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รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

 
1. ชื่อครุภัณฑ์  ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน   
2. จ านวน       1 ชุด  
3. รายละเอียดทั่วไป 
 เป็นครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการในด้านการเรียนรู้การซ่อมบ ารุงอากาศยาน เพ่ือพัฒนาความเข้าใจและทดสอบ
สมรรถนะการซ่อมบ ารุงด้านงานเครื่องมือการซ่อมบ ารุง  ที่ประกอบด้วยพื้นฐานเกี่ยวกับ ท่อ ข้อต่อ จุดต่อต่างๆ ตัวถัง  
รีเวท และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงในระบบอากาศยาน อุปกรณ์ ทุกส่วนสามารถประกอบเข้ากันได้ เป็นอย่างดี 
พร้อมทั้งระบบส่วนงานซ่อมบ ารุงวัสดุคอมโพสิทส าหรับอากาศยาน (Composite Repair)  ก่อให้เกิดทักษะสมรรถนะ
ความช านาญในการบ ารุงรักษาพร้อมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน โดยประกอบไปด้วย 

3.1 ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการเรียนรู้เรื่อง TUBE & HOSE      จ านวน  1  ชุด   
3.2 ชุดเครื่องมือส าหรับงานระบบด้านสายไฟฟ้าและสายน าสัญญาณ (Crimp Tool)  จ านวน  1  ชุด   
3.3 ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการเรียนรู้เรื่อง LOCKING DEVICE        จ านวน  1  ชุด   
3.4 ชุดโครงฝึกเพ่ือการเรียนรู้ด้านการติดตั้งและซ่อมบ ารุง        จ านวน  1  ชุด   
3.5 ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการเรียนรู้เรื่อง RIVET          จ านวน  1  ชุด   
3.6 ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบ ารุงวัสดุคอมโพสิทส าหรับอากาศยาน       จ านวน  1  ชุด 

4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1. ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการเรียนรู้เรื่อง TUBE & HOSE   จ านวน 1  ชุด  ประกอบด้วยแผงฝึกและเครื่องมือ

อุปกรณ์ ดังนี้ 

4.1.1.ชุดบานท่อแบบSingle (Single Flaring Tool) จ านวน 4 ชุด  

4.1.1.1. สามารถบานท่อได้ ทั้งแบบ Single Flares 37° ตามมาตรฐาน S.A.E Standard  

4.1.1.2. สามารถบานท่อได้ไม่น้อยกว่า 5 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกท่อ 3/16", 1/4", 

5/16", 3/8” และ 1/2” หรือมากกว่า 

4.1.1.3. สามารถ Flares ท่อทองแดงอ่อน (Soft Copper Tube ) และท่ออลูมิเนียม ตามมาตรฐาน AN 

Standard  

4.1.2.ชุดเครื่องมือท ารอยนูนท่อ (Pro Tube Beading kit) จ านวน 4 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.2.1. สามารถสร้างรอยนูนบนท่อเนื้ออ่อน ท่ออลูมิเนียม ท่อทองแดง ท่อทองเหลือง ใช้กับท่อ ที่มี 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 1/4” ถึง 1”  

4.1.2.2. ตามมาตรฐาน Mil-Spec MS33660D และ SAE AS5131 2.3.2.3 บรรจุในกล่องพลาสติก  
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4.1.3.เครื่องมือดัดท่อแบบโยก  จ านวน 4 อัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.3.1. เป็นเครื่องมือใช้ส าหรับดัดท่อสแตนเลส หรือท่อโลหะชนิดต่าง ๆ ที่มีความแข็ง โดยเป็นการโยก 

ท่อด้วยมือที่มีด้ามโยกแบบ 2 จังหวะ 

4.1.3.2. ขนาดของท่อที่สามารถดัดได้โดยเป็นท่อโลหะที่มีขนาดท่อตั้งแต่ 1/4", 5/16” และ 3/8’ ได้หรือ

มากกว่า 

4.1.4.เครื่องมือตัดท่อ (Tube Cutter) จ านวน 4 ชิ้น ซึ่งสามารถตัดท่อได้ขนาด 1/4” ถึง 1-3/8”หรือระยะที่

มากกว่า และสามารถใช้ตัดท่อวัสดุได้ไม่น้อยกว่า 4 ชนิด คือ ท่อทองแดง, ท่อทองเหลือง, ท่ออลูมิเนียม 

และ ท่อสแตนเลส 

4.1.5.เครื่องมือลบคมท่อ (Deburring Tool) จ านวน 4 ชุด  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.5.1. ด้ามลบคมที่ใช้กับงานท่อ ชนิดเปลี่ยนหัวได้ จ านวน 1 ชิ้น 

4.1.5.2. ใบลบคม 4 รูปแบบ จ านวน 1 ชุด 

4.1.6.เครื่องมือคว้านลบคมท่อ ทั้งด้านนอกและด้านใน  จ านวน 4 ชิ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.6.1. ใช้ส าหรับลบคมท่อทองแดง และท่อสแตนเลส 

4.1.6.2. ขนาดของท่อที่สามารถท างานเพื่อลบคมมีขนาดตั้งแต่ 1/4" ถึง 1-1/4” (6 mm ถึง 32 mm) หรือ

ระยะที่ท างานที่มากกว่า 

4.1.7.เครื่องบีบสายไฮดรอลิค (CRIMPING MACHING)  จ านวน  1  เครื่อง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.7.1. สามารถบีบสายไฮดรอลิคได้ตั้งแต่ 1/4" - 1" โดยมีแรงบีบสายไฮดรอลิคขนาด 100 TON 

4.1.7.2. ขนาดของท่อสายไฮดรอลิคที่สามารถใช้งานได้สูงสุดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  46 mm 

4.1.7.3. ขนาดตัวเครื่องมีขนาด 39 x 51 x 30 cm. น้ าหนักของตัวเครื่องไม่เกิน 33 กิโลกรัม 

4.1.7.4. ชุดมีฟันบีบมาตรฐาน 5 ชุด ขนาด 14, 19, 22, 25 และ 29  และมีที่เก็บในตัวเครื่อง พร้อมระบบ

การตั้งค่าบีบ และควบคุมการบีบ อัตโนมัติเมื่อได้ค่าบีบตามต้องการ 

4.1.8.เครื่องปอกผิวท่อสายไฮดรอลิค (SKIVING MACHINE)  จ านวน   1  เครื่อง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.8.1. สามารถปอกผิวท่อสายไฮดรอลิค ขนาดตั้งแต่ 1/4” ถึง 2”หรือท างานในระยะที่ดีกว่า 

4.1.8.2. ตัวเครื่องปอกผิวท่อท างานด้วยระบบแรงดันไฟฟ้าขนาด 220 โวลต ์ 1 เฟส โดยมีขนาดของมอเตอร์

ไฟฟ้าในการท างานขนาดไม่ต่ ากว่า 1 kW 

4.1.9.เครื่องตัดสายท่อไฮดรอลิค (CUTTING MACHINE)  จ านวน   1  เครื่อง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.9.1. มีคุณสมบัติของการตัดท่อสายไฮดรอลิค  4 SPIRALS ขนาด 1-1/4” และ2 BRAIDS 1-1/4” 

4.1.9.2. ขนาดของท่อสายไฮดรอลิคที่สามารถตัดได้สูงสุดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ  60 mm  

4.1.9.3. ระบบไฟฟ้าของเครื่องตัดสายท่อไฮดรอลิคสามารถท างานกับระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส ความถี่ 50 Hz 

ได้ โดยมีขนาดของก าลังมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 kW 

4.1.10. เครื่องทดสอบสายท่อไฮดรอลิค  จ านวน   1  เครื่อง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.1.10.1. เป็นเครื่องทดสอบเพ่ือหาการรั่วของสายไฮดรอลิค โดยมีขนาดของแรงดันทดสอบ (STATIC 

PRESSURE) ขนาดสูงสุด 1200 Bar   และแรงดันต่ าสุดในการทดสอบ (MIN. STARTING 

PRESSURE) 70 Bar 

4.1.10.2. การทดสอบของระบบเป็นแบบ Manual โดยใช้การทดสอบด้วยของเหลว (Fluid or water) 

4.1.10.3. ชนิดของการท างานระบบเครื่อง (TYPE OF DRIVE) เป็นแบบ Pneumatic Intensifier 

 

4.2. ชุดเครื่องมือส าหรับงานระบบด้านสายไฟฟ้าและสายน าสัญญาณ (Crimp Tool)  จ านวน 1 ชุด  โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.2.1.  คีมย้ าเข้าหัวสายไฟฟ้า (Crimp Tools) จ านวน 10 ตัว   มีคุณสมบัติดังนี้หรือดีกว่า 
4.2.1.1. คีมย้ าเข้าหัวสายไฟฟ้าแบบ AJUSTABLE CRIMP สามารถตั้งค่าที่ตัวด้ามได้โดยปรับต าแหน่งได้ 

8 ต าแหน่ง ตามขนาดสายไฟฟ้า AWG  โดยคีมย้ าเข้าหัวสายมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน 
M22520/1-01  

4.2.1.2. คีมย้ าเข้าหัวสายไฟฟ้ามี Turret Head  ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน M22520/1-02  
4.2.1.3. คีมย้ าเข้าหัวสายมีอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ในการ Inspection Gage ที่ใช้ในการวัดระยะการขับของ  

Crimp Tool แบบ Go, No go. เพ่ือการปรับเทียบสภาพการท างานของคีมย้ า 
4.2.1.4. คีมย้ าสามารถย้ าเข้าหัวสายไฟตามมาตรฐานสายไฟอเมริกา (American Wire Gauge : AWG) 

ได้ตั้งแต่เบอร์ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 และ 26 เป็นต้น 
4.2.1.5. อุปกรณ์หัวใส่สายไฟฟ้าเข้าจุดต่อแบบด้ามโลหะ (Metal Insertion Tool) ใช้ส าหรับน า

หน้าสัมผัสที่ผ่านการเข้าหัวกับสายไฟฟ้าเพ่ือน าเข้าจุดเชื่อมต่อ โดยมีขนาดตามมาตรฐาน AWG 20 
4.2.1.6. อุปกรณ์หัวถอดสายไฟฟ้าออกจากจุดต่อแบบโลหะ (Metal Removal Tool) ใช้ส าหรับน า

หน้าสัมผัสที่ผ่านการเข้าหัวสายไฟฟ้าเพ่ือน าออกจากจุดเชื่อมต่อ โดยมีขนาดตามมาตรฐาน AWG 20 
 

4.2.2.  คีมย้ าหางปลาเปลือย  จ านวน 10 ตัว  มีคุณสมบัติดังนี้หรือดีกว่า 
4.2.2.1. เป็นคีมย้ าแบบ Hand Tool  
4.2.2.2. ท าจากโลหะ  
4.2.2.3. สามารถย้ าหางปลาขนาด 1.5 – 6 ตารางมิลลิเมตร หรือขนาดที่กว้างกว่า 

 
4.2.3.  คีมย้ าหางปลาเปลือยใหญ่ จ านวน 5 ตัว  มีคุณสมบัติดังนี้หรือดีกว่า 

4.2.3.1. เป็นคีมย้ าแบบ Hand Tool  
4.2.3.2. ท าจากโลหะ  
4.2.3.3. สามารถย้ าหางปลาขนาด 16 – 90 ตารางมิลลิเมตร หรือขนาดที่กว้างกว่า 
4.2.3.4. สามารถปรับขนาดการย้ าหางปลาได้ที่หัวคีม 
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4.2.4.คีมย้ าหางปลาหุ้ม  จ านวน 10 ตัว  มีคุณสมบัติดังนี้หรือดีกว่า 

4.2.4.1. เป็นคีมย้ าแบบ Hand Tool  
4.2.4.2. ท าจากโลหะ  
4.2.4.3. สามารถย้ าหางปลาขนาด 1.5 – 6 ตารางมิลลิเมตร หรือขนาดที่กว้างกว่า 

4.2.5.คีมย้ าสายสื่อสาร  จ านวน 10 ตัว  มีคุณสมบัติดังนี้หรือดีกว่า 
4.2.5.1. เป็นคีมย้ าแบบ Hand Tool  
4.2.5.2. ท าจากโลหะ  
4.2.5.3. รองรับการใช้งานส าหรับหัวต่อแบบ N-Type, SMA และ BNC (สามารถเปลี่ยนหัวย้ าได้) 

4.3. ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการเรียนรู้เรื่อง LOCKING DEVICE   จ านวน 1  ชุด  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.3.1.คีมพันเกลียวลวด (Safety wire twister) ขนาด 9 นิ้ว แบบหมุนได้สองทิศทาง    จ านวน  16 อัน 

4.3.2.ชุดชิ้นงานทดลองการพันเกลียว   เป็นชิ้นงานเพื่อฝึกการเรียนรู้ด้านการพันเกลียวเพ่ือความปลอดภัยของ

สลักเกลียวและน๊อต (Bolt and Nut) ที่มีรูร้อยลวด บนชิ้นงานโลหะ โดยมีชุดสลักเกลียวจ านวนไม่น้อยกว่า 

12 ตัวบนชิ้นงาน เพ่ือใช้ในการฝึกทักษะการพันเกลียว  จ านวน  16 ชุด 

4.3.3.อุปกรณ์จับยึดสลักเกลียวเพ่ือท ารูร้อยลวดพันเกลียว (SAFETY WIRE DRILL JIG)  ที่สามารถช่วยในการยึด

สลักเกลียวเพ่ือท ารูที่หัวสลักเกลียว โดยสามารถใช้งานกับขนาดของสลักเกลียวได้ตั้งแต่ 3/16 นิ้ว ถึง 5/8 

นิ้ว  และใช้งานกับสลักเกียวในรูปแบบหัวต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น Hex Head, Allen Head, และ Cap Head  

เป็นต้น   จ านวน  5 อัน 

4.3.4.วัสดุใช้ในการประกอบการฝึกปฏิบัติ 

4.3.4.1. ลวดขนาด 0.021” SAFETY WIRE (STAINLESS STEEL) จ านวน 10 ชุด 

4.3.4.1.1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.021” 

4.3.4.1.2. ท าจากวัสดุ Stainless steel 

4.3.4.1.3. มีขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 1 pounds/Roll   

4.3.4.2.  ลวดขนาด 0.032” SAFETY WIRE (STAINLESS STEEL) จ านวน 10 ชุด  

4.3.4.2.1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.032” 

4.3.4.2.2. ท าจากวัสดุ Stainless steel 

4.3.4.2.3. มีขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 1 pounds/Roll 

4.3.4.3. ลวดขนาด 0.041” SAFETY WIRE (STAINLESS STEEL)  จ านวน 10 ชุด 

4.3.4.3.1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.041”  

4.3.4.3.2. ท าจากวัสดุ Stainless steel 

4.3.4.3.3. มีขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 1 pounds/Roll 
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4.4. ชุดโครงฝึกเพ่ือการเรียนรู้ด้านการติดตั้งและซ่อมบ ารุง  จ านวน  1 ชุด ประกอบไปด้วย 

4.4.1.อลูมิเนียมเฟรมส าหรับการติดตั้งแผงฝึก-ทดสอบ  จ านวน 8 ชุด มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.4.1.1. มีโครงสร้างที่สามารถติดตั้งแผงฝึก-ทดสอบท้ังหมดได้ไม่น้อยกว่า 4 แผง (training panel) 

4.4.1.2. สามารถติดตั้งแผงโลหะอลูมิเนียมเพื่อฝึกการเรียนรู้เรื่อง Riveting training panel ได้ 

4.4.1.3. มีล้อยาง ไม่น้อยกว่า 4 ล้อ พร้อมระบบล็อค และพ้ืนขาตั้ง 

4.4.1.4. โครงสร้างส่วนใหญ่ท าจาก อลูมิเนียมโปรไฟล์   

4.4.1.5. มีขนาดโครงสร้างโดยรวม ไม่น้อยกว่า W 1000 mm x L 1300 mm x H 1800 mm.  

4.4.2. แผงเปล่าส าหรับฝึกติดตั้งอุปกรณ์ (EMPTY BOARD)    จ านวน 32 แผง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.4.2.1. มีขนาดไม่น้อยกว่า Dimensions: 900 mm x 800 mm  x 2 mm.  (L x W x H) 

4.4.2.2. มีจ านวนรู Number of holes ไม่น้อยกว่า 500 ร ูเพ่ือการติดตั้งชิ้นส่วนในการฝึก 

4.4.2.3. ท าจากวัสดุโลหะเคลื่อบพ่นสีอย่างดี   

4.4.3.ชุดเครื่องมื่อช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน    จ านวน 4 ชุด มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.4.3.1. ชุดประแจกระบอกขนาดหัวขับ 1/4 นิ้ว ประกอบด้วย 

4.4.3.1.1. ลูกประแจกระบอก ชนิด 12 เหลี่ยม แบบชุด 10 ชิ้น ขนาดหัวขับ 1/4 นิ้ว ชนิดสั้น ขนาด 

3/16 , 7/32 , 1/4 , 9/32 , 5/16 , 11/32 , 3/8 , 7/16 , 1/2 และ 9/16 นิ้ว 

4.4.3.1.2. ลูกประแจกระบอก ชนิด 12 เหลี่ยม แบบชุด 10 ชิ้น ขนาดหัวขับ 1/4 นิ้ว ชนิดยาว ขนาด 

3/16 , 7/32 , 1/4 , 9/32 , 5/16 , 11/32 , 3/8 , 7/16 , 1/2 และ 9/16 นิ้ว  

4.4.3.1.3. ลูกปะแจกระบอกคออ่อน ชนิด 12 เหลี่ยม แบบชุด 6 ชิ้น ขนาดหัวขับ 1/4 นิ้ว ชนิดสั้น 

ขนาด  1/4 , 5/16 , 11/32 , 3/8 , 7/16 และ 1/2 นิ้ว 

4.4.3.1.4. ด้ามขันสองทิศทาง (กรอกแกรก) ชนิดล็อคหัวขันได้ (Ratchet) ขนาดหัวขับ 1/4 นิ้ว โดยที่

ฟันเฟืองของหัวต้องมีจ านวนฟันเฟืองอย่างน้อย 40 ฟัน  

4.4.3.1.5. ด้ามต่อตรง ขนาดหัวขับ 1/4 นิ้ว จ านวน 2 ชิ้น (ขนาดยาว 55 มม. และ 150 มม.) 

4.4.3.1.6. ข้อต่ออ่อน ขนาดหัวขับ 1/4 นิ้ว ชนิดปรับมุมในการขันได้ในตัว จ านวน 1 ชิ้น 

4.4.3.2. ชุดประแจกระบอกขนาดหัวขับ 3/8 นิ้ว ประกอบด้วย 

4.4.3.2.1. ลูกปะแจกระบอก ชนิด 12 เหลี่ยม แบบชุด 11 ชิ้น ขนาดหัวขับ 3/8 นิ้ว ชนิดสั้น ขนาด 1/4 

, 5/16 , 3/8 , 7/16 , 1/2 , 9/16 , 5/8 , 11/16 , 3/4 , 13/16 และ 7/8 นิ้ว 

4.4.3.2.2. ลูกปะแจกระบอก ชนิด 12 เหลี่ยม แบบชุด 11 ชิ้น ขนาดหัวขับ 3/8 นิ้ว ชนิดยาว ขนาด 

1/4 , 5/16 , 3/8 , 7/16 , 1/2 , 9/16 , 5/8 , 11/16 , 3/4 , 13/16 และ 7/8 นิ้ว  

4.4.3.2.3. ด้ามขันสองทิศทาง (กรอกแกรก) ชนิดล็อคหัวขันได้ (Ratchet) ขนาดหัวขับ 3/8 นิ้ว โดยที่

ฟันเฟืองของหัวต้องมีจ านวนฟันเฟืองอย่างน้อย 70 ฟัน  

4.4.3.2.4. ด้ามต่อตรง ขนาดหัวขับ 3/8 นิ้ว จ านวน 1 ชิ้น  
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4.4.3.2.5. ข้อต่ออ่อน ขนาดหัวขับ 3/8 นิ้ว ชนิดปรับมุมในการขันได้ในตัว  จ านวน 1 ชิ้น 

4.4.3.3. ปะแจหกเหลี่ยมตัวแอล แบบชุด 14 ชิ้น ขนาด 3/64 , 1/20 , 1/16 , 5/64 , 3/32 , 7/64 , 

1/8 , 9/64 , 5/32 , 3/16 , 7/32 , 1/4 , 5/16 และ 3/8 นิ้ว 

4.4.3.4. ชุดปะแจปากตายสองด้าน (OPEN END WRENCH) ขนาด 1/4 – 5/16 , 1/4 – 9/32 , 5/16 – 

3/8 , 11/32 – 13/32  , 3/8 – 7/16 , 7/16 – 1/2  และ 1/2 – 9/16 นิ้ว 

4.4.3.5. ชุดปะแจแหวนข้างปากตาย แบบชุด 3 ชิ้น (COMBINATION WRENCH) ขนาด 1/4 , 5/16 

และ 3/8 นิ้ว  

4.4.3.6. เครื่องมือช่างพ้ืนฐานอื่นๆ 

4.4.3.6.1. คีมผสม  (Combination pliers) ขนาดความยาวทั้งตัวไม่น้อยกว่า 200 mm.  

4.4.3.6.2. คีมปากแหลม ขนาดความยาวทั้งตัวไม่น้อยกว่า 160 mm. 

4.4.3.6.3. คีมรวมแบบเลื่อนได้ (Variable joint pliers) ขนาดความยาวทั้งตัวไม่น้อยกว่า 240 mm. 

4.4.3.6.4. คีมปากจมูกยาว ขนาดความยาวทั้งตัวไม่น้อยกว่า 160 mm. 

4.4.3.6.5. คีมตัดทแยงมุม ขนาดความยาวทั้งตัวไม่น้อยกว่า 160 mm. 

4.4.3.6.6. คีมตัด ขนาดความยาวทั้งตัวไม่น้อยกว่า 160 mm. 

4.4.3.6.7. คีมตัดส าหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดความยาวทั้งตัวไม่น้อยกว่า 160 mm. 

4.4.3.6.8. ตู้เก็บเครื่องมือขนาดไม่น้อยกว่า 6 ลิ้นชัก  จ านวน 1 ตู้ 

4.4.4.หนังสือคู่มือการเรียนรู้ส าหรับ B1.1  จ านวน 1 ชุด 
4.4.4.1. สอดคล้องกับ EASA Part 66 Appendix I  
4.4.4.2. หนังสือคู่มือนี้เขียนขึ้นในขอบเขตท่ีสอนโดยทั่วไปที่โรงเรียน EASA Part 147 ที่ผ่านการรับรอง  
4.4.4.3. ประกอบด้วยโมดูลการเรียนรู้อย่างน้อยดังต่อไปนี้เป็น 

4.4.4.3.1. โมดูล คณิตศาสตร์ส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องบิน (Mathematics for Aircraft 
Maintenance) 

4.4.4.3.2. โมดูล ฟิสิกส์ส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องบิน   (Physics for Aircraft Maintenance) 
4.4.4.3.3. โมดูล พื้นฐานไฟฟ้า  (Electrical Fundamentals) 
4.4.4.3.4. โมดูล พื้นฐานทางอิเล็คทรอนิคส์  (Electronic Fundamentals) 
4.4.4.3.5. โมดูล ระบบอุปกรณ์แบบดิจิทัล  (Digital Instrument Systems) 
4.4.4.3.6. โมดูล วัสดุและฮาร์ดแวร์  (Materials and Hardware) 
4.4.4.3.7. โมดูล การปฏิบัติในการบ ารุงรักษา  (Maintenance Practices) 
4.4.4.3.8. โมดูล พื้นฐานอากาศพลศาสตร์ส าหรับ AMTs ( Basic Aerodynamics for AMTs) 
4.4.4.3.9. โมดูล ปัจจัยของมนุษย์  (Human Factors) 
4.4.4.3.10. โมดูล กฎหมายการบิน EASA  (EASA Aviation Legislation) 
4.4.4.3.11. โมดูล โครงสร้างและระบบเครื่องบินกังหัน  (Turbine Aircraft Structures and 

Systems) 
4.4.4.3.12. โมดูล เครื่องยนต์กังหันแก๊ส  (Gas Turbine Engines) 

https://aviaeducon.com/product/mathematics-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/mathematics-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/physics-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/electrical-fundamentals-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/electronic-fundamentals-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/digital-techniques-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/materials-and-hardware-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/maintenance-practices-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/basic-aerodynamics-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/human-factors-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/easa-aviation-legislation-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/turbine-aeroplane-structures-and-systems/
https://aviaeducon.com/product/turbine-aeroplane-structures-and-systems/
https://aviaeducon.com/product/gas-turbine-engines-for-aircraft-maintenance/
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4.4.4.3.13. โมดูล ระบบใบพัด  (Propeller Systems) 
4.4.5.หนังสือคู่มือการเรียนรู้ส าหรับ B2  จ านวน 1 ชุด 

4.4.5.1. สอดคล้องกับ EASA Part 66 Appendix I  
4.4.5.2. หนังสือคู่มือนี้เขียนขึ้นในขอบเขตท่ีสอนโดยทั่วไปที่โรงเรียน EASA Part 147 ที่ผ่านการรับรอง  
4.4.5.3. ประกอบด้วยโมดูลการเรียนรู้อย่างน้อยดังต่อไปนี้เป็น 

4.4.5.3.1. โมดูล คณิตศาสตร์ส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องบิน 
4.4.5.3.2. โมดูล ฟิสิกส์ส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องบิน  (Physics for Aircraft Maintenance) 
4.4.5.3.3. โมดูล พื้นฐานไฟฟ้า (Electrical Fundamentals) 
4.4.5.3.4. โมดูล พื้นฐานทางอิเล็คทรอนิคส์  (Electronic Fundamentals) 
4.4.5.3.5. โมดูล ระบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Instrument Systems) 
4.4.5.3.6. โมดูล วัสดุและฮาร์ดแวร์  (Materials and Hardware) 
4.4.5.3.7. โมดูล การปฏิบัติในการบ ารุงรักษา  (Maintenance Practices) 
4.4.5.3.8. โมดูล พื้นฐานอากาศพลศาสตร์ส าหรับ AMTs  (Basic Aerodynamics for AMTs) 
4.4.5.3.9. โมดูล ปัจจัยของมนุษย์  (Human Factors)  
4.4.5.3.10. โมดูล กฎหมายการบิน EASA  (EASA Aviation Legislation) 
4.4.5.3.11. โมดลู โครงสร้างอากาศยานและระบบส าหรับการบ ารุงรักษา Avionics  (Aircraft    

Structures and Systems for Avionics Maintenance) 
4.4.5.3.12. โมดูล ขับเคลื่อนส าหรับการบ ารุงรักษา Avionics  (Propulsion for Avionics 

Maintenance) 
4.5. ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการเรียนรู้เรื่อง RIVET   จ านวน  1  ชุด  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.5.1.ชุดเครื่องมืองานช่างอากาศยานปฏิบัติงานด้านแผ่นโลหะด้วย RIVET  จ านวน  3  ชุด โดยประกอบไปด้วย 

4.5.1.1. สว่านลมขนาดหัวจับ ¼ นิ้ว ความเร็วรอบ 2600 รอบ/นาที   จ านวน  1  อัน 

4.5.1.2. ค้อนลมยิงรีเวทขนาด 3/16 นิ้ว พร้อมกับตัวปรับลม และสปริงจับหัวยิงรีเวท  จ านวน  1  อัน 

4.5.1.3. หัวย้ ารีเวทชนิดแกนตรง ยาว 3 ½ นิ้ว ขนาด 3/32, 1/8, 5/32 และ 3/16 นิ้ว  ขนาดละ 1 อัน 

4.5.1.4. หัวย้ ารีเวทชนิดแกนตรง ยาว 3 ½ นิ้ว ชนิด flush   จ านวน  1  อัน 

4.5.1.5. ชุดเหล็กย้ ารีเวท (Bucking Bars)   จ านวน   1  ชิ้น 

4.5.1.6. ตัวยึดแผ่นโลหะชั่วคราว (Cleco) ขนาด 3/32, 1/8, 5/32 และ 3/16 นิ้ว ขนาดละ 12 อัน 

4.5.1.7. ตัวปากจับแผ่นโลหะด้านข้าง (Side-Grip Clamps) ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 4 อัน 

4.5.1.8. คีมจับตัวยึดแผ่นโลหะ (Sheet Holder Plier)  จ านวน  1  อัน 

4.5.1.9. ตัวตัดรีเวท ขนาด 13 นิ้ว  จ านวน  1  อัน 

4.5.1.10. Microstop countersink Cages พร้อมดอก Countersink ขนาด #10, #21, #30 และ  

    #40 ขนาดละ 1 อัน 

4.5.1.11. ดอกสว่านเจาะแผ่นโลหะขนาด 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, #21, #10 และ 1/4 นิ้ว  

    ขนาดละ 1 ดอก 

https://aviaeducon.com/product/propellers-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/physics-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/electrical-fundamentals-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/electronic-fundamentals-for-avionics-mechanics/
https://aviaeducon.com/product/electronic-instrument-systems-for-avionics-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/materials-and-hardware-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/maintenance-practices-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/basic-aerodynamics-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/human-factors-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/easa-aviation-legislation-for-aircraft-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/aircraft-structures-and-systems-for-avionics-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/aircraft-structures-and-systems-for-avionics-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/propulsion-for-avionics-maintenance/
https://aviaeducon.com/product/propulsion-for-avionics-maintenance/
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4.5.1.12. บริษัทผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทน

ในประเทศ  โดยมีหนังสือรับรองยืนยัน 

4.5.2.ชุดเครื่องมือย้ าหมุดย้ า (Rivet Gun Kits) จ านวน 16  ชุด  โดยประกอบไปด้วย 

4.5.2.1. ปืนค้อนลมส าหรับย้ าหมุดรีเวทขนาด 3/16 นิ้ว  พร้อมตัวปรับลม และสปริงจับหัวยิงรีเวท  จ านวน  

1  ชิ้น 

4.5.2.2. ด้ามต่อหัวย้ ารีเวทแกนตรงแบบ AN470 Rivet ขนาด 1/8”, 3/16”, 3/32”, 5/32”  ความยาว

ทั้งตัว  3 ½ นิ้ว         ขนาดละ  1  ชิ้น 

4.5.2.3. ด้ามต่อหัวย้ ารีเวทแกนแบบ FLUSH 401 Shank  ขนาดความยาวทั้งตัว 3 ½ นิ้ว  จ านวน  1  ชิ้น 

4.5.2.4. ชุดเหล็กย้ ารีเวท (Bucking Bars) แบบต่างกัน     จ านวน   2  ชิ้น 

4.5.2.5. สว่านลมขนาดหัวจับ 3/8 นิ้ว  ความเร็วรอบ 2600 รอบ/นาที   จ านวน  1  อัน 

4.5.2.6. Microstop countersink Cages พร้อมดอก Countersink ขนาด #21 จ านวน 1 อัน 

4.5.2.7. ตัวยึดแผ่นโลหะชั่วคราว (Cleco) ขนาด 3/32, 1/8, 5/32 และ 3/16 นิ้ว ขนาดละ 8 อัน 

4.5.2.8. ตัวยึดแผ่นโลหะชั่วคราวแบบ SPRING TENSION CLAMPS ขนาด 1/2” และ 1” ขนาดละ  6 อัน 

4.5.2.9. วัสดุส าหรับใช้งานงานหัวหมุดย้ า (Rivet) จ านวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย 

4.5.2.9.1. หัวหมุดย้ าชนิดหัวนูน  ความโต 5/32 นิ้ว  ความยาว 3/8 นิ้ว  จ านวน  5,000 ตัว 

4.5.2.9.2. หัวหมุดย้ าชนิดหัวเรียบ  ความโต 5/32 นิ้ว  ความยาว 7/16 นิ้ว  จ านวน  5,000 ตัว 

4.5.2.9.3. หัวหมุดย้ าชนิดหัวนูน  ความโต 1/8 นิ้ว  ความยาว 3/16 นิ้ว  จ านวน  จ านวน 5,000 ตัว 

4.5.3. เครื่องตัดโลหะแผ่นแบบเท้าเหยียบ    จ านวน  2 เครื่อง  

4.5.3.1. ความหนาที่ตัดได้หนาสุดไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร  

4.5.3.2. ระยะตัดความกว้างไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร  

4.5.3.3. โครงสร้างและใบตัดท าจากโลหะ  

4.5.3.4. สามารถปรับระยะของใบตัดได้  

4.5.4.เครื่องพับโลหะแผ่นแบบมือโยก     จ านวน  2 เครื่อง  

4.5.4.1. ความหนาที่พับได้สูงสุด 1.5 มิลลิเมตร หรือมากกว่า 

4.5.4.2. ระยะพับความกว้างไม่น้อยกว่า 1.200 มิลลิเมตร  

4.5.4.3. องศาที่ดัดได้ 0 – 135 องศา  

4.5.4.4. ใบพับสามารถเลื่อนและถอดได้  

4.5.4.5. โครงสร้างและใบพับท าจากโลหะ  

4.5.5. โต๊ะฝึกส าหรับการทดสอบใช้งานเครื่องมือช่างพ้ืนฐาน  จ านวน 8 ตัว 

4.5.5.1. โครงสร้างท าจากโลหะ มีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) 80 x 150 x 75 ซม.  

4.5.5.2. แผ่นท็อบด้านบนโต๊ะท าด้วยแผ่นโลหะ มีความแข็งแรง รองรับแรงกระแทกได้  

4.5.5.3. มีชุดปากกาจับชิ้นงานขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ติดตั้งบนหน้าโต๊ะ จ านวน 2 ตัว 
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4.5.6.สว่านแท่น     จ านวน 4 ตัว  

4.5.6.1. ใช้กับดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางได้โตสุด 16 มิลลิเมตร หรือสูงกว่า 

4.5.6.2. สามารถใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต  

4.5.6.3. มอเตอร์ขับขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 

4.5.6.4. ขนาดของโต๊ะวางชิ้นงานไม่น้อยกว่า 350 มม. x 350 มม. 

4.5.6.5. ปรับระดับความเร็วในการเจาะได้ 

4.6. ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบ ารุงวัสดุคอมโพสิทส าหรับอากาศยาน จ านวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย 

4.6.1. ตู้อบท าปฏิกิริยาคอมโพสิท จ านวน 1 เครื่อง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.1.1. เป็นตู้อบส าหรับการควบคุมการท าปฏิกิริยาชิ้นงานคอมโพสิท 

4.6.1.2. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล 

4.6.1.3. สามารถควบคุมอัตราการข้ึนลงของอุณหภุมิได้ 

4.6.1.4. สามารถท าความร้อนในตู้ได้ไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส 

4.6.1.5. มีระบบอากาศท่ีช่วยในการเกิดสุญญากาศ 

4.6.1.6. มีชั้นวางชิ้นงานคอมโพสิท 

4.6.1.7. ใช้ได้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 

4.6.2.เครื่องเก็บฝุ่นพร้อมระบบกรอง    จ านวน 1 ชุด 

4.6.2.1. มี Nominal Airflow Range ขนาดไม่น้อยกว่า 22,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

4.6.2.2. มี Filter กรองอากาศ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ตัว 

4.6.2.3. เป็นเครื่องเก็บฝุ่นที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ผ้าคลุมหรือท่อ (No hoods or ductwork required) 

4.6.2.4. ชนิดของตัวกรองอากาศเป็นแบบ (Type of Filter) Cartridge Filter หรือดีกว่า 

4.6.2.5. ตลับตัวกรอง (Cartridge Filters)  เป็นชนิด Ultra-Web (MERV *15) หรือดีกว่า  

4.6.2.6. ระบบกรองอากาศ (Cleaning System)  เป็นแบบ Compressed Air Cleaning Pulse  

4.6.2.7. ถังเก็บฝุ่น (Dust Container) มีลิ้นชักพลาสติก (Plastic Dust Drawers) จ านวนไม่น้อยกว่า  

2 ลิ้นชัก  

4.6.2.8. ตัวกรองสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย (Quick-release access handles) 

4.6.2.9. มีโครงครอบ (Booth pack) แบบ Hard wall acoustic panels 

4.6.2.10. มีขนาดรวม (กว้างxลึกxสูง) ไม่น้อยกว่า 3000x1200x2400 มิลลิเมตร 

4.6.2.11. บริษัทผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทน

ในประเทศ  โดยมีหนังสือรับรองยืนยัน 

4.6.3. โต๊ะวางเครื่องจักรขนาดเล็ก  จ านวน 10 ตัว  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.3.1. มีขนาด กว้าง 1800 มม. x ลึก 750 มม. x สูง 800 มม. 

4.6.3.2. โครงสร้างท าด้วยเหล็กพ่นสี 
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4.6.3.3. ผิวหน้าเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่ต่ ากว่า 3 มิลลิเมตร 

4.6.3.4. สามารถรับน้ าหนักได้ไม่ต่ ากว่า 1,000 กิโลกรัม 

 

4.6.4. โต๊ะประกอบชิ้นงาน  จ านวน 1 ตัว ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.4.1. มีขนาด กว้าง 1500 มม. x ลึก 750 มม. x สูง 800 มม. 

4.6.4.2. โครงสร้างท าด้วยเหล็กพ่นสี 

4.6.4.3. ผิวหน้าเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่ต่ ากว่า 3 มิลลิเมตร 

4.6.4.4. สามารถรับน้ าหนักได้ไม่ต่ ากว่า 1,000 กิโลกรัม 

4.6.5. เครื่องควบคุมการท าปฏิกิริยาชิ้นงานคอมโพสิท จ านวน 1 เครื่อง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.5.1. โครงสร้างภายนอกผลิตจากวัสดุที่มีความคงทนและแข็งแรงสามารถเคลื่อนย้ายได้ 

4.6.5.2. มีหน้าจอแสดงผลแบบ Color LCD อ่านค่าได้อย่างชัดเจน สามารถมอนิเตอร์ค่าสภาวะในแต่ละโซน

ได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูค่าสภาวะด้วยการกดเลือกสลับการแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD 

4.6.5.3. สามารถส่งผ่านข้อมูลออกสู่ภายนอกได้ผ่านทาง USB port 

4.6.5.4. สามารถใช้กับกระแสไฟฟ้าแบบ 220 โวลต ์50 เฮิร์ต แบบ 1 เฟส ได้ 

4.6.5.5. สามารถรองรับจ านวนโซนได้อย่างน้อย 2 ชุด (Number of Zone) 

4.6.5.6. สามารถรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 30 A ต่อโซน 

4.6.5.7. สามารถเลือกแสดงอุณหภูมิองศา C หรือ F 

4.6.5.8. สามารถตั้งค่า Dwell Time ไดต้ั้งแต่ 0-2000 นาที หรือดีกว่า 

4.6.5.9. สามารถตั้งค่า Maximum Program Time ไดต้ั้งแต่ 0-2800 นาที หรือดีกว่า 

4.6.5.10. มีระบบแจ้งเตือนด้วยเสียง (Audible Alarm) 

4.6.5.11. สามารถทดสอบอุปกรณ์ Thermocouple และ Heat Blanket ก่อนการ Curing ได้ 

4.6.5.12. สามารถจ่ายเอ้าท์พุต.ให้แก่ Heat Blanket แต่ละชุดได้ไม่ต่ ากว่า 1400 วัตต์  

4.6.5.13. สามารถเชื่อมต่อกับเทอร์โมคัพเปิ้ลได้ตั้งแต่ 1-10 ชุด ต่อ 1 โซนเป็นอย่างน้อย 

4.6.5.14. บริษัทผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทน

ในประเทศ  โดยมีหนังสือรับรองยืนยัน 

4.6.6. ตู้เย็นส าหรับเก็บผ้าคาร์บอนไฟเบอร์เคลือบเรซิน จ านวน 1 ตู้  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.6.1. ท าจากโลหะ เคลือบด้วยสีเพ่ือกันสนิม หรือใช้วัสดุหรือวิธีการอ่ืนที่ทนทานกว่า 

4.6.6.2. สามารถท าความเย็นได้ต่ าสุดไม่น้อยกว่า -20 องศาเซลเซียสโดยมีหน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิอย่าง

ชัดเจนที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง 

4.6.6.3. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Microprocessor 

4.6.6.4. สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 
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4.6.7. ปัม๊สุญญากาศแบบเคลื่อนที่ได้ จ านวน 4 เครื่อง  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.7.1. เป็นปั๊มชนิดไดอะแฟรม แบบไม่ใช้น้ ามัน (Oil-free) มีคุณสมบัติ dust free ซึ่งช่วยรักษาสภาวะ

แวดล้อมในห้องปฏิบัติการ   

4.6.7.2. ตัว body ของเครื่องท าจาก Die-cast aluminum, Diaphragm ท าจาก Neoprene, ตัว seals ท า

จากวัสดุโลหะปลอดสนิม (stainless steel) และ filter elements ท าจาก polyurethane foam 

4.6.7.3. ขนาดโดยรวม  (LxHxW) เท่ากับ 20 ซม. x 27.5 ซม. x 16.5 ซม. น้ าหนัก 6.8 กิโลกรัม 

4.6.7.4. Vacuum : 61 cm Hg (24 in Hg) ,  Pressure : 60 psi (4.2 kg/cm2) 

4.6.7.5. มอเตอร์มีก าลังอย่างน้อย 1/8 แรงม้า 

4.6.7.6. มีเกจ์วัดสุญญากาศและเกจ์วัดแรงดันพร้อมวาล์วครบชุด 

 

4.6.8. ชุดขัดผิวชิ้นงานและซ่อมคอมโพสิทส าหรับอากาศยาน  จ านวน 4 ชุด  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.8.1. เป็นชุดอุปกรณ์ในการซ่อมชิ้นงานคอมโพสิทส าหรับอากาศยานโดยเฉพาะ 

4.6.8.2. อุปกรณ์ในชุดถูกจัดเข้าอยู่ในกล่องที่แข็งแรงทนทาน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

4.6.8.3. ในแต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์หลักคือ หัวขัดชิ้นงาน ที่ใช้ระบบลม  

 

4.6.9. ตู้อบลมร้อน จ านวน 1 ตู้  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.9.1. เป็นตู้อบระบบหมุนเวียนอากาศแบบพัดลม มีขนาดภายในไม่น้อยกว่า 100 ลิตร 

4.6.9.2. สามารถท าอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 250 องศาเซลเซียส 

4.6.9.3. ปรับตั้งค่าอากาศภายในก่อนท าความร้อยด้วยเปิดปิดระบบอากาศ 

4.6.9.4. มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีขาว (LCD Display) 

4.6.9.5. ควบคุมการท างานด้วยระบบ APT.line 

4.6.9.6. มีพัดลมภายในตู้ (Force Convection) 

4.6.9.7. ปรับระดับความแรงของพัดลมได้ (Fan Speed) 

4.6.9.8. มีชั้นวางของไม่น้อยกว่า 1 ชั้น 

4.6.9.9. พร้อมช่องต่อ USB ส าหรับบันทึกข้อมูล (USB Port) 

4.6.9.10. ระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าก าหนด (Class 2) 

4.6.9.11. บริษัทผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทน

ในประเทศ  โดยมีหนังสือรับรองยืนยัน 
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4.6.10. ตู้เครื่องมือบานเลื่อนกระจก จ านวน 4 ตู้  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.10.1. ตู้เเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ตู้ 3 ฟุต) 

4.6.10.2. ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 0.6 มิลลิเมตร แข็งแรง ทนทาน 

4.6.10.3. บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค 

4.6.10.4. รางเลื่อนเปิด-ปิดสะดวก เบาแรง ลื่นไม่สะดุด 

4.6.10.5. แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น 

4.6.10.6. ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) 90 ซม. × 45 ซม. x 75 ซม. 

4.6.11. ชุดตู้เก็บเครื่องมือ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.11.1. ตู้เก็บเครื่องมือ (Part Storage Cabinet) (จ านวน 1 ตู้) มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.11.1.1. มีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) : 88 ซม. × 40.7 ซม. × 88 ซม.  

4.6.11.1.2. ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPCC ความหนาไม่ต่ ากว่า 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม 

4.6.11.1.3. บานเลื่อนทึบ 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก 

4.6.11.2. ชุดสว่านไร้สาย จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.11.2.1. ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

4.6.11.2.2. เป็นรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน 

4.6.11.2.3. มีไฟ LED ในตัวส าหรับส่องสว่างในการใช้งานในที่มืด 

4.6.11.2.4. มีก าลังไฟฟ้า 12 v 

4.6.11.2.5. มีแรงบิดในการขันสูงสุดไม่น้อยกว่า 28 Nm 

4.6.11.2.6. มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า Speed Hi 0 1,300 รอบ/นาที 

4.6.11.2.7. มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า Speed Lo 0 430 รอบ/นาที 

4.6.11.3. กล่องเครื่องมือพร้อมเครื่องมือพ้ืนฐาน จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.11.3.1. เป็นกล่องเครื่องมือพร้อมเครื่องมือพ้ืนฐาน บรรจุในกลุ่มพลาสติกหรือโลหะ 

4.6.11.3.2. ในกล่องประกอบด้วยไขควง คีมปากจิ้งจก คีมปากแหลม ไขควงปากแฉก ประแจเลื่อน 

ชุดประแจหกเหลี่ยม ตลับเมตร ค้อน เป็นต้น 

4.6.11.4. เทอร์โมมิเตอร์ชนิดไม่สัมผัส จ านวน 1 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.11.4.1. สามารถวัดอุณหภูมิได้อยู่ในช่วง -30°C to 500°C (-22°F to 932°F) หรือดีกว่า 

4.6.11.4.2. สามารถวัดและแสดงผลอุณหภูมิได้ < 500 ms 

4.6.11.4.3. สามารถสะท้อนรังสีอินฟาเรดได้ (Emissivity) 0.10 to 1.00 หรือดีกว่า 

4.6.11.4.4. มีแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง 

4.6.11.4.5. รองรับมาตรฐาน IP 54 per IEC 60529 หรือดีกว่า 
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4.6.11.5. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ชนิดดิจิทัล จ านวน 2 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.11.5.1. มีจอ LCD แสดงค่าตัวเลขทศนิยมไม่น้อยกว่า 4 ต าแหน่ง 

4.6.11.5.2. มีฟังก์ชั่น ABS (absolute) ชว่ยในการวัด 

4.6.11.5.3. มีค่า Resolution: 0.01mm หรือดีกว่า 

4.6.11.5.4. มีค่า Repeatability: 0.01mm หรือดีดว่า 

4.6.11.5.5. มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

4.6.11.6. เครื่องชั่งความละเอียดสูง จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.11.6.1. สามารถเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel ได ้

4.6.11.6.2. มี Interface RS-232C เพ่ือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ินๆ 

4.6.11.6.3. ตัวเครื่องสามารถเลือกใช้ AC adapter หรือ แบตเตอรี่ได้ 

4.6.11.6.4. มีหน้าจอแสดงค่าทศนิยมไม่น้อยกว่า 2 ต าแหน่ง 

4.6.11.6.5. สามารถเลือกหน่วยการวัดได้ เช่น grams (g), weigh in %, number of pieces, ct, 

kg, mg, lb, oz, TTI เป็นต้น 

4.6.11.7. โมลส าหรับขึ้นรูปคอมโพสิต 2 แบบ ๆ ละ 4 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.11.7.1. เป็นโมลส าหรับงานขึ้นรูปคอมโพสิท ที่เป็นโมลโลหะหรืออลูมิเนียม 

4.6.11.7.2. มีขนาดอย่างน้อย 30 เซนติเมตร x 30 เซนติเมตร หนาอย่างน้อย 3 เซนติเมตร 

4.6.11.7.3. มีลักษณะเว้า และนูน โดยบ่งบอกถึงการขึ้นรูป ชิ้นงานคอมโพสิต 

4.6.11.8. ชุดท าคอมโพสิทแบบแวคคัมแบคก้ิง จ านวน 10 ชุด ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้  

4.6.11.8.1. เป็นชุดพ้ืนฐานในการผลิตชิ้นงานคอมโพสิทโดยเฉพาะ 

4.6.11.8.2. มีชุดข้อต่อสวมเร็ว จ านวน 1 ตัว  

4.6.11.8.3. ฟิล์มที่มีรูพลุน (Release film) ขนาด 1.35 เมตร X 5 เมตร  

4.6.11.8.4. ฟิล์มส าหรับกระบวนการแวคคัม (Bagging film) ขนาด 4 เมตร x 3 เมตร 

4.6.11.8.5. ผ้า (Breather cloth) ขนาด 1.5 เมตร x 5 เมตร 

4.6.11.8.6. ถุงมือไนไตร 3 คู ่

4.6.11.8.7. เส้นยางเหนียว (Sealant tape) 2 ม้วน 

4.6.12. เครื่องควบคุมความร้อนเพ่ือผลิตชิ้นคอมโพสิตขนาดเล็ก จ านวน 4 ชุด ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

4.6.12.1. เป็นเครื่องควบคุมแผ่นความร้อนให้มีอุณหภูมิได้ตามต้องการที่ตั้งเป็นระบบดิจิตอล 

4.6.12.2. สามารถควบคุมแผ่นความร้อนที่มีก าลังไฟฟ้า 500 และ 1,000 วัตต์ได้ 

4.6.12.3. มีแผ่นความร้อนที่ท าจากวัสดุนิ่ม หรือ ซิลิโคน สามารถอ่อนตัวได้ มีก าลังไฟฟ้า 500  

      หรือ 1,000 วัตต์ 

4.6.12.4. ใช้ได้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 
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4.6.13. ชั้นวางม้วนผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ จ านวน 1 ชั้น ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.13.1. มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 2 เมตร x ลึก 0.7 เมตร x สูง 2 เมตร หรือใหญ่กว่า 

4.6.13.2. สามารถเก็บม้วนวัสดุคอมโพสิตได้ทั้งหมด 6 ชิ้น และมีแกนสวมม้วนวัสดุ 

4.6.13.3. โครงสร้างท าจากสแตนเลสอย่างดี 

4.6.14. ชั้นวางอุปกรณ์ จ านวน 1 ตัว ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.14.1. ชั้นวางมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 91.4 ซม. × 45.7 ซม. × 90 ซม. 

4.6.14.2. เป็นโครงเหล็กฉากพ่นสี แผ่นชั้นผลิตจากแผ่นเหล็กพับขึ้นรูป 

4.6.14.3. เป็นชั้นวางอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น 

4.6.14.4. รองรับน้ าหนักได้สูงสุด 100 กก. 

4.6.15. เก้าอ้ีกลม จ านวน 12 ตัว ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.15.1. เป็นเก้าอ้ีกลมส าหรับนั่ง ชนิดที่ไม่มีพนักพิง 

4.6.15.2. ขาเก้าอ้ีท าจากอลูมินั่มอัลลอยด์หรือเหล็ก มี 4 แฉก 

4.6.15.3. ที่นั่งบุฟองน้ าหุ้มหนังเทียม หรือ ท าจากไม้ ทรงกลม 

4.6.15.4. สามารถปรับความสูงได้ 

4.6.16. ชุดคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.16.1. ระบบประมวลผล CPU แบบ Intel core i7 หรือดีกว่า 

4.6.16.2. การ์ดจอแยก NVidia หรือ Readeon 

4.6.16.3. Ram DDR4 16 GB หรือสูงกว่า 

4.6.16.4. HDD 1 TB หรือสูงกว่า 

4.6.16.5. จอคอมพิวเตอร์ (Computer Monitor) มีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว  

4.6.16.6. ใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าที่ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 

4.6.17. ดิจิตอลโปรเจ็คเตอร์ (Digital Projector) พร้อมจอภาพ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.17.1. ให้ความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 2,200 ลูเมน 

4.6.17.2. มีความละเอียดอย่างน้อย 800 x 600 SVGA หรือดีกว่า 

4.6.17.3. สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 

4.6.17.4. รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi (อุปกรณ์เสริม) 

4.6.17.5. รองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI 

4.6.17.6. มีการรับประกันตัวเครื่องและหลอดภาพไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป 
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4.6.18. สว่านแท่น จ านวน 1 ตัว ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.18.1. ใช้กับดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางได้โตสุด 16 มิลลิเมตร หรือสูงกว่า 

4.6.18.2. สามารถใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต  

4.6.18.3. มอเตอร์ขับขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 

4.6.18.4. ขนาดของโต๊ะวางชิ้นงานไม่น้อยกว่า 350 มม. x 350 มม. 

4.6.18.5. ปรับระดับความเร็วในการเจาะได้ 

4.6.19. เครื่องเจียรแท่น จ านวน 1 เครื่อง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.19.1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อไม่น้อยกว่า 205 มม. x 19 มม. 

4.6.19.2. มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 2500 รอบ  

4.6.19.3. ใช้ก าลังไฟฟ้า 550 วัตต์ หรือสูงกว่า 

4.6.20. ปากกาจับงาน จ านวน 2 ตัว ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.20.1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 

4.6.20.2. ท าจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน 

4.6.21. เลื่อยแท่น (Band Saw) จ านวน 1 ตัว ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.21.1. มีขนาดของโต๊ะไม่น้อยกว่า กว้าง 340 มม. x ยาว 340 มม. 

4.6.21.2. มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 แรงม้า 

4.6.21.3. ขนาดความหนาของใบมีดไม่เล็กกว่า 1/8 นิ้ว และไม่โตกว่า 1/2 นิ้ว 

4.6.22. เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ า จ านวน 1 เครื่อง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

4.6.22.1. ก าลังไฟเข้าสูงสุดไม่ต่ ากว่า 2,000 วัตต์ 

4.6.22.2. ตัวถังท าจากสแตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตร 

4.6.22.3. สามารถปรับเปลี่ยนได้หัวดูดหลากหลายและสามารถดูดฝุ่นเปียกได้ 

4.6.22.4. แรงดูด 22.5 kPa (225 mbar) หรือดีกว่า 

4.6.22.5. ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต ์

 

 

 

 

 



-16- 
 

 

5. การเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะ ผู้เสนอราคาต้องแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ระหว่าง
คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัย ก าหนดกับคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าที่เสนอราคาโดยแสดงว่าคุณสมบัติดังกล่าวตรง ตาม
ข้อก าหนดหรือดีกว่า  ทั้งนี้จะต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจน  

6. ระยะเวลาการรับประกัน     รับประกันความช ารุดบกพร่องของอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
7. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ภายใน      120            วัน 
8. สถานที่ส่งมอบครุภัณฑ์ อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี.    
 
 
ลงชื่อ         ผู้ก าหนดรายละเอียด        ลงชื่อ           หัวหน้าหนว่ยงาน 
  (นายวิโรจน์  พิราจเนนชัย)            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร  อ่างทอง) 
  ต าแหน่ง    อาจารย์      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
ลงชื่อ         ผู้ก าหนดรายละเอียด       ลงชื่อ          ผู้ก าหนดรายละเอียด 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์    รักเหลือ)    (นายนที   ศรีสวัสดิ์) 
    ต าแหน่ง    อาจารย์       ต าแหน่ง   อาจารย์ 
 


