
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 

1.  ช่ือครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการพ้ืนฐานด้านระบบขนส่งทางราง     
2.  จ านวนที่ต้องการ  1 ชุด 
3.  รายละเอียดท่ัวไป 
     ชุดฝึกปฏิบัติการพ้ืนฐานด้านระบบขนส่งทางราง ประกอบด้วย 
            3.1 ชุดปฏิบัติการพ้ืนฐานด้านหัวรถจักรและขบวนรถไฟ (Rolling Stock) จ านวน 1 ชุด 
            3.2 ระบบรางรถไฟ จ านวน 1 ระบบ 
            3.3 เครื่องอาณัติสัญญาณและควบคุมการเดินรถ (Train Control and Signaling) จ านวน 1 เครื่อง 
            3.4 เครื่องฝึกปฏิบัติการขับเคลื่อนล้อรถไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 
4.  รายละเอียดเฉพาะ 

4.1 ชุดปฏิบัติการพื้นฐานด้านหัวรถจักรและขบวนรถไฟ (Rolling Stock) จ านวน 1 ชุด  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
                 4.1.1 ล้อเลื่อนรถไฟหรือแคร่ (Bogie) รถไฟความเร็วต่ า จ านวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

                        1) ล้อของแคร่มีจ านวน 4 ล้อ ตามแบบการถไฟแห่งประเทศไทยหรือรถไฟความเร็วต่ า    
มี ลักษณะโปรไฟล์ของล้อตามมาตรฐาน EN-13261 class 1 

 2) มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของล้อวัดจากจุดสัมผัสราง ไม่ต่ ากว่า 200 mm.  
     3) มีเพลา 2 เพลา จากเพลาเทเลอร์โบกี้ (Wheels shall comply) AAR M-107/M-

208 และท าด้วยวัสดุตามมาตรฐาน AAR Class B 
     4) มีระยะห่างของล้อตามมาตรฐาน Broad gauge 1000 mm. หรือตามมาตรฐาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย (Broad gauge 1 m)  
  5) รับการบรรทกุได้ไม่น้อยกว่า 16 ตัน 
  6)  ตัว โครงแคร่  (Each bolster)  ผลิตตามมารตราฐาน AAR M-202 Outline 

Standard S-310 ที่มีความแข็งแรง ไม่เสียรูปหรือแตกหักง่ายเมื่อตกหรือกระแทก 
  7) มี Axle Roller bearing (Packaged bearing) ตามมาตรฐาน AAR M-934 
  8) มีสปริงขดรับการสั่นสะเทือนปฐมภูมิ สามารถยุบตัวและคืนตัวได้เมื่อมีภาระกระท า  

 
     4.1.2 ล้อเลื่อนรถไฟหรือแคร่ (Bogie) รถไฟโดยสาร จ านวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้  

        1) ล้อของแคร่มีจ านวน 4 ล้อ ตามแบบการถไฟแห่งประเทศไทยหรือรถไฟโดยสาร    
มี ลักษณะโปรไฟล์ของล้อตามมาตรฐาน EN-13261 class 1 

                         2) มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของล้อวัดจากจุดสัมผัสราง ไม่ต่ ากว่า 200 mm.  
      3) มีเพลา 2 เพลา จากเพลาเทเลอร์โบกี้ (Wheels shall comply) AAR M-107/M-

208 และท าด้วยวัสดุตามมาตรฐาน AAR Class B 
      4) มีระยะห่างของล้อตามมาตรฐาน Broad gauge 1435 mm. หรือตามมาตรฐาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย (Broad gauge 1.435 m) 
  5) รับการบรรทกุได้ไม่น้อยกว่า 16 ตัน 



  6) ตัวโครงแคร่ (Each bolster) ผลิตตามมารตราฐาน AAR M-202 Outline 
Standard S-310 ที่มีความแข็งแรง ไม่เสียรูปหรือแตกหักง่ายเมื่อตกหรือกระแทก 

  7) มี Axle Roller bearing (Packaged bearing) ตามมาตรฐาน AAR M-934 
  8) มีสปริงขดรับการสั่นสะเทือนปฐมภูมิ สามารถยุบตัวและคืนตัวได้เมื่อมีภาระกระท า  
     

4.1.3 เครื่องจ าลองการท างานเสมือนจริงของระบบไฮดรอลิกส์ จ านวน 1 เครื่อง  
 1) สามารถจ าลองสภาพการท างานเหมือนจริงของอุปกรณ์และวาล์วควบคุมใน

ระบบไฮดรอลิก โดยจะต้องเป็นภาพโครงสร้างที่เขียนขึ้นเหมือนของจริงและแสดง
การเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนนั้นได้ รวมถึงวงจรไฮดรอลิกท่ีแสดงการท างานด้วยภาพ
อุปกรณ-์วาล์วควบคุมเสมือนจริง พร้อมค าอิิบายเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังก ษ 

2) สามารถปรับระดับความเร็วการท างานของอุปกรณ์ในระบบเสมือนจริงได้อย่างน้อย 
100 ระดับ  

3) สามารถบ่งชื่ออุปกรณ์และชิ้นส่วนของถังชุดต้นก าลังเป็นภาษาไทยหรืออังก ษได้  
4) สามารถแสดงค่าตารางวัดเกลียวตามมาตรฐาน ASTM/JIS/DIN  

- ASTM (BSPT) หรือ เทียบเท่า 
- JIS 30 
- DIN 24 

5) สามารถจ าลองสภาพการท างานเหมือนจริงของปั๊มไฮดรอลิกชนิดลูกสูบเห็นเป็น
ภาพโครงสร้างที่เขียนขึ้นเหมือนของจริงและแสดงการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนนั้น
ไดด้ังนี้ 
- สามารถปรับความดันได้ไม่น้อยกว่า 0- 99 ระดับ 
- สามารถปรับ อัตราการไหลของปั๊มไม่น้อยกว่า 0 – 99 ระดับ 
- มีสัญลักษณ์อุปกรณ์ แสดงประกอบการสอนขณะเล่นโปรแกรมจ าลองการ

ท างาน 
6) สามารถจ าลองสภาพการท างานเหมือนจริงของวงจรควบคุมชิ้นหรือจ าลองโหลด

เพ่ือเห็นเป็นภาพโครงสร้างที่เขียนขึ้นเหมือนของจริงและแสดงการเคลื่อนไหว
ของวงจรหิ้วโหลดพร้อมมีฟังก์การท างานดารเครื่องที่ปล่อยโหลดและดึงโหลดได้ 

7 ) มีความเร็วในการจ าลองการท างานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz  
8 ) สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 1 TB  
9 ) มีส่วนแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว  
 

4.2 ระบบรางรถไฟ จ านวน 1 ระบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
1)  มี ร างตามมาตรฐาน British Standard (BS)  หรือ  International Union of 

Railway (UIC) ขนาดความกว้างราง 1000 mm. มีความยาวไม่น้อยกว่า 8 m. 
พร้อมมีประแจสับราง (manual Switch) พร้อมติดตั้ง 

 



2)  มี รางตามมาตรฐาน  British Standard (BS)  หรื อ  International Union of 
Railway (UIC) เทียบเท่าขนาดความกว้างราง 1435 mm. มีความยาวไม่น้อยกว่า 
8 m.  

3) ตัวรางเป็นไปตามมาตรฐาน British Standard (BS) หรือ International Union 
of Railway UIC (UIC Code 860-0 เกรด 900 A) มีความยาวไม่น้อยกว่า 8 m.  

4) มีหมอนรองรางท าด้วยคอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 200 mm. ความสูงไม่น้อยกว่า 
200 mm. ยาวไม่น้อยกว่า 1500 mm. และจุดยึดหมอนรองรางมีหูรองรางหล่อติด
กับหมอนรองคอนกรีต โดยติดตั้งมีระยะห่างระหว่างหมอนรองรางแต่ละตัว 60 
cm 

5) มีเครื่องยึดเหนี่ยวรางแบบสปริง ส าหรับเปลี่ยนในทางประิานและทางหลีก  
6) มีคลิปล็อกราง (CLIP) ที่มีคุณสมบัติ Assembly static stiffness ไม่น้อยกว่า 70 

kN/mm, Assembly dynamic stiffness ไม่น้อยกว่า 80 kN/mm, Impact load 

attenuation ไม่ น้ อยกว่ า  15% , Electrical Insulation ไ ม่ น้ อ ยกว่ า  5 kΩ, 
Nominal toe load ไม่น้อยกว่า 900 kgf, แรงหนีบ (Clamping force) ไม่น้อย
กว่า 16 kN, Creep resistance ไม่น้อยกว่า 7 kN  

7) มีตัววัดขนาดราง (RCA Combination Points and Crossings Track Gauge) 
โดยสามารถวัดได้ขนาดตามมาตรฐานขนาดราง 1000 mm.  

8) มีตัววัดขนาดราง (RCA Combination Points and Crossings Track Gauge) 
โดยสามารถวัดได้ขนาดตามมาตรฐานขนาดราง 1435 mm. 

 
4.3 เครื่องอาณัติสัญญาณและควบคุมการเดินรถ (Train Control and Signaling) จ านวน 1 

เครื่อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
1) มีเครื่องควบคุมหลักที่สามารถแสดงผลในลักษณะไม่น้อยกว่า 3 จอได้  
2) มีโปรแกรมควบคุมอนาณัติสัญญาณที่รองรับโปรโตคอลสื่อสารแบบ IEC 60870-5-

104 และ IEC 61850  
3) มีจอแสดงผลการท างานของชุดควบคุมหลักชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 

จ านวน 2 จอ  
4) มีจอแสดงผลการท างานรวมของระบบอาณัติสัญญาณชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 

50 นิ้ว จ านวน 1 จอ  
5) ความเร็วของเครื่องควบคุมหลักไม่น้อยกว่า 3.6 GHz มีการประมวลผลแบบ 4 แกน 
6) เครื่องควบคุมหลักสามารถเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 1 TB  
7) เครื่องควบคุมหลักมีจุดรับสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 64 ช่องสัญญาณ และจุดต่อออก

สัญญาณควบคุมไม่น้อยกว่า 24 ช่องสัญญาณ  
8) เครื่องควบคุมหลักมีโมดูลหน่วยควบคุมระยะไกล (RTU) ซึ่งสามารถควบคุมในระยะ

ไม่น้อยกว่า 3 เมตร 



9) มีลูกข่ายรองรับการเชื่อมต่อและควบคุมด้านอาณัติสัญญาณ โดยมีความเร็วในการ
ท างานไมน่้อยกว่า 3.5 GHz และจอแสดงผลชนิด LED ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  

10) สามารถกระจายสัญญาณอินทราเน็ตได้ไม่น้อยกว่า 8 จุด 
 
4.4 เครื่องฝึกปฏิบัติการขับเคลื่อนล้อรถไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง  

1) จานหมุนแรงเฉื่อย (Inertia Wheel) ท าด้วยเหล็กเหนียวชนิด SS 400 มีความหนา 
50mm. และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 500mm. ชุบผิวด้วยโครเมียม ใช้แทนแบบจ าลองแรง
เฉื่อยสูงของรถไฟฟ้า 

2) จานหมุนแรงเฉื่อย (Inertia Wheel) มีเพลาสวมแบริ่งที่ติดตั้งอยู่บนเสา ซึ่งเสาท าด้วย
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาดกว้าง 40mm. ยาว 80mm. สูง 800 mm. ชุบสีฝุ่นสีด า  

3) มีฐานเป็นอลูมิเนียม มีความหนา 16mm. กว้าง 1000mm. ยาว 1000 mm. ชุบสีฝุ่นสีด า 
และมีล้อเลื่อน ขนาด 3 นิ้ว จ านวน 4 ล้อ ส าหรับเคลื่อนย้ายได้ และสามารถปรับล็อค
ห้ามล้อไม่ให้หมุนเคลื่อนที่ได้ 

4) มีมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ½ แรงม้า (หรือประมาณ 370W) ซึ่งต่ออยู่กับจานขับล้อต้น
ก าลัง (Drive Wheel) โดยเป็นมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส มีโรเตอร์แบบกรงกระรอก 
ขนาดพิกัดแรงดัน 220/380 V (Delta/Star) ขนาดพิกัดความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,400 
rpm 

5) เพลามอเตอร์ติดตั้งจานขับล้อต้นก าลัง (Drive Wheel) ซึ่งมีขอบเป็นยางและตัวแผ่นจาน
ขับต้นก าลังเป็นเหล็กเหนียวชนิด SS400 มีความหนา 50mm. และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 
100mm. ชุบผิวด้วยโครเมียม 

6) สามารถวัดความเร็วแบบเอ็นโคดเดอร์ที่มีสัญญาณเอาต์พุต แบบ Two – Phase A , B 
+ Phase Z มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024 P/R ชนิดของเอาต์พุตไม่น้อยกว่า 5V  

7) สามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ได้ด้วยเทคนิคของอินเวอร์เตอร์ที่ท างานแบบ PWM 
โดยสามารถปรับตั้ง ค่า Torque Boost Control ได้ ซึ่งสามารถท างานร่วมกับระบบ
แรงดันแบบสามเฟส 380V, 50Hz 

8) อินเวอร์เตอร์สามารถท างานในโหมด V/f Control, Vector Control และ Sensor less 
Vector Control และแสดงผลความเร็วและแรงบิดบนหน้าจอได้ 

9) สามารถควบคุมและประมวลผลสัญญาณอนาล็อกและดิจิตอลได้ โดยมีช่องรับสัญญาณ
อนาล็อกอินพุตแบบดิฟเฟอเรนเชี่ยลไม่น้อยกว่า 16 ช่อง หรือแบบซิงเกิ้ลเอ็นด์ไม่น้อย
กว่า 32 ช่อง 

10) ตัวประมวลผลสัญญาณอนาล็อกและดิจิตอลมีความละเอียดของช่องรับสัญญาณ
อนาล็อกอินพุตขนาดไม่น้อยกว่า 16 บิต และความเร็วในการสุ่มสัญญาณทุกช่องไม่น้อย
กว่า 1.00  MS/s มีช่องรับสัญญาณอนาล็อกอินพุตรับแรงดันอินพุตสูงสุดไม่น้อยกว่า 
±10 V 

11) ตัวประมวลผลสัญญาณอนาล็อกและดิจิตอลมีช่องรับสัญญาณอนาล็อกเอาต์พุตจ านวน
ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และมีความละเอียดของช่องรับสัญญาณอนาล็อกเอาต์พุตขนาด 16 บิต 



ความเร็วในการสุ่มสัญญาณทุกช่องไม่น้อยกว่า 1.25  MS/s และช่องจ่ายสัญญาณ
อนาล็อกเอาต์พุตจ่ายแรงดันเอาต์พุตสูงสุดไม่น้อยกว่า ±10 V 

12) ตัวประมวลผลสัญญาณอนาล็อกและดิจิตอลมีช่องรับและส่งสัญญาณดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 
48 ช่อง โดยสามารถเชื่อมต่อการท างานกับคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน USB 

13) มีชุดคันเร่งที่สามารถปรับความเร็วของชุดจ าลองรถไฟฟ้าได้ด้วยมือ 
14) สามารถประมวลผลและแสดงผลได้ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 3.5 GHz และมีจอแสดงผล

ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
15) สามารถควบคุมการขับเคลื่อนล้อรถไฟฟ้า และการวัดสัญญาณต่างๆ ของอุปกรณ์

ประมวลผลสัญญาณอนาล็อกและดิจิตอลได้ 
16) สามารถควบคุมการขับเคลื่อนล้อรถไฟฟ้าให้หมุนเดินหน้า หรือถอยหลัง หรือหยุดได้ 
17) สามารถปรับความเร็วในการหมุนของการขับเคลื่อนล้อรถไฟฟ้า จากหน้าจอได้ 
18) สามารถแสดงกราฟสัญญาณของกระแส พลังงานไฟฟ้า และความเร็วของชุด

แบบจ าลองรถไฟฟ้าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ 
19) มีโหมดการควบคุมการเดินรถแบบอัตโนมัติ และแบบควบคุมด้วยมือได้  

 
5. ผู้เสนอราคาต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่า
คุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือดีกว่า  
6. ก าหนดส่งมอบ ภายใน 180 วัน  
7. ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี  
8. สถานที่ส่งมอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

ลงชื่อ......................................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 
                 (นายจักรี ศรีนนท์ฉัตร)       

          ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
ลงชื่อ......................................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 

                     (นายศิริชัย แดงเอม)       
          ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
ลงชื่อ......................................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 

                     (นายวินัย จันทร์เพ็ง)       
                           ต าแหน่งอาจารย์ 
 

           ลงชื่อ.................................................. หัวหน้าหนว่ยงาน  
                     (ผศ. ดร. ศิวกร อ่างทอง )  
                ต าแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 


