อเพลารถไฟจ้าลองสัดส่วนเหมือนจริงทุกประการ ล้อรถไฟจ้าลองตามมาตรฐาน DIN 5573-E หรือ

เทียบเท่า 
๒.2.6 มีระบบรองรับน้้าหนัก 2 ชุดตามแบบรถไฟความเร็วสูง ชุดปฐมภูมิเป็นแบบคอลย์สปริง 2 ช้ัน พร้อม

อุปกรณ์ประกอบการติดต้ัง ชุดทุติยภูมิเป็นแบบถุงลม (Air spring) 
๒.2.7 สปริงปฐมภูมิมีสปริงตัวนอก (External Spring) และสปริงตัวใน (Internal Spring) สัดส่วนเหมือนจริง

สามารถยุบตัวและคืนตัวได้เมื่อมีภาระการท้า 
๒.2.8 ถุงลม (Air spring) จ้าลองสัดส่วนเสมือนจริงสามารถสาธิตจ้าลองการยุบและคืนตัวได้เมื่อมีแรงกระท้า 
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ชื่อครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง (งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท )  
๒.2.9 โช๊คอัพชนิดน้้ามัน (Oil damper) จ้าลองจ้านวน 8 ตัว รองรับการส่ันสะเทือน แนวด่ิง (Vertical) 

จ้านวน 4 ตัว แนวข้าง (Lateral) จ้านวน 2 ตัว และการหมุน (Yaw axis) จ้านวน 2 ตัว 
๒.2.10 มีเต้าลากจูง (Traction center) ต่อกับโครงแคร่ด้วยแขนยึด (Traction lever) แบบข้อต่อแบบบูท

ยาง 
๒.2.11 มีมอเตอร์ลากจูงแบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220 หรือ 380 โวลต์ ขนาดไม่ต้่ากว่า 1/2 แรงม้า จ้านวน 

2 ตัว ติดบนโครงแคร่ขับล้อผ่านชุดเกียร์ 
๒.2.12 ห้ามล้อโบกี้เป็นชนิดจานดีสก์จับท่ีล้อพร้อมแผ่นจานห้ามล้อครบท้ัง 4 ล้อ มีมิติและสัดส่วนเสมือนจริง 
๒.2.13 ก้ามปูห้ามล้อ(Caliper) สามารถสาธิตการลงห้ามล้อด้วยการท้ิงลมและคลายห้ามล้อด้วยการเติมลม 
๒.2.14 ชุดควบคุมห้ามล้อ (Brake control system) มีวาล์วไฟฟ้าควบคุมการปิด-เปิดลมไปยังก้ามปูห้ามล้อ 

พร้อมชุดอินเตอร์อุปกรณ์ควบคุมเฟสแบบไร้สาย 
๒.2.15 ตัวโบกี้วางอยู่บนทางรถไฟจ้าลองท่ีประกอบด้วย รางรถไฟจ้าลองขนาดและมิติเสมือนจริง  มีหมอน

รองราง และเครื่องยึดเหนี่ยวราง พร้อมท้ังฐานส้าหรับยกสาธิตการขับเคล่ือน และทดสอบห้ามล้อ 
๒.๓ อุปกรณ์เสริมงานซ่อมบ้ารุงโบกี้รถไฟ  

๒.๓.๑ เครื่องมือช่าง ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ช้ิน พร้อมตู้เครื่องมือแบบมีล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ช้ัน  ส้าหรับงาน
ปฏิบัติการถอดประกอบโบกี้ จ้านวน ๑ ชุด  

๒.๓.๑.1 ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 19 ช้ิน จ้านวน ๒ ชุด  
ขนาด 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,26,27,30,32 ม.ม. 

๒.๓.๑.๒ ชุดลูกบล็อก 34 ช้ิน 1/2 นิ้ว จ้านวน ๒ ชุด 
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ชื่อครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง (งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท )  
ลูกบล็อกส้ัน 6 เหล่ียม ขนาด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 มม. 
ลูกบล็อกยาว 6 เหล่ียม ขนาด 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 มม. 
ลูกบล็อกหัวเทียน ขนาด 16, 21 มม. 
ข้อต่ออ่อน,ข้อต่อยาว 5 นิ้ว,ข้อต่อยาว 10 นิ้ว,ด้ามฟรีหัวไข่,ด้ามบล็อก 10 นิ้ว 

๒.3.๑.3 ชุดบล็อกไฟฟ้า 6 หุล ขนาด 300 วัตต์ พร้อมลูกบล็อกขนาด 36,39,41,45 จ้านวน 2 ชุด 
๒.3.๑.4 บล็อกลม ขนาด 1/2 นิ้ว จ้านวน ๒ ตัว 
๒.3.๑.5 ประแจขันปอนด์ ขนาด 1/2 นิ้ว จ้านวน ๒ ตัว 
๒.3.๑.6 บล็อกตัว T ยาวคอลึก ขนาด 8,10,12,14, ม.ม. จ้านวน ๒ ชุด 
๒.3.๑.7 คีมปากแหลม 6" จ้านวน ๒ ตัว 
๒.3.๑.8 คีมปากจ้ิงจก 6" จ้านวน ๒ ตัว 
๒.3.๑.9 คีมปากเฉียง  6" จ้านวน ๒ ตัว 
๒.3.๑.10 คีมหนีบแหวนปากตรง ขนาด 7 นิ้ว จ้านวน ๒ ตัว 
๒.3.๑.11 คีมถ่างแหวนปากตรง ขนาด 7 นิ้ว จ้านวน ๒ ตัว 
๒.3.๑.12 คีมหนีบแหวนปากงอ ขนาด 7 นิ้ว จ้านวน ๒ ตัว 
๒.3.๑.13 คีมถ่างแหวนปากงอ ขนาด 7 นิ้ว จ้านวน ๒ ตัว 
๒.3.๑.14 ค้อนเหล็ก จ้านวน 2 อัน 
๒.3.๑.15 แชลง จ้านวน 4 อัน 
๒.3.๑.16 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Calipers) ความยาว ๒๐๐ มิลลิเมตร ความละเอียด ๐.๐๒ 
มิลลิเมตร พร้อมกล่องหรือซอง จ้านวน ๒ ตัว 
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ชื่อครุภัณฑ์ ชุดฝึกถอดประกอบโบกี้รถไฟความเร็วสูง (งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท )  
๒.3.๑.17 แคล้มป์มิเตอร์ (Clamp Meter) จ้านวน ๒ ตัว 
๒.3.๑.18 มัลติมิเตอร์ (Multimeter) จ้านวน ๒ ตัว 
๒.3.๑.19 ระดับน้้า 24 นิ้ว จ้านวน ๓ ตัว 
๒.3.๑.20 ระดับน้้า 16 นิ้ว จ้านวน ๓ ตัว 

๒.๔ เครื่องก้าเนิดลมอัด จ้านวน ๑ ชุดประกอบด้วย 
๒.๓.๑ ปั๊มลมชนิดเงียบ แบบไร้น้้ามัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า ใช้แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ 

สามารถสร้างแรงดันลมไม่น้อยกว่า ๗ บาร์ และผลิตลมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร/นาที ถังเก็บลมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร  
๒.๓.๒ ปั๊มลมชนิดเงียบ แบบไร้น้้ามัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า ใช้แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐  โวลต์  ๕๐ เฮิรตซ์           

ถังเก็บลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร 
๒.๓.๓ วาล์ว ๒/๒ จ้านวน ๒ ตัว 

๒.๕ มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าจากเสาส่งจ่าย พร้อมตู้ MDB พร้อมมิเตอร์วัดแรงดัน (Volt Meter) และวัดกระแส 
(Amp Meter) แบบอนาล็อก พร้อมมีหลอดไฟแสดงสถานะ เมนเบรกเกอร์ ไม่น้อยกว่า 100A วงจรย่อย 4 วงจร ขนาด
ไม่น้อยกว่า 50 A เพื่อจ่ายกระแสไฟเข้ากับห้องปฏิบัติการโบกี้รถไฟ 

๒.๖ มีทางรถไฟขนาด ๑,๔๓๕ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จ้านวน ๑ ชุด 
๒.๖.๑ มีหมอนไม้พร้อมเครื่องยึดเหนี่ยว จ้านวน ๕ ท่อน 
๒.๖.๒ มีหมอนเหล็กพร้อมเครื่องยึดเหนี่ยว SKL จ้านวน ๕ ท่อน 
๒.๖.3 มีรางรถไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม/เมตร ยาว ๕ เมตร จ้านวน ๔ ท่อน พร้อมปะกับราง จ้านวน 

๒ ชุด 
2.6.4 มีวงจรไฟตอนของจริงแบบใช้แหล่งจ่ายไฟ ๕ โวลต์กับรีเลย์ตรวจจับของจริงแบบ QTA2 ๑.๔ โวลต์ 

หน้าคอนแท็ก 2F-2B จ้านวน ๑ ชุด และชุดจ้าลองแบบใช้แหล่งจ่ายไฟ ๑๒ โวลต์กับรีเลย์ตรวจจับ ๕ โวลต์ ๑ ชุด 
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๓. รายละเอียดอื่น ๆ 

๓.๑ ผู้เสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจ้าหน่ายโดยมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนชุดทดลองและชุดสาธิตจาก
บริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือจากตัวแทนจ้าหน่ายภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ทางด้านการจัดฝึกอบรม การบริการหลังการ
ขายและการซ่อมบ้ารุง พร้อมแนบเอกสารมาในวันวันยื่นซอง 

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบร่างของโบกี้ ทางรถไฟ วงจรไฟฟ้าควบคุมห้ามล้อไดนามิกส์ วงจรไฟตอน และ
รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคของชุดฝึกพร้อมกับใบเสนอราคาในวันยื่นซองส้าหรับการพิจารณาความถูกต้องของ
ครุภัณฑ์ 

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องท้าการติดต้ังและทดสอบการอินเตอร์เฟสเช่ือมโยงของอุปกรณ์ชุดฝึกสามารถท้างานประสาน
สัมพันธ์กันระหว่างอุปกรณ์ ระบบควบคุมหรือซอฟแวร์ (ถ้ามี) ในระบบได้อย่างครบถ้วน 

๓.๔ มีคู่มือประกอบครุภัณฑ์ท่ีมีเนื้อหาการเรียนรู้เรื่อง โบกี้ ล้อเพลา รองรับน้้าหนัก ห้ามล้อ การตรวจสอบและ
ตรวจวัดโบกี้รถไฟ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานระบบโบกี้รถไฟ การใช้และการถอดประกอบโบกี้รถไฟฟ้า ก้าหนดค่า
ต่างๆเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๒ ชุดพร้อมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ word, pdf) 

๓.๕ ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้พื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง การติดต้ังและการซ่อม
บ้ารุงหัวข้อตามเนื้อหาประกอบครุภัณฑ์โดยผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นผู้ออกแบบและผลิตชุดจ้าลอง ให้กับบุคลากรของ
สถานศึกษาจ้านวนไม่น้อยกว่า ๒ วัน โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแผนการฝึกอบรมมาด้วย 

๓.๖ มีการรับประกันคุณภาพพร้อมบริการซ่อมฟรีรวมอะไหล่ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๓.๗ มีใบงาน ในการปฏิบัติงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย ไม่น้อยกว่า ๙ ใบงานจ้านวน ๔ ชุด พร้อม

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ word, pdf) ใบงานองค์ความรู้โบกี้,ใบงานถอดและประกอบโบลสเตอร์,ใบงานถอดและ
ประกอบชุดรองรับน้้าหนักทุติยภูมิ,ใบงานถอดและประกอบเต้าลากจูง,ใบงานถอดและประกอบมอเตอร์ลากจูง,ใบงาน
ถอดและประกอบก้ามปูห้ามล้อ,ใบงานถอดและประกอบล้อเพลา,ใบงานถอดและประกอบชุดรองรับน้้าหนักปฐมภูมิ ,   
ใบงานการตรวจสอบและบ้ารุงรักษาโบกี้ 
 
 

......................................... 
( นายจารุวัฒน์ มณีศรี  ) 

ประธานกรรมการ 
 

.......................................... 
( นายเกษม หนูจีนเส้ง ) 

กรรมการ 
 

.......................................... 
( นายประเสริฐ แสงโป๋) 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

.......................................... 
( นายนิวัติ เพ็ชรสังวาลย์) 

กรรมการ 
 

.......................................... 
( นายสุดวีระ ชินจรัสศรี ) 

กรรมการ 
 
 
 
 

 
 

.......................................... 
( นายอรรถพล สุขีวุฒิ ) 

กรรมการ 
 

.......................................... 
( นายอริยาโรจน์ ปุริสพันธุ์ ) 

กรรมการ 
 
 
 

 
 


