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รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ชุดเครื่องมือฝึกปฏิบัติการด้านระบบการซ่อมบ ารุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 

 

1. ชื่อครุภัณฑ์  ชุดเครื่องมือปฏิบัติการด้านระบบการซ่อมบ ารุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
2. จ านวน       1 ชุด  
3. รายละเอียดทั่วไป 

 เป็นครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการในด้านการเรียนรู้ระบบควบคุมทดสอบการตรวจวัดด้านเครื่องมือวัด
ประกอบการบิน โดยระบบการท างานเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดประกอบการบิน  และเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตั้งและเรียนรู้ด้านการซ่อมบ ารุงติดตั้งงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักสูตรในโครงการพัฒนาก าลังคนด้านการ
ซ่อมบ ารุงด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมรวมทั้งการอบรมให้กับคณะ
บุคคล  โดยเป็นครุภัณฑ์ที่ ประกอบไปด้วย 

3.1  ชุดเครื่องตรวจสอบระบบการแสดงผลข้อมูลการตรวจวัดด้านอากาศยาน  จ านวน 2 ชุด   
3.2  ชุดเครื่องมือฝึกทักษะพ้ืนฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน   จ านวน 1 ชุด 
3.3 แผงฝึกการซ่อมบ ารุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน      จ านวน  4 ชุด 

4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1  ชุดเครื่องตรวจสอบระบบการแสดงผลข้อมูลการตรวจวัดด้านอากาศยาน จ านวน 2 ชุด  มีคุณลักษณะดังนี้ 

4.1.1 เป็นเครื่องตรวจสอบระบบ Pitot-Static ใช้ได้กับเครื่องบินทั่วไป 
4.1.2 สามารถแสดงความเร็วของอากาศ , อัตราการไต่ หรือ อัตราการร่อน และความสูงของเครื่องบิน 

ประกอบด้วยฟังก์ชัน ดังต่อไปนี้ 
4.1.2.1 ทดสอบท่ีความสูงไม่เกิน 35,000 ฟุต หรือ 10,700 เมตร  
4.1.2.2 เครื่องทดสอบได้ติดตั้งตัวอ่านการเข้ารหัส(Encoder) ที่สามารถถอดรหัสและแสดงผล รหัสเกรย์  

(Gray code) และ RS232 ที่ความเร็ว 1200,2400,9600 BAUD 
4.1.2.3  สามารถระบุระยะเวลาในการทาการทดสอบการรั่วของระบบ (Leak Check) ในโหมดทดสอบ

ระบบวัดความสูง (Altimeter) และความเร็ว (Airspeed) 
4.1.2.4  แสดงผลความสูงเพ่ิมข้ึนทีละ 1, 2 และ 5 ฟุต หรือ 1 เมตร 
4.1.2.5  ในส่วนของการทดสอบระบบวัดความสูง (Altimeter) จะประกอบด้วยเครื่องวัดความเร็วใน

แนวดิ่ง (Vertical Speed)  
4.1.2.6 แสดงผลความเร็วในหน่วยน็อต (Knots), กิโลเมตรต่อชั่วโมง(KPH),ไมล์ต่อชั่วโมง (MPH) 
4.1.2.7 อ่านค่าความดันในหน่วย นิ้วปรอท (inHg), มิลลิบาร์ (mbar) มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ปอนด์

ต่อตารางนิ้ว (PSIA) และ อัตราส่วนของความดันเครื่องยนต์อากาศยาน (Engine Pressure 
Ratio: EPR) 

4.1.2.8  ระบบดูด (Vacuum) และระบบปั๊มความดัน (Pressure Pumps) แยกอิสระกัน 
4.1.2.9  ระบบเครื่องตรวจสอบ Pitot-Static ออกแบบสาหรับทดสอบอากาศยานที่ท าการบินแบบ Non-

RVSM 
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4.1.2.10 ระบบเครื่องท างานด้วยแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 12 และ 24 โวลต์สาหรับตัวอ่านการเข้ารหัส 

(Encoder) 
4.2 ชุดเครื่องมือฝึกทักษะพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน  จ านวน 1 ชุด  มีคุณลักษณะดังนี้ 

4.2.1 ชุดเครื่องบัดกรีแบบปรับอุณหภูมิได ้  จ านวน 8 ชุด 
4.2.1.1  เป็นเครื่องที่ใช้ส าหรับบัดกรีแบบควบคุมอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 100 ถึง 500 °C ที่สามารถต่อชุด

ด้ามบัดกรีหัวแร้งได้ 2 หัว 
4.2.1.2  มีอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น หัวแร้ง และหัวแรงแบบ Tweezers   
4.2.1.3  จอแสดงผลในการปรับค่าอุณหภูมิเป็นแบบ LCD และมีปุ่มปรับอุณหภูมิ และบันทึกอุณหภูมิที่

ตัวเครื่อง 
4.2.1.4  ตัวเครื่องและอุปกรณ์ท้ังหมดออกแบบให้มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต ESD 
4.2.1.5  มีด้ามบัดกรีหัวแร้งที่มีก าลังขนาดไม่น้อยกว่า 40 W  จ านวน 2 ชุดพร้อมที่วาง 
4.2.1.6 มีด้ามบัดกรีหัวแร้งแบบ Tweezers ขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 40 W จ านวน 1 ชุด 

4.2.2 ชุดเครื่องเป่าลมร้อนแบบตั้งโต๊ะ   จ านวน 4 ชุด 
4.2.2.1 อัตราการใช้ไฟฟ้า (พลังงาน) 900 W 
4.2.2.2 ตัวเครื่องและตัวด้ามป้องกันไฟฟ้าสถิต  
4.2.2.3  มีปุ่ม Start – Stop การท างานพร้อมไฟแสดงผลแบบ  LCD 
4.2.2.4  สามารถ Standby Mode และปรับอุณหภูมิได้ 50°C ถึง 550 °C หรือมากกว่า 

4.2.3 เครื่องดูดควันตะก่ัว (Fume Extraction)  จ านวน 8 ชุด 
4.2.3.1  เป็นเครื่องดูดควันส าหรับงานบัดกรีและดูดสารระเหยทั่วไปแบบ 2 ท่อ 
4.2.3.2  ตัวเครื่องออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้สะดวก 
4.2.3.3  การท างานของเครื่องมีระดับเสียงรบกวนไม่เกิน 55 dB ที่ระยะห่าง 1 เมตร 
4.2.3.4 ระบบแรงลมที่ดูดไม่น้อยกว่า 2500 Pa 
4.2.3.5  มีไส้กรองสามชั้นโดยมีชั้น Fine Dust Filter, EPA Filter และ Active Carbon ที่ออกแบบมา

อยู่ในกล่องเดียว 
4.2.4 ชุดเครื่อง Rework ส าหรับการถอด IC - Truhold บนบอร์ดชนิด Multilayer  จ านวน 4 ชุด 

4.2.4.1 เครื่องบัดกรีและดูดตะกั่วแบบปรับอุณหภูมิระบบ Digital ที่มีด้ามปากคีบส าหรับถอดอุปกรณ์ 
SMD ได้ด้วย อุปกรณ์ในชุดจะประกอบไปด้วย ด้ามบัดกรี 1 ด้าม, ด้ามดูดตะกั่ว 1 ด้าม และด้าม
ปากคีบ 1 ด้าม 

4.2.4.2 สามารถท างานได้พร้อมกันทั้ง 3 ด้าม 
4.2.4.3 ช่วงอุณหภูมิในการท างานสามารถปรับได้เป็นอิสระขณะใช้งาน  
4.2.4.4 ปรับอุณหภูมิในระบบ SensaTemp 37 – 482 °C (100 – 900 °F) Tempwise 205 – 454 °C 

(400 – 850 °F) 
4.2.4.5 มีปั๊มในตัวเครื่อง สะดวกต่อการใช้งาน 
4.2.4.6 เหมาะส าหรับใช้กับตะกั่วชนิด Leadfree 
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4.3 แผงฝึกการซ่อมบ ารุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน    จ านวน  4 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 
4.3.1 มีอลูมิเนียมเฟรมส าหรับการติดตั้งแผงฝึก-ทดสอบ   
4.3.2 โครงสร้างส่วนใหญ่ท าจากอลูมิเนียมโปรไฟล์   
4.3.3 มีขนาดโครงสร้างโดยรวม ไม่น้อยกว่า W 900 mm x L 700 mm x H 700 mm.  
4.3.4 มีขุดแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า ติดตั้งบน DIN Rail จ านวน 1 ชุด มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้  

4.3.4.1 รองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 100-240 Vac หรือดีกว่า 
4.3.4.2 แรงดันขาออก 24 Vdc +/- 1% หรือดีกว่า 
4.3.4.3 รองรับการจ่ายก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 240W 
4.3.4.4 มี LED แสดงสถานะการท างาน 
4.3.4.5 มีระบบท าความเย็น (Cooling System) โดยการน าพาความร้อน (Convection) 
4.3.4.6 มีระบบป้องกัน Overvoltage ,Overcurrent ,Over Temperature , Short Circuit และ 

Transient Surge Voltage Protection 

5. การอบรมและคู่มือการใช้งาน ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและเอกสารการซ่อมบ ารุง พร้อมจัดฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้ได้ถูกต้อง 
6.  ตัวแทนจ าหน่าย บริษัทผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากประเทศผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทน
ในประเทศ ที่มีเอกสารยืนยันฉบับปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 
7.  การเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะ ผู้เสนอราคาต้องแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ระหว่าง
คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัย ก าหนดกับคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าที่เสนอราคาโดยแสดงว่าคุณสมบัติดังกล่าวตรง ตาม
ข้อก าหนดหรือดีกว่า ทั้งนี้จะต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจน  
8.  ระยะเวลาการรับประกัน     รับประกันความช ารุดบกพร่องของอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
9.  ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ภายใน      120            วัน 
10.  สถานที่ส่งมอบครุภัณฑ์ อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี.    
 
 
ลงชื่อ    ผู้ก าหนดรายละเอียด ลงชื่อ    หัวหน้าหน่วยงาน 
        (นายวิโรจน์   พิราจเนนชัย)        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร  อ่างทอง) 
          ต าแหน่ง   อาจารย์                  ต าแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
ลงชื่อ    ผู้ก าหนดรายละเอียด ลงชื่อ    ผู้ก าหนดรายละเอียด 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ไพฑูรย์  รักเหลือ)                        (นายบุญฤทธิ์   คุ้มเขต)   
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          ต าแหน่ง   อาจารย์                   ต าแหน่ง อาจารย์ 


