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ชุดห้องปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดคอมมอนเรล   จ านวน  1  ชุด   
1. รายละเอียดทั่วไป 

เป็นชุดปฏิบัติการเพ่ือการศึกษาการท างานของเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง ด๎วยไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกส์  มีลักษณะการเรียนรู๎เกี่ยวกับอุปกรณ์เซนเซอร์ตํางๆ อุปกรณ์ควบคุมระบบตํางๆ ที่ใช๎เป็นยานยนต์  
เชํน ระบบคอมมอนเรล ระบบ ABS ระบบกระจกไฟฟูา ระบบเซนทรัลล็อก ตรวจสอบการท างานโดยเครื่องสแกน
อัตโนมัติ ประมวลผลด๎วยคอมพิวเตอร์และเครื่องทดสอบ 

ครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการยานยนต์ดีเซลชั้นสูง  จ านวน  1  ชุด  ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

รายการที่ 1.  เครื่องยนต์ดีเซล (เครื่องยนต์ใหมํ) ควบคุมการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง 
           ด๎วยไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล    จ านวน  1  ชุด 

รายการที่ 2.  เครื่องวิเคราะห์สัญญาณเซ็นเซอร์ยานยนต์    จ านวน  1  ชุด 
รายการที่ 3.  ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล  จ านวน  2  ชุด 
รายการที่ 4.  ทีวี ขนาดไมํน๎อยกวํา 65 นิ้ว      จ านวน  1  ชุด 
รายการที่ 5.  เครื่องถอดยางรถยนต์      จ านวน  1  ชุด 
รายการที่ 6.  แทํนอัดไฮดรอลิกส์       จ านวน  1  ชุด 
รายการที่ 7.  ชุดเครื่องมือถอดประกอบรถยนต์     จ านวน  2  ชุด 
รายการที่ 8.  เครื่องฉายภาพ       จ านวน  1  ชุด 
รายการที่ 9.  ชุดเครื่องมือล๎างและทดสอบหัวฉีดคอมมอลเรล    จ านวน  1  ชุด 
รายการที่ 10. เครนยกเครื่องยนต์       จ านวน  1  ชุด 
 โดยแตํละรายการมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. รายการที่ 1 เครื่องยนต์ดีเซล  (เครื่องยนต์ใหม่)  ควบคุมการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์     
จ านวน  1  ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 รายละเอียดทั่วไป 
 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลพร๎อมเกียร์อัตโนมัติ 4 สูบ 4 จังหวะ 16 วาวล์ว ระบายความร๎อนด๎วยน้ า ระบบจําย
น้ ามันเชื้อเพลิงด๎วยไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล สามารถใช๎เรียนรู๎ในการฝึกซํอมและบ ารุงรักษารถยนต์ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ ประกอบด๎วยเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงด๎วยไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์พร๎อมตัวถัง
รถยนต์ติดตั้งบนแชสซีใหมํ ระบบสํงก าลัง ระบบไฟฟูารถยนต์ ระบบชํวงลํางรถยนต์ ระบบเบรก ABS ระบบรองรับ
น้ าหนักครบชุดสมบูรณ์ตามมาตรฐานผู๎ผลิต ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ใหมํไมํเคยใช๎งานมากํอน 

1.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
       เครื่องยนต์ดีเซล  (เครือ่งยนต์ใหม่)  ควบคุมการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์      

จ านวน  1  ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.2.1 เครื่องยนต์ 

1.2.1.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด  4  สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบ้ิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์  
ควบคุมการจํายน้ ามันเชื้อเพลิงด๎วยไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล ความจุกระบอก
สูบไมํน๎อยกวํา  1,800 CC. หรือก าลังสูงสุดไมํต่ ากวํา 110 กิโลวัตต์ 

1.2.1.2 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งบนแชสซีรถยนต์ ไมํเคยผํานการใช๎งานมากํอน 
1.2.1.3 ระบบประจุอากาศเทอร์โบชาร์จแบบแปรผัน  พร๎อมอินเตอร์คูเลอร์ 
1.2.1.4 มีระบบระบายความร๎อนด๎วยน้ าพร๎อมอุปกรณ์ครบใช๎งานได๎ตามมาตรฐานผู๎ผลิต 
1.2.1.5 ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงควบคุมการท างานด๎วยไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล 
1.2.1.6 มีระบบหลํอลื่นที่สมบูรณ์ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและชุดเกียร์แบบอัตโนมัติ ไมํมีการรั่วซึมตาม

มาตรฐานผู๎ผลิต 
1.2.1.7 มีระบบระบายไอเสียติดตั้งตามสภาพปกติของรถยนต์ใหมํ ใช๎งานได๎ดีมีอุปกรณ์มาตรฐาน

ของเครื่องยนต์ครบตามมาตรฐานของผู๎ผลิต  
1.2.1.8 มีอุปกรณ์ประกอบของเครื่องยนต์ทุกรายการได๎ตามมาตรฐานรถยนต์ใหมํ ยี่ห๎อ รุํนเดียวกับ

เครื่องยนต์ที่ติดตั้ง 
1.2.1.9 มีพอร์ตวิเคราะห์สถานการณ์การท างานของเครื่องยนต์ดีเซลตามแบบมาตรฐานของรถยนต์

ใหมํ สามารถตั้งรวมกันกับเครื่องวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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 1.2.2 ระบบไฟฟูา 

1.2.2.1 มีระบบประจุไฟชาร์จแบตเตอรี่  แบบมีไอซีเร็กกูเรเตอร์ในตัวตามแบบมาตรฐานเครื่องยนต์ 
1.2.2.2 มีระบบไฟฟูาแสงสวํางครบตามมาตรฐานของรถยนต์ 
1.2.2.3 มีระบบไฟฟูาสัญญาณตําง ๆ ครบสมบูรณ์ตามมาตรฐานของรถยนต์ 
1.2.2.4 มีชุดเรือนไมล์พร๎อมอุปกรณ์สัญญาณตํางๆรบตามมาตรฐานของรถยนต์รุํนนั้น 
1.2.2.5 มีระบบปรับอากาศท่ีใช๎งานได๎ครบตามมาตรฐานผู๎ผลิตของรถยนต์รุํนนั้นๆ 
1.2.2.6 มีระบบเครื่องเสียงที่ใช๎งานได๎ ครบตามมาตรฐานผู๎ผลิตของรถยนต์รุํนนั้นๆ 
1.2.2.7 มีกระจกไฟฟูาแบบอัตโนมัติและเซ็นทรัลล็อค 
1.2.2.8 มีอุปกรณ์ไฟฟูาครบตามมาตรฐานของรถยนต์รุํนนั้นๆและอยูํในสภาพที่สมบูรณ์พร๎อม     

ใช๎งาน 
1.2.3 ระบบสํงก าลัง 

1.2.3.1 ชุดเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อนล๎อหลัง ชนิดเดินหน๎าไมํต่ ากวํา  5  ความเร็ว พร๎อมคันเข๎าเกียร์ 
1.2.3.2 ชุดเพลากลาง พร๎อมข๎อตํอสํงก าลังเข๎ากับเฟืองท๎าย สภาพปกติพร๎อมใช๎งาน 
1.2.3.3 ชุดเฟืองท๎าย และเพลาท๎าย พร๎อมดุมล๎อ สภาพปกติ สามารถใช๎งานได๎ดี 

1.2.4 ระบบตัวถัง และชํวงลําง 
1.2.4.1 มีตัวถังรถยนต์ใหมํเป็นแบบ 4 ประตู เปิดได๎สภาพดี ไมํมีรอยบุบหรือเฉ่ียวชน  พร๎อม

อุปกรณ์ตัวถังครบตามมาตรฐานผู๎ผลิตของรถยนต์รุํนนั้น ๆ 
1.2.4.2 มีเบาะนั่งใหมํครบตามมาตรฐานผู๎ผลิตของรถยนต์รุํนนั้นๆ 
1.2.4.3 อุปกรณ์ตํางๆ  ของตัวถังรถยนต์อยูํในสภาพสมบูรณ์พร๎อมใช๎งานได๎อยํางดี 
1.2.4.4 มีอุปกรณ์ตัวถัง และชํวงลํางครบตามมาตรฐานของผู๎ผลิตรถยนต์รุํนนั้น ๆ 

1.2.5 ระบบเบรกมีอุปกรณ์พร๎อมที่จะท างานได๎จริง ประกอบด๎วย 
1.2.5.1 เบรกล๎อหน๎า ด๎านซ๎าย และขวา เป็นแบบดิสก์เบรกมีครีบระบายความร๎อน 
1.2.5.2 เบรกล๎อหลัง ด๎านซ๎าย และขวา เป็นแบบดรัมเบรก   
1.2.5.3 แมํปั๊มเบรก แบบ 2 วงจร , คันเบรก , หม๎อลมเบรก  ท างานได๎จริง 

1.2.6 ระบบกันสะเทือน ประกอบด๎วย 
1.2.6.1 ระบบกันสะเทือนหน๎าเป็นระบบอิสระบีกนกคูํมีคอยส์สปริงและเหล็กกันโครงพร๎อมโช็คอัพ 
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 1.2.6.2 ระบบกันสะเทือนหลัง ใช๎แหนบแผํนครึ่งวงรี พร๎อมโช็คอัพอยูํบนเพลา ที่มีชุดเสื้อเพลาและ

เฟืองท๎ายตามมาตรฐานผู๎ผลิตของรถยนต์รุํนนั้นๆ 
1.2.6.3 มีล๎ออลูมิเนียมอัลลอย จ านวน 4 ล๎อ พร๎อมยาง และล๎ออะไหลํพร๎อมยาง  จ านวน 1 ล๎อ 

ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 17 นิ้ว 
1.2.6.4 ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พิเนียนพร๎อมเพาเวอร์ชํวยผํอนแรง 

1.2.7 อุปกรณ์ตรวจเช็คระบบไฟฟูาประจ ารถ จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
1.2.7.1 เป็นเครื่องมือวัดขนาด 4 หลัก ความละเอียดระดับไมํน๎อยกวํา 10,000 counts 
1.2.7.2 สามารถวัดแรงดันไฟฟูา,กระแสไฟฟูา,ความต๎านทาน,ความถ่ี,ความตํอเนื่อง,ไดโอด,  

อุณหภูมิ,Capacitance,Zlow-low impedance หรือดีกวํา 
1.2.7.3 มีมาตรฐานความปลอดภัย CAT III 1000V,มีมาตรฐาน CE,UL,CSA รองรับและมีระบบ

ปูองกัน IP67 โดยแสดงหน๎าเครื่องอยํางชัดเจนหรือมากกวํา 
1.2.7.4 ผู๎เสนอราคาจะต๎องเป็นตัวแทนจ าหนํายโดยตรงจากผู๎ผลิตหรือได๎รับการแตํงตั้งจากตัวแทน

จ าหนํายภายในประเทศโดยระบุหนํวยงานและเลขท่ีเอกสารประกวดราคา พร๎อมแนบ
เอกสารยืนยันเพ่ือประโยชน์ในด๎านบริการหลังการขาย 

1.2.7.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค๎าหรือมาตรฐานการผลิตจากกลุํมประเทศยุโรปหรือ
อเมริกาหรือญี่ปุุน 

 1.2.7.6 จอแสดงผลแบบ Backlight ที่สามารถปรับคําได๎ ,มีไฟฉายส าหรับสํองสวํางที่ด๎านหลัง
ตัวเครื่อง,ฟังก์ชั่นอํานคําแบบ True RMS และมีฟังชั่นรองรับการบันทึกข๎อมูลแบบบลูท
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค๎าหรือมาตรฐานการผลิตจากกลุํมประเทศยุโรปหรือ
อเมริกา หรือญี่ปุุน 

 1.2.7.7  มียํานการวัดคําแรงดันไฟตรง (Vdc) ได๎ตั้งแตํ 100mV-1000 V หรือกว๎างกวํา ความ 
ละเอียดต่ าสุดไมํมากกวํา 0.01mV โดยมีคําความแมํนย า 0.09 % of readingในทุกยําน
วัดหรือดีกวํา 

 1.2.7.8  มียํานการวัดคํากระแสไฟตรง (Idc) ได๎ตั้งแตํ 1 mA-10A หรือกว๎างกวํา ความละเอียด

ต่ าสุดไมํมากกวํา 0.1A โดยมีคําความแมํนย า 0.3 % of reading ในทุกยํานวัดหรือ
ดีกวํา 

 1.2.7.9  มียํานการวัดคําความต๎านทาน ได๎ตั้งแตํ 100   - 100M หรือกว๎างกวํา ความละเอียด
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 ต่ าสุดไมํมากกวํา 0.01 โดยมีคําความแมํนย า 0.2 % of reading ในยํานวัดต่ าสุด 

1.2.7.10 มียํานการวัดคําแรงดันไฟสลับ (Vac) ได๎ตั้งแตํ 100mV-1000 V หรือกว๎างกวํา ความ 
ละเอียดต่ าสุดไมํมากกวํา 0.01mV โดยมีคําความแมํนย า 1.5 % of reading ในทุกยําน
วัดหรือดีกวํา 

1.2.7.11 มียํานการวัดคํากระแสไฟสลับ (Iac) ได๎ตั้งแต ํ1 mA-10A  หรือกว๎างกวํา ความละเอียด

ต่ าสุดไมํมากกวํา 0.1A โดยมีคําความแมํนย า 1.2 % of reading ในทุกยํานวัดหรือ
ดีกวํา 

1.2.7.12 มียํานการวัดคําความถ่ีได๎จาก 100Hz – 10 MHz หรือกว๎างกวําความละเอียดต่ าสุดไมํ
มากกวํา  0.01Hz 

1.2.7.13 วัดคําคาปาซิแตนท์ ได๎จาก 1000nF-10nF หรือกว๎างกวํา ความละเอียดต่ าสุดไมํมากกวํา 
0.1nF 

1.2.7.14 มีโปรแกรม Manual data logging ได๎ไมํน๎อยกวํา 100 คํา และโปรแกรมAuto/event 
logging ได๎ไมํน๎อยกวํา 2,000 คํา 

1.2.7.15 สามารถรองรับการวัดความแตกตํางของอุณหภูมิได๎ 
1.2.7.16 สามารถวัดคํา Harmonic ratio ได ๎
1.2.7.17 มีอายุการใช๎งานของแบตเตอรี่ ไมํน๎อยกวํา 399 ชั่วโมง โดยแสดงในเอกสารแค็ตตาล็อค 
            อยํางชัดเจน 
1.2.7.18 สัญญาณวัดสัญญาณและสายเชื่อมตํอคอมพิวเตอร์แบบ USB จ านวน 1 ชุด 
1.2.7.19 คูํมือการใช๎งานเครื่องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด 

1.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
1.3.1 มีคํูมือการใช๎งานและบ ารุงรักษา จ านวน  1  ชุด 
1.3.2 มีคํูมือซํอมรถยนต์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ   จ านวน  1  ชุด 
1.3.3 มีคูํมือประจ ารถ ตามมาตรฐานผู๎ผลิต  จ านวน  1  ชุด 
1.3.4 บริษัทฯ รับประกันคุณภาพสินค๎า  1 ปี ( ไมํรวมอุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง) 
1.3.5 ผู๎เสนอราคาต๎องอบรมสาธิตการใช๎งานให๎กับครูแผนกวิชาจากผู๎เชี่ยวชาญจนกวําจะสามารถ

ปฎิบัติงานได๎ 
1.3.6 มีผ๎าคลุมรถทั้งคัน                                                                จ านวน 1 ผืน 
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 รายการที่ 2. เครื่องวิเคราะห์สัญญาณเซ็นเซอร์ยานยนต์  จ านวน  1  ชุด     มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 รายละเอียดทั่วไป 
เป็นเครื่องมือตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องยนต์ สามารถวัดวิเคราะห์การท างานของเครื่องยนต์     

ที่ใช๎ระบบควบคุมการท างานด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  (ECU) เครื่องมือวัดสามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบและวัดคําสัญญาณ
ตําง ๆ ของเครื่องยนต์ ในรูปแบบของคลื่นสัญญาณเซนเซอร์ และวิเคราะห์สมองกล (ECU) ได๎ทั้งเครื่องยนต์ 

แก๏สโซลีนควบคุม ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์และดีเซลระบบคอมมอลเรล สามารถพกพาน าไปใช๎งานได๎อยํางสะดวก 
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานผู๎ผลิต 

2.2 รายละเอียดทางเทคนิค 

2.2.1 สามารถวิเคราะห์สมองกล ECU ของเครื่องยนต์แก๏สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมการฉีดน้ ามัน
เชื้อเพลิงด๎วยไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมมอนเรล ที่ผลิตในประเทศไทย และส าหรับรถยนต์ใน
กลุํมประเทศ ยุโรป อเมริกาและเอเชียและจีนได๎ รองรับการอัพเกรดข๎อมูลเพ่ิมเติมได๎พร๎อมอบรม
การใช๎งาน 

2.2.2 มีฟังก์ชั่นส าหรับวินิจฉัย ระบบควบคุมการท างานด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องยนต์ (ENG), ระบบสํง
ก าลังเกียร์อัตโนมัติ (A/T), ระบบถุงลมนิรภัย(Air Bag), ระบบปูองกันการเบรกล็อกล๎อ(ABS),ระบบ
ควบคุมความเร็วของรถยนต์(Cruise Control) ได๎สามารถเชื่อมตํอเข๎ากับรถยนต์ได๎แบบไร๎สาย โดย
ใช๎ Bluetooth ท าให๎ผู๎ใช๎งานไมํต๎องอยูํควบคุมกับเครื่องยนต์โดยตรง  สามารถปฏิบัติงานอยูํภายใน
ห๎องแล็ปได๎โดยปราศจากมลภาวะจากเครื่องยนต์ และสามารถเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตด๎วยสัญญาณ  
Wi – Fi มาตรฐาน 

2.2.3 ชุดแสดงผลเครื่องเป็นแบบแท็บเล็ต จอภาพขนาด 10 นิ้ว มีซอฟแวร์ลงไว๎ในเครื่อง มีหนํวยความจ า 
2 GB ซีพียูแบบ Quad-core หรือใหมํกวํา ระบบปฏิบัติการแบบ Android หรือ IOS 

2.2.4 สามารถวิเคราะห์รถยนต์ผํานทางพอร์ตมาตรฐานรวมแบบ OBD  II  ได๎ 
2.2.5 สามารถใช๎วิเคราะห์ทดสอบรถยนต์ด๎วยฟังก์ชั่นการท างานไมํน๎อยกวําตํอไปนี้ 

2.2.5.1 สามารถอํานโค๏ด (Code) ข๎อบกพรํองจากกลํอง ECU ได๎ 
  2.2.5.2 สามารถลบโค๏ด (Code)  ข๎อบกพรํองภายในกลํอง ECU ได๎ 

 2.2.5.3 สามารถอํานข๎อมูลสภาวะการท างานปัจจุบันของเครื่องยนต์ ได๎ 
 2.2.5.4 สามารถทดสอบการท างานอุปกรณ์ตําง ๆ ของเครื่องยนต์ ได๎ 
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 2.2.6   สามารถแสดงผลการตรวจวัดสภาพเครื่องยนต์ได๎ทั้งแบบตัวเลขดิจิตอลและกราฟได๎ 

2.2.7   หน๎าจอแสดงผลเป็นระบสัมผัส ( Touch Screen) สามารถจัดเก็บข๎อมูลการตรวจสอบตําง ๆ ของ 
รถยนต์ได๎ 

2.2.8    ซอฟแวร์ของเครื่องวิเคราะห์สามารถอัพเกรด ข๎อมูลผํานทางเว็บไซต์ ได๎ตลอดโดยสามารถโหลด
ข๎อมูลของรถยนต์ได๎ทาง Internet โดยผู๎ใช๎งานของสถานศึกษาเป็นผู๎ลงข๎อมูลจ าเพาะของผู๎ใช๎และ 
Password ด๎วยตนเอง เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู๎ใช๎งานและสามารถโหลดข๎อมูลรถยนต์ได๎ฟรี
ตลอด เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 1 ปี โดยไมํเสียคําใช๎จํายใด ๆ  ทั้งสิ้นผู๎แทนจ าหนํายจะต๎องเป็นผู๎
แนะน าวิธีการลงทะเบียน และการโหลดข๎อมูลจนผู๎ใช๎งานสามารถใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง 

2.2.9   สามารถเซตไฟเบรค,ไฟน้ ามันหลํอลื่น,ไฟแบตเตอร์รี่ได๎ 
2.2.10  สามารถใช๎งานกับแหลํงจํายไฟได๎ท้ังกระแสไฟฟูา AC 220V 50 Hz  และกระแสไฟฟูา  DC 12V   

จากแบตเตอรี่ของรถยนต์ได๎ 
2.2.11  มีกระเป๋าหรือกลํองพลาสติกบรรจุเครื่องมือตรวจวิเคราะห์และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด  

อยํางเรียบร๎อย คงทน 
2.2.12  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎มาตรฐาน   ISO 9001   หรือเทียบเทํา 

2.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
2.3.1   บริษัทผู๎เสนอราคาต๎องเป็นตัวแทนจ าหนํายโดยตรงจากผู๎ผลิตหรือได๎รับการแตํงตั้งจากตัวแทนใน

ประเทศโดยระบุเลขท่ีประกวดราคาหรือสอบราคาและระบุสถานศึกษา พร๎อมแนบเอกสารรับรอง
เพ่ือรองรับการบริการหลังการขาย และการสนับสนุนข๎อมูลทางเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.3.2    ผู๎เสนอราคาต๎องอบรมสาธิตการใช๎งานให๎กับทางคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ จากผู๎เชี่ยวชาญจนกวํา
จะสามารถปฏิบัติงานได๎ 

2.3.3   ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนการค๎าด๎านการผลิตชุดฝึกสอนเกี่ยวข๎องกับยานยนต์ 
โดยเฉพาะ พร๎อมแนบเอกสาร เพ่ือประกอบการพิจารณา 

2.3.4   หากสินค๎าที่น าเสนอเป็นสินค๎าที่ผลิตจากผู๎ผลิตที่มีบริษัทฯ หรือสาขาอยูํในประเทศไทย เอกสารใบ
แตํงตั้งตัวแทนจ าหนําย ออกโดยบริษัทฯ หรือสาขาท่ีตั้งอยูํภายในประเทศเทํานั้น 
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 รายการที่ 3. ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอลเรล    จ านวน  2  ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 รายละเอียดทั่วไป 
เป็นเครื่องยนต์ส าหรับฝึกปฏิบัติ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงด๎วยไฟฟูา

อิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล 4 สูบ 4 จังหวะ มีอุปกรณ์ครบ พร๎อมใช๎งานติดตั้งอยูํบนแทํนมีล๎อ
เคลื่อนที่ได๎สะดวกพร๎อมใช๎ฝึกปฏิบัติ   

3.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
3.2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงด๎วยไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล ชนิด 

4 สูบ 4 ความจุกระบอกสูบ ไมํน๎อยกวํา 1,800   ซีซี  พร๎อมระบบประจุอากาศด๎วยเทอร์โบชาร์จ 
3.2.2 มีอุปกรณ์ควบคุมการจํายน้ ามันเชื้อเพลิงด๎วยอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรลครบชุด มีระบบ

ระบายความร๎อนด๎วยน้ า พร๎อมพัดลม ระบายความร๎อนครบสมบูรณ์และใช๎งานได๎ดี พร๎อมอุปกรณ์
ปูองกันความร๎อนจากแผงหม๎อน้ าที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง 

3.2.3 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช๎งานแล๎ว ไมํเคยปรับปรุงสภาพมากํอน (ฝาสูบ เสื้อสูบไมํแตกร๎าว) 
3.2.4 มีทํอไอเสีย หม๎อพักไอเสีย และอุปกรณ์ระบบไอเสียติดตั้งอยํางเรียบร๎อยพร๎อมใช๎งาน 
3.2.5 มีชุดเกียร์ พร๎อมน้ ามันหลํอลื่น ติดตั้งอยูํกับเครื่องยนต์สามารถเข๎าเกียร์ได๎ทุกต าแหนํง โดยไมํมีรอย

รั่วซึมของน้ ามัน 
3.2.6 สภาพเครื่องยนต์ภายนอกสะอาด พํนสีทนความร๎อน ติดตั้งอยูํบนแทํนเรียบร๎อย แข็งแรง 
3.2.7 อุปกรณ์ของเครื่องยนต์ครบ สามารถติดเครื่องยนต์ได๎ด๎วยวิธีปกติ 
3.2.8 มีแผงหน๎าปัทม์ติดตั้งอุปกรณ์เกจวัดตํางๆ ของเครื่องยนต์ เรียบร๎อย สามารถใช๎งานได๎อยํางสะดวก 
3.2.9 ระบบไฟฟูาที่ใช๎กับเครื่องยนต์ เป็นระบบไฟฟูา DC 12 โวลต์ พร๎อมแบตเตอรี่ ขนาดไมํน๎อยกวํา  

70 แอมป์ จ านวน  1 ลูก 
3.2.10 มีระบบประจุไฟฟูาเป็นแบบอัลเตอร์เนเตอร์ ที่มีไอซีเรกกุเรเตอร์ในตัว 
3.2.11 มีสวิทช์กุญแจส าหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ พร๎อมกุญแจส ารอง และมีระบบสตาร์ท สภาพใช๎งานได๎ดี   
3.2.12 มีการเดินวงจรระบบไฟฟูาเครื่องยนต์ พร๎อมเก็บรายละเอียดสายไฟอยํางเรียบร๎อยสวยงาม  
3.2.13 มีพอร์ตส าหรับวิเคราะห์สภาพการท างานของเครื่องยนต์ตามแบบมาตรฐานของรถยนต์ (OBDII)  

สามารถตํอรํวมกับเครื่องวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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 3.2.14 มีชุดแผงวิเคราะห์ และจ าลองสถานการณ์เครื่องยนต์ ส าหรับใช๎กับเครื่องมือวัดทางไฟฟูาทั่วไป   

เพ่ือวิเคราะห์สัญญาณตํางๆ ของเครื่องยนต์ ประกอบด๎วย 
3.2.14.1 สวิทช์ตัดตํอวงจรแบบไร๎สาย โดยผํานแอพพริเคชั่น ส าหรับจ าลองสถานการณ์

ข๎อบกพรํองของเครื่องยนต์ตามจ านวนขั้วที่จ าเป็น พร๎อมสัญลักษณ์จ านวนไมํน๎อยกวํา 
20 สถานการณ์ โดยในแอพพริเคชั่น ต๎องระบุชื่อบริษัทผู๎ผลิตชุดฝึกอยํางชัดเจน       
เพ่ือประโยชน์ในด๎านการบริการหลังการขาย 

3.2.14.2 ขั้วส าหรับวิเคราะห์ตรวจสอบสัญญาณทางไฟฟูา พร๎อมแผนผังวงจรสัญลักษณ์ของ
อุปกรณ์ โดยจัดท าด๎วยวิธีการสกรีนให๎วงจรและขั้วตรวจสอบตรงกัน และขั้ววิเคราะห์
ตรวจสอบ สามารถใช๎กับเครื่องมือวัดทางไฟฟูาได๎ 

3.2.14.3 มีชุดอุปกรณ์จ าลองสถานการณ์ การท างานของเซนเซอร์วัดสัญญาณตามสภาวะการ
ท างานของเครื่องยนต์ ไมํน๎อยกวํา  3  จุด 

3.2.15 ระบบประจุอากาศ  ติดตั้งทํอทางเดินอากาศเรียบร๎อย พร๎อมไส๎กรองอากาศ 
3.2.16 ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง ติดตั้งทํอทางเดินน้ ามันเรียบร๎อย พร๎อมถังน้ ามัน ขนาด 20 ลิตร และมีชุด

กรองน้ ามันเชื้อเพลิง ชนิดถอดเปลี่ยนไส๎กรองได๎ พร๎อมไส๎กรอง  
3.2.17 ระบบหลํอลื่น พร๎อมไส๎กรองน้ ามันเครื่อง 
3.2.18 มีหม๎อน้ า หม๎อพักน้ า ติดตั้งอยํางเรียบร๎อย พร๎อมเติมน้ ายากันสนิมหม๎อน้ า 
3.2.19 ลูกยางแทํนเครื่องที่ใช๎งานได๎ดี พร๎อมติดตั้งเรียบร๎อย 
3.2.20 แทํนเครื่องส าหรับติดตั้งเครื่องยนต์ท าจากเหล็กแข็งแรงพร๎อมท าสีเรียบร๎อยมีล๎อไนลํอน หรือล๎อ 

ยูริเทน ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง ไมํน๎อยกวํา 4 นิ้วสามารถเคลื่อนที่ได๎สะดวก และมีอุปกรณ์ล็อกล๎อ 
3.2.21 อุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องยนต์ต๎องเป็นยี่ห๎อ เดียวกันกับเครื่องยนต์ที่ติดตั้ง 
3.2.22 บริษัทผู๎ผลิตชุดฝึกต๎องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนการค๎าด๎านการผลิตชุดฝึกสอนเกี่ยวข๎องกับ 

ยานยนต์โดยเฉพาะ พร๎อมแนบเอกสาร เพ่ือประกอบการพิจารณา 
3.3 รายละเอียดอ่ืน ๆ 

3.3.1 มีคํูมือประกอบการใช๎งานและใบงานเป็นภาษาไทย จ านวน 1  ชุด 
3.3.2 มีชุดวงจรไฟฟูา  Wring Diagram  ตรงกับรุํนเครื่องยนต์   จ านวน  1  ชุด 
3.3.3 มีผ๎าคลุมแทํนเครื่องยนต์ จ านวน  1  ผืน 
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 3.3.4 มีการสาธิตแนะน าการใช๎งานให๎กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ จากผู๎เชี่ยวชาญจนกวําจะสามารถ

ปฎิบัติงานได๎ 
3.3.5 หากสินค๎าที่น าเสนอเป็นสินค๎าที่ผลิตจากผู๎ผลิตที่มีบริษัทฯ หรือสาขาอยูํในประเทศไทย เอกสารใบ

แตํงตั้งตัวแทนจ าหนําย ออกโดยบริษัทฯ หรือสาขาท่ีตั้งอยูํภายในประเทศเทํานั้น 

รายการที่ 4. ทีวี ขนาด ไม่น้อยกว่า  65 นิ้ว  จ านวน  1  ชุด   มีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 รายละเอียดทั่วไป 

  เป็นชุดทีวีจอแบน ที่มีความระเอียดของภาพสูงเพ่ือความคมชัดท าให๎ภาพสวยงามรองรับสัญญาณ
แบบดิจิตอล มีชํองการเชื่อมตํอภาพและเสียงแบบดิจิตอล ขนาดจอภาพไมํน๎อยกวํา 65 นิ้ว 

4.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
4.2.1 เป็นจอแบน ขนาดจอภาพไมํน๎อยกวํา 65 นิ้ว 
4.2.2 ความละเอียดจอภาพระดับ ไมํน๎อยกวํา FULL HD (1920 x 1080) 
4.2.3 มีระบบสมาร์ททีวีระบบปฏิบัติการใหมํ แบบ webOS 2.0 
4.2.4 HDMI x 2 เพ่ือการเชื่อมตํอระบบภาพและเสียงแบบ Digital 
4.2.5 USB x 1 รองรับไฟล์ภาพ  เพลง  และภาพยนตร์จาก  Flash  memory  และ HDD 
4.2.6 มีอุปกรณ์ควบคุมแบบไร๎สาย (Remote control) 
4.2.7 มีอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ครบตามมาตรฐานของผู๎ผลิตของยี่ห๎อนั้นๆ 

4.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
4.3.1 ผู๎เสนอราคาต๎องอบรมสาธิตการใช๎งานให๎กับทางคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ จากผู๎เชี่ยวชาญจนกวําจะ

สามารถปฏิบัติงานได๎ 

รายการที่ 5. เครื่องถอดใส่ยางรถยนต์     จ านวน  1  ชุด  มีรายละเอียดดังนี้รายละเอียดท่ัวไป 

5.1 รายละเอียดทั่วไป 
เป็นเครื่องส าหรับถอดใสํยางรถยนต์ ประกอบด๎วยแทํนรองรับระบบควบคุมการท างานของเครื่องด๎วย

ไฟฟูาและลม จานรองกระทะล๎อปรับระยะได๎ 
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 5.2 รายละเอียดทางเทคนิค 

5.2.1 ใช๎กับกระทะล๎อที่มีเส๎นผําศูนย์กลางขอบนอกสุด ขนาดเล็กสุดตั้งแตํ 10 นิ้ว และขนาดโตสุด 24 นิ้ว 
5.2.2 ปากกาจับยึดกระทะล๎อ เป็นแบบ 4 ปาก เลื่อนเข๎าเลื่อนออกพร๎อมกันและท างานด๎วยระบอกสูบลม 
5.2.3 การหาศูนย์กลางเพ่ือการจัดยึดกระทะล๎อบนแทํนหมุนกัน และท างานด๎วยกระบอกสูบลม 
5.2.4 ตัวดันยางให๎หลุดจากขอบกระทะล๎อท างานด๎วยกระบอกสูบลม 
5.2.5 หัวกดขอบกระทะล๎อเลื่อนขึ้นลงด๎วยกลไกลหรือลม และล็อคอยูํในระยะท างานด๎วยลม 
5.2.6 การปรับตัวหัวกดให๎หํางจากแทํนหมุนเพ่ือความสะดวกในการท างาน โดยเอียงเสาหนีด๎วยแรงลม 
5.2.7  แทํนหมุนสามารถหมุนได๎สองทิศทางด๎วยมอเตอร์ไฟฟูาขนาด  0.75 KW 
5.2.8  แรงดันลมใช๎งาน  8-10  บาร์ 
5.2.9  มีชุดเติมลมพร๎อมเกจวัดแรงดันลมพร๎อมใช๎งาน 
5.2.10 มีชุดบริการคุณภาพลมประกอบด๎วย ชุดกรองน้ า ชุดปรับแรงดันลม และชุดให๎ละอองมันหลํอลื่น 
5.2.11 เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตขึ้นภายใต๎มาตรฐาน  ISO 9001:2008  , DIN , ANSI อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือ

ดีกวํา  พร๎อมเอกสารรับรองมาตรฐาน 
5.2.12 บริษัทผู๎เสนอราคาต๎องได๎รับการแตํงตั้งการเป็นตัวแทนจ าหนํายจากผู๎ผลิตหรือตัวแทนจ าหนําย

ภายในประเทศโดยระบุเลขท่ีเอกสารสอบราคาสอบราคาและสถานที่พร๎อมแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 

5.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
5.3.1  บริษัทผู๎เสนอราคาต๎องเป็นตัวแทนจ าหนํายโดยตรงจากผู๎ผลิตหรือได๎รับการแตํงตั้งจากตัวแทนใน

ประเทศโดย ระบุเลขท่ีประกวดราคาหรือสอบราคาและระบุสถานศึกษา พร๎อมแนบเอกสารรับรอง
เพ่ือรองรับการบริการหลังการขาย และการสนับสนุนข๎อมูลทางเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.3.2 ผู๎เสนอราคาต๎องอบรมสาธิตการใช๎งานให๎กับทางคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ จากผู๎เชี่ยวชาญจนกวํา 
       จะสามารถปฏิบัติงานได๎ 
5.3.3 หากสินค๎าที่น าเสนอเป็นสินค๎าที่ผลิตจากผู๎ผลิตที่มีบริษัทฯ หรือสาขาอยูํในประเทศไทย เอกสารใบ

แตํงตั้งตัวแทนจ าหนําย ออกโดยบริษัทฯ หรือสาขาท่ีตั้งอยูํภายในประเทศเทํานั้น 
5.3.4 มีการรับประกันคุณภาพสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
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รายการที่ 6. แท่นอัดไฮดรอลิกส์  จ านวน  1  ชุด  มีรายละเอียดดังน้ี 

6.1 รายละเอียดทั่วไป 
เป็นเครื่องส าหรับกดอัดวัสดุ มีโครงสร๎างแข็งแรงทนทาน 

6.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
6.2.1 มีก าลังอัด Output  ไมํน๎อยกวํา  30 Ton. 
6.2.2 ความสูงรวม overall height ไมํน๎อยกวํา 1700 mm. 
6.2.3 ความกว๎างใช๎งาน Max working place ไมํน๎อยกวํา  550 mm. 
6.2.4 หน๎ากว๎าง-ด๎านนอก out width  760 mm. 
6.2.5 หน๎ากว๎าง-ปั๊มโยก out pump width  1000 mm. 
6.2.6 ด๎านข๎างกว๎าง-ใน side width in 200 mm. 
6.2.7 ด๎านข๎างกว๎าง-นอก side width out 280 mm. 
6.2.8 ฐาน-ด๎ามโยกยาว Base-handle lenght  685 mm. 
6.2.9 ชํองเพลาชุดเลื่อน Slide Shaft ไมํน๎อยกวํา 30 mm. 
6.2.10 ชํองเสียบเพลา shaft dia. 140 mm. 
6.2.11 หัวตํอแกนใช๎งานโต Dia. of core 70 mm. 
6.2.12 ชํวงใช๎งานยาว working lenght 150 mm. 
6.2.13 ชุดเลื่อนชํวงใช๎งาน working slide ไมํน๎อยกวํา  900 mm. 

6.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
6.3.1 ผู๎เสนอราคาต๎องอบรมสาธิตการใช๎งานให๎กับทางคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ จากผู๎เชี่ยวชาญจนกวํา 

จะสามารถปฏิบัติงานได๎ 
6.3.2 มีการรับประกันคุณภาพสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
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รายการที่ 7. เครื่องมือถอดประกอบรถยนต์   จ านวน  2  ชุด  มีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 รายละเอียดทั่วไป 
เป็นชุดเครื่องมือประจ าโรงงานชํางยนต์ ใช๎ส าหรับบริการงานชํางยนต์ทั่วไป ประกอบด๎วยเครื่องมือ
มาตรฐานบริการงาน บรรจุอยูํในตู๎หรือรถเข็น พร๎อมแผงล๎อเข็นเป็นระเบียบ เรียบร๎อย  

7.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
7.2.1 ชุดประแจแหวน      จ านวน  1  ชุด 
7.2.2 ชุดประแจปากตาย      จ านวน  1  ชุด 
7.2.3 ชุดประแจรวม      จ านวน  1  ชุด 
7.2.4 ชุดประแจแหวนหัวผํา     จ านวน  1  ชุด 
7.2.5 ชุดประแจกระบอก     จ านวน  1  ชุด 
7.2.6 ชุดประแจแอล (L) ขนาด 1.5 - 10  มม.   จ านวน  1  ชุด 
7.2.7 ชุดประแจแอล (L) ขนาด 1/16 -  3/8 นิ้ว   จ านวน  1  ชุด 
7.2.8 ชุดประแจกระบอก หัวขับ 6 เหลี่ยม    จ านวน  1  ชุด 
7.2.9 ชุดประแจกระบอก หัวขับ 12 เหลี่ยม   จ านวน  1  ชุด 
7.2.10 ชุดคีมตําง ๆ ประกอบด๎วยคีมดังนี้ 

7.2.10.1 คีมล็อคปากตรง  ขนาดความยาวไมํน๎อยกวํา 10 นิ้ว จ านวน  1  ตัว 
7.2.10.1 คีมปากแบน  ขนาดความยาวไมํน๎อยกวํา 4 นิ้ว จ านวน  1  ตัว 
7.2.10.2 คีมตัด   ขนาดความยาวไมํน๎อยกวํา 7 นิ้ว จ านวน  1  ตัว 
7.2.10.3 คีมปากจิ้งจก  ขนาดความยาวไมํน๎อยกวํา 7 นิ้ว จ านวน  1  ตัว 
7.2.10.4 คีมถํางแหวนแบบตรง ขนาดความยาวไมํน๎อยกวํา 7 นิ้ว จ านวน  1  ตัว 
7.2.10.5 คีมถํางแหวนแบบงอ ขนาดความยาวไมํน๎อยกวํา 7 นิ้ว จ านวน  1  ตัว 
7.2.10.6 คีมบีบแหวนแบบตรง ขนาดความยาวไมํน๎อยกวํา 7 นิ้ว จ านวน  1  ตัว 
7.2.10.7 คีมบีบแหวนแบบงอ ขนาดความยาวไมํน๎อยกวํา 7 นิ้ว จ านวน  1  ตัว 
7.2.10.8 คีมปากขยาย  ขนาดความยาวไมํน๎อยกวํา 8 นิ้ว จ านวน  1  ตัว 
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 7.2.11 ชุดไขควง ประกอบด๎วยไขควงดังนี้ 

7.2.11.1 ไขควงตอกปากแฉก ขนาด 100, 150, 250 มม.  จ านวน  1  ชุด 
7.2.11.2 ไขควงตอกปากแบน ขนาด 100, 150, 250  มม.  จ านวน  1  ชุด 
7.2.11.3 ไขควงปากแบน อยํางน๎อย 4 ขนาด    จ านวน  2  ชุด 
7.2.11.4 ไขควงปากแฉก อยํางน๎อย  4 ขนาด   จ านวน  2  ชุด 

7.2.12 ชุดค๎อน ประกอบด๎วย 
7.2.12.1 ค๎อนหัวกลม  ขนาด 1 ปอนด์   จ านวน  2  ตัว  
7.2.12.2 ค๎อนหัวกลม  ขนาด 2 ปอนด ์   จ านวน  2  ตัว  
7.2.12.3 ค๎อนหัวพลาสติก  ขนาด 28 มม.   จ านวน  2  ตัว  
7.2.12.4 ค๎อนหัวพลาสติก ขนาด 45 มม.   จ านวน  2  ตัว  
7.2.12.5 ค๎อนหัวหงอน  ขนาด 1 ปอนด์   จ านวน  2  ตัว  
7.2.12.6 ค๎อนทองเหลือง  ขนาด 2 ปอนด์   จ านวน  2  ตัว 

7.2.13 ชุดประแจเลื่อน ขนาดความยาว 8, 10, 12  นิ้ว   จ านวน  1  ชุด 
7.2.14 ชุดประแจหัวจีบสั้น ขนาด T20 -T55    จ านวน  1  ชุด 
7.2.15 ชุดประแจหัวจีบยาว ขนาด T30 -T55    จ านวน  1  ชุด 
7.2.16 ประแจปอนด์ขันแรงบิดได๎สูงสุดไมํต ่ากวํา 200 N-m  หัวขับ 1/2 นิ้ว จ านวน  1  ตัว  
7.2.17 ปลอกรัดแหวนลูกสูบ อยํางน๎อย 3 ขนาด   จ านวน  2  ชุด 
7.2.18 ชุดถอดกรองน้ ามันเครื่อง      จ านวน  1  ชุด 
7.2.19 สายพํวงแบตเตอรี่      จ านวน  3  ชุด 
7.2.20 กระดานนอน       จ านวน  2  ชุด 
7.2.21 แมํแรงตะเฆํแบบโหลดเตี้ย ขนาดไมํน๎อยกวํา 3  ตัน   จ านวน  1  ตัว 
7.2.22 แทํนรองรับเกียร์       จ านวน  2  ตัว 
7.2.23 ขาตั้งรถยนต์แบบปรับได๎      จ านวน  4  ตัว 
7.2.24 โลลม ยาวไมํน๎อยกวํา 20 เมตร     จ านวน  1  ชุด 
7.2.25 เครื่องสแกน OBD II แบบพกพา     จ านวน  1  ชุด 
7.2.26 บล็อกไร๎สาย ½ นิ้ว ขนาดแรงบิดไมํน๎อยกวํา 203 นิวตัน  จ านวน  1  ตัว 
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 7.2.27 ถาดใสํเครื่องมือแบบพลาสติก โดยมีชํองเป็นรูปเครื่องมือแตํละชิ้นและสามารถใสํได๎พอดี  

 จ านวน 4 ชุด 
7.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 

7.3 1 ผู๎เสนอราคาต๎องอบรมสาธิตการใช๎งานให๎กับทางคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ จากผู๎เชี่ยวชาญจนกวํา 
จะสามารถปฏิบัติงานได๎ 

7.3.2 มีการรับประกันคุณภาพสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
 

รายการที่ 8. เครื่องฉายภาพ  จ านวน  1  เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้  
8.1 รายละเอียดทั่วไป 

เป็นเครื่องฉายภาพ คุณภาพสูง  สามารถถํายทอดสัญญาณภาพสีจากสื่อตําง ๆ 
 8.2 รายละเอียดทางเทคนิค  

8.2.1 มีความสวําง ไมํน๎อยกวํา 4,000 ANSI Lumens 
8.2.2 มีระบบการแสดงภาพแบบ DLP  aspect ratio 4:3 (native)  
8.2.3 มีความละเอียดมาตรฐาน Native XGA (1024x768 ) รองรับสูงสุด WUXGA 
8.2.4 คํา Contrast Ratio  20,000:1 
8.2.5 อายุการใช๎งานหลอดไฟ ไมํน๎อยกวํา 5,000 ชั่วโมง 
8.2.6 ขนาดภาพที่ฉายได๎ไมํน๎อยกวํา 27 ถึง 300  นิ้ว 
8.2.7 สามารถแก๎ไขปัญหาสีเหลี่ยมคางหมู +/-40 องศา ได๎ด๎วยมือและอัตโนมัติ  
8.2.8 มีระบบกลับภาพอัตโนมัต ิเมือฉายแขวนเพดาน  
8.2.9 ชํองรับสัญญาณดังนี้ : 

8.2.9.1 Analog RGB : D-sub 15 pin   in x 1 
8.2.9.2 Analog RGB : D-sub 15 pin  out x 1 
8.2.9.3 Composite Video : RCA x 1 
8.2.9.4 HDMI    x 1 
8.2.9.5 Audio in x 1 
8.2.9.6 Audio out x 1 
8.2.9.7 ชํองสัญญาณควบคุม USB mini B x 1 ,RS-232 x 1 
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 8.2.10 รองรับการแสดงภาพแบบ 3D 144Hz 24p 

8.2.11 มีล าโพงภายใน ขนาด 3 วัตต์ 
8.2.12 น้ าหนักเครื่อง 2.4  กิโลกรัม 
8.2.13 ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี และหลอดภาพรับประกัน 1ปี หรือ 1,000 ชั่วโมงแล๎วแตํวําอันใด

อันหนึ่งถึงกํอน 
8.3 รายละเอียดอ่ืน ๆ 

8.3.1 รับประกันคุณภาพสินค๎าไมํน๎อยกวํา  1  ปี 
 

รายการที่ 9. ชุดเครื่องมือบริการล้างและทดสอบหัวฉีดคอมมอนเรล    จ านวน  1  ชุด  มีรายละเอียดดังนี้ 
9.1 รายละเอียดทั่วไป 

เป็นเครื่องมือใช๎ส าหรับ ทดสอบคําแรงดัน ของหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลแบบตั้งโต๏ะ ที่มีใช๎อยํางแพรํหลาย
ในประเทศ และสามารถทดสอบหัวฉีดได๎ 
9.2 รายละเอียดทางเทคนิค 

9.2.1 ชุดทดสอบหัวฉีดดีเซลแบบมือโยก 
9.2.1.1 เป็นเครื่องทดสอบหัวฉีดชนิดตั้งโต๏ะหน๎าปัด อํานคําได๎ทั้งระบบเมตริกและอังกฤษ 
9.2.1.2 คําแรงดันทดสอบที่อํานได๎  0 – 580 bar  (0 – 8500 lb/in2) 
9.2.1.3 มีทํอส าหรับทดสอบหัวฉีด ขนาดตํางๆ  จ านวน  2  ขนาด 
9.2.1.4 มีลิ้น เปิด – ปิด ส าหรับทดสอบแรงดัน 
9.2.1.5 มีภาชนะบรรจุน้ ามันทดสอบท าจากวัสดุโปรํงใส พร๎อมไส๎กรอง 

9.2.2 ชุดเครื่องมือส าหรับเช็คหัวฉีดดีเซล 
9.2.2.1 มีชุดสั่งการหัวฉีด Electronic Unit 
9.2.2.2 มีสายเคเบิ้ลตํอหัวฉีดแบบตํางๆ 5 แบบ 
9.2.2.3 มีสายส าหรับเชื่อมตํอหลัก 1 เส๎น 
9.2.2.4 สามารถตั้งคําความถี่ ให๎ยกถ่ี ช๎า เร็ว ตามต๎องการได๎ 
9.2.2.5 สามารถตั้งคําพัลส์ ให๎ยกมาก ยกน๎อยได๎ 
9.2.2.6 สามารถตั้งคํานับได๎ 1 - 9999 ส าหรับการตวง 
9.2.2.7 เครื่องท างานอัตโนมัติ มีโปรแกรมให๎เลือก 
9.2.2.8 ปูอนหัวฉีด 12 โวลต์ และ 24 โวลต์ได๎ 
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 9.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 

9.3.1 ผู๎เสนอราคาต๎องอบรมสาธิตการใช๎งานให๎กับทางคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ จากผู๎เชี่ยวชาญจนกวํา 
จะสามารถปฏิบัติงานได๎ 

9.3.2 ผู๎เสนอราคาต๎องอบรมสาธิตการใช๎งานให๎กับทางคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ จากผู๎เชี่ยวชาญจนกวํา 
จะสามารถปฏิบัติงานได๎ 

9.3.3 รับประกันคุณภาพสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
 

รายการที่ 10. เครนยกเครื่องยนต์   จ านวน  1  ชุด 
10.1 รายละเอียดท่ัวไป 

   เป็นอุปกรณ์ส าหรับยกเครื่องยนต์ มีล๎อสามารถเคลื่อนที่ได๎สะดวก 
10.2 รายละเอียดทางเทคนิค 

10.2.1 รับน้ าหนักสูงสุด   1.0 ตัน           
10.2.2 ความสูงรวม   1,650 มิลลิเมตร  
10.2.3 ความยาวของแขน  1,380 มิลลิเมตร 
10.2.4 ความยาวของแขนรวม  1,850 มิลลิเมตร 
10.2.5 ความสูงใช๎งานสูงสุด  2,970 มิลลิเมตร 
10.2.6 ความสูงใช๎งานต่ าสุด    860 มิลลิเมตร 
10.2.7 ความกว๎างของตัวเครน    890 มิลลิเมตร 
10.2.8 ความกว๎างระหวํางขาด๎านใน   720 มิลลิเมตร 
10.2.9 ความยาวของตัวเครนทั้งหมด 1,530 มิลลิเมตร 
10.2.10 ความสูงของขา     150 มิลลิเมตร 
10.2.11 น้ าหนักสินค๎า     190 กิโลกรัม 

10.3 รายละเอียดอ่ืนๆ 
10.3.1  ผู๎เสนอราคาต๎องอบรมสาธิตการใช๎งานให๎กับทางคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ จากผู๎เชี่ยวชาญจนกวํา

จะสามารถปฏิบัติงานได๎ 
10.3.2 ผู๎เสนอราคาต๎องอบรมสาธิตการใช๎งานให๎กับทางคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ จากผู๎เชี่ยวชาญจนกวํา

จะสามารถปฏิบัติงานได๎ 
10.3.3 รับประกันคุณภาพสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
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