
 

ครุภัณฑ์ห้องปฏบัิติการวสัดุผสมจ านวน 1 ชุด 

 

1. คุณสมบัติทัว่ไป 

 หอ้งปฏิบติัการซ่อมวสัดุผสมออกแบบมาเพื่อฝึกอบรมช่างซ่อมส าหรับงานโครงสร้างเคร่ืองบินแบบวสัดุผสม 

และฝึกช่างใหส้ามารถใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบ ประเภทของความเสียหายของโครงสร้างท่ีเป็นวสัดุ

ผสมอีกทั้งยงัฝึกใหผู้อ้บรมไดป้ฏิบติัการซ่อมแซมตามเอกสารของผูผ้ลิต ไม่วา่จะเป็นทั้งการตรวจสอบและสังเกต รวมถึง

ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล 

2.  คุณสมบัติเฉพาะ 

2.1 ห้องปฏิบัติการวสัดุผสม จ านวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลกัๆ ดังนี ้ 

1. เคร่ืองมือส าหรับหอ้งปฏิบติัการวสัดุผสม 

2. อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับผูฝึ้กอบรม 

3. วสัดุใชฝึ้กอบรม 

4. อุปกรณ์เสริมเพื่อใชใ้นการเรียนการสอนในหอ้งปฏิบติัการวสัดุผสม 

2.2 คุณสมบัติในแต่ละส่วน  ประกอบด้วยดังรายการต่อไปนี ้

2.2.1 เคร่ืองมือส าหรับห้องปฏิบัติการวสัดุผสม   

1. เคร่ืองควบคุมความร้อนและสร้างสูญญากาศ   จ านวน  1 เคร่ือง 

โดยสามารถควบคุมและสร้างความร้อนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 200 ฟาเรนไฮต ์(93 องศาเซลเซียส)  
และสร้างสูญญากาศ ไดสู้งสุด 29.7 น้ิวปรอท 

1.1 มีหวัต่อดา้นสูญญากาศ (Vacuum port)โดยเป็นวาลว์แบบขอ้ต่อสวมเร็ว (Quick connector) 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 น้ิว 

1.2 มีหวัต่อดา้นความร้อน(Heatport)2 ช่องทางออก  

1.3 ใชร้ะบบไฟ 220 โวลต5์0 เฮิร์ตซ์ (หรือ 120 โวลต6์0 เฮิร์ตซ์ โดยตอ้งมีอุปกรณ์แปลง) 

1.4 ตวัเคร่ืองมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 15 น้ิว คูณ10 น้ิว คูณ5 น้ิว 

1.5 มีหน่วยความจ าแบบถาวรอยา่งนอ้ย 24 ขั้นตอนเพื่อบนัทึกการควบคุมอุณหภูมิความร้อน  

1.6 มีตวัประมวลผลแบบปรับระดบัอตัโนมติั 

1.7 มีระบบการป้องกนั การเขา้ใชง้านของผูใ้ชง้าน 3 ระดบั 

1.8 มีก าลงังานไฟฟ้าดา้นออกไม่นอ้ยกวา่ 25 แอมแปร์ (3000 วตัต)์ 

1.9 เคร่ืองสามารถใชอ้ากาศท่ีอยูโ่ดยรอบ เพื่อเปล่ียนเป็นสูญญากาศได้ 



 

1.10 มีเกจแสดงผลความดนั และสูญญากาศท่ีตวัเคร่ือง 

2. เคร่ืองเจียร (Right Angle Sanders with disks)     จ านวน5 เคร่ือง 

1. ใชไ้ฟฟ้า หรือลมอดั อยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อใหเ้คร่ืองสามารถใชเ้จียรวสัดุได้ 

2. ตอ้งสามารถติดตั้งใบเจียร ใบตดั หรือใบขดัท่ีมีขนาดในช่วง 2 ถึง 5 น้ิวได ้

3. เคร่ืองกบัแกนใบเจียรตอ้งท ามุม 90 องศา 

4. ตอ้งมีความเร็วรอบของ ใบเจียร ใบตดั หรือใบขดั  ไม่นอ้ยไปกวา่  8,000 รอบต่อนาที 

3. เคร่ืองก าจดัฝุ่ นละออง (Dust Collector)       จ  านวน 2 เคร่ือง 

3.1 มอเตอร์ตอ้งมีขนาดไม่นอ้ยไปกวา่ 3/4 HP (0.75 แรงมา้) (3/4 HP mobile high efficiency) 

3.2 อตัราการไหลสูงสุดของอากาศไม่นอ้ยกวา่ 400 ลูกบาศกฟุ์ตต่อนาที (max flow 400 CFM) 

3.3 ความเร็วของอากาศขณะเคร่ืองท างาน ตอ้งไม่นอ้ยไปกวา่ 5,000 ฟุตต่อนาที (Operating velocity 

5000 FPM) 

3.4 ขณะเคร่ืองท างานตอ้งมีความดงัไม่เกิน 79 เดซิเบลเอ (dBA 79) 

3.5 ถุงเก็บฝุ่ นแบบไมโคร (5 micro  collector bag)  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 ถุง 

3.6 สายไฟเคร่ืองยาวไม่นอ้ยกวา่ 8 ฟุต (8 foot power cord )  

4. เคร่ืองชัง่ดิจิตอล (Digital Scale with Adapter)    จ  านวน 1 เคร่ือง 

4.1 สามารถชัง่น ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่  3  กิโลกรัม 

4.2 ความแม่นย  า (accuracy) อยา่งนอ้ย 0.1 กรัม หรือดีกวา่ 

4.3 สามารถเปล่ียนหน่วยแสดงผลการวดั ได ้เช่น กิโลกรัม(kg), ปอนด์(lb), ออนซ์(oz) หรือมีมากกวา่ 

4.4 สามารถใชง้านในช่วงอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ±7.5องศาเซลเซียสได ้

4.5 สามารถใชไ้ดท้ั้งระบบไฟฟ้าแบบ AC/DC (โดยมีอุปกรณ์แปลงหรือไม่มีก็ได)้ 

4.6 ตวัเคร่ืองมีหนา้จอแสดงผลแบบ LCD  

4.7 สามารถเช่ือมต่อกบัคอมพิวตอร์ และเคร่ืองพิมพ ์เพื่อแสดงผลน ้าหนกัได้ 

5. เคร่ืองเซาะร่องท าลวดลาย(Routers)     จ  านวน 3 เคร่ือง 

5.1 สามารถใชไ้ฟฟ้า 220 โวลต5์0 เฮิร์ตซ์หรือลมอดั ไม่เกิน 5 บาร์ อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

5.2 มีขนาดหวัจบัดอกเซาะร่อง ตามมาตรฐาน เช่น 12 มิลลิเมตร (หรือ1/2 น้ิว)หรือมาตรฐานอ่ืนท่ี

ดีกวา่ 

5.3 มีความเร็วรอบขณะเดินเคร่ืองขณะไม่มีโหลด อยา่งนอ้ย  20,000  รอบต่อนาที 

 

 



 

6. เคร่ืองขดักระดาษทรายแบบใชล้ม    จ  านวน 2เคร่ือง 

6.1 มีระบบดูดฝุ่ นในตวัเอง 

6.2 ใชค้วามดนัลม ไม่เกิน 8 บาร์ 

6.3 ติดตั้งแผน่ขดัขนาด 5 น้ิว หรือ 6 น้ิวได ้

 

2.2.2 อุปกรณ์ส าหรับห้องปฏิบัติการวสัดุผสม 

1. สายสูญญากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 น้ิว พร้อมขอ้ต่อแบบสวมเร็ว (Quick connector)  

จ านวน1 สายหรือมากกวา่ 

2. ถุงควบคุมความร้อนขนาดไม่นอ้ยกวา่8 น้ิว คูณ10 น้ิว พร้อมสายควบคุมสูญญากาศ  

จ านวน 1 ถุงหรือมากกวา่ 

3. ตวัวดัอุณหภูมิตอ้งท าจากสแตนเลส และสามารถประกอบเขา้กบัเคร่ืองควบคุมความร้อนและสร้าง

สูญญากาศได ้       จ านวน 1 ตวั 

4. กระดานส าหรับข้ึนรูปแม่แบบ(Lay-up Boards)    จ านวน 15ช้ิน 

5. ดอกเซาะร่องแบบปลายดอกแบน (Flat Router Bits , diamond cut)           จ  านวน 5 ดอก 

5.1 ดอกเซาะร่องคมตดัท าจากเพรช 

5.2 ดอกเซาะร่องทั้งหมด ตอ้งสามารถใชง้านและประกอบกบัเคร่ืองเซาะร่องท าลวดลาย(Routers)ได ้

6. ดอกเซาะร่องแบบปลายดอกจุด (Pointed Router Bits , diamond cut) จ านวน 5 ดอก 

6.1 ดอกเซาะร่องคมตดัท าจากเพรช 

6.2 ดอกเซาะร่องทั้งหมด ตอ้งสามารถใชง้านและประกอบกบัเคร่ืองเซาะร่องท าลวดลาย

(Routers)ได ้

7. ดอกเจาะวสัดุผสมแบบ (Composite Brad bits)    จ านวน 5 ดอก 

8. ดอกเจาะวสัดุผสมแบบ (Composite Dagger Bits)    จ านวน 5 ดอก 

9. ท่ีรองตดั (Cutting Mats)       จ านวน15 ช้ิน 

9.1 แผน่รองตดัทุกอนัตอ้งมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ (กวา้ง x ยาว x หนา) 

45 เซนติเมตร x 60 เซนติเมตร x 3 มิลลิเมตร 

9.2 ตวัแผน่มีสเกลวดั ส าหรับตดังานใชมี้ดคตัเตอร์ โดยไม่ท าใหโ้ตะ๊เป็นรอย  

10. ไมป้าด (Squeegees)        จ  านวน 15ช้ิน 

10.1 ท าจากวสัดุท่ีไม่เป็นสนิม เช่น ยาง หรือพลาสติก 

10.2 ไมป้าดทั้งหมด ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 ขนาด เพื่อใหค้รอบคลุมการใชง้าน 



 

11. กรรไกรตดัเคฟล่า (Kevlar Scissors)     จ  านวน 3ช้ิน 

11.1 ใบมีดผลิตจากคาร์บอนอลัลอยผสมโมลิเดนมั วาเนเด่ียม  

11.2 ดา้มจบัผลิตจากพลาสติกท่ีมีความคงทนสูง 

11.3 ใบมีดใชก้รรมวธีิเซาะใหเ้ป็นฟันปลา เพื่อจบัวตัถุไม่ใหล่ื้น 

12. กลอ้งจุลทรรศน์ ก าลงัขยาย 60 เท่า (60X Microscope)   จ านวน 2ช้ิน 

12.1 สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพ ความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 5ลา้นพิกเซล (5M pixels) และรองรับ

การเช่ือมต่อHDMI หรือ USB 

12.2 รองรับระบบปฏิบติัการWindows XP/Vista/Win7 (32 /64-bit) 

13. ปืนเป่าลมร้อน (Heat Gun)      จ านวน3ช้ิน 

13.1 ปืนเป่าลมร้อน มีขนาดสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,800 วตัต ์

13.2 สามารถสร้างลมร้อนอยา่งนอ้ยในช่วง 400 – 600 องศาเซลเซียส 

13.3 น ้าหนกัปืนเป่าลมร้อน ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม 

14. ตู ้(Floor standing cabinet)      จ านวน2 ช้ิน 

14.1 ตอ้งมีสภาพคงทนสามารถ เปิด-ปิด และ ล็อค ไดส้ะดวก ตวัตูท้  าจากวสัดุท่ีเป็นโลหะพน่สีไม่

เกิดสนิม  

14.2 ตูมี้ขนาด (ความกวา้ง x ความลึก x ความสูง) ตอ้งไม่นอ้ยไปกวา่ (30น้ิว x 15 น้ิว x 60น้ิว) 

 

2.2.3 วสัดุทีใ่ช้ฝึกอบรม 

1. ผา้เคฟล่า (Kevlar)ความกวา้งไม่นอ้ยกวา่  1.5 หลา และความยาวจ านวนไม่นอ้ยกวา่10 หลา 

2. ผา้คาร์บอน(Carbon) ความกวา้งไม่นอ้ยกวา่  1.5 หลา และความยาวจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 10 หลา  

3. ผา้ใยแกว้ (Fiberglass) ความกวา้งไม่นอ้ยกวา่  1.5 หลา และความยาวจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 10 หลา  

4. น ้ายาเรซ่ิน (Gallons of 828 resin)    จ านวน1แกลลอน 

5. น ้ายาเร่งปฏิกริยา (gallons epicure 3140 catalyst)  จ านวน1แกลลอน 

6. เทปกนัซึม (Rolls sealant tape)      จ านวน50 มว้น 

โดยมีความหนา 3 มิลลิเมตร x หนา้กวา้ง12 มิลลิเมตร x ความยาว 15 มิลลิเมตร เป็นอยา่งนอ้ย  

7. หนา้กากกนัฝุ่ น (Boxes dust masks)    จ านวน2 กล่อง 

7.1 สามารถป้องกนัฝุ่ นละอองและอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 0.3 ไมครอน 

7.2 มีวาลว์ระบายอากาศ ช่วยระบายความร้อน 

7.3 ภายใน 1 กล่องตอ้งบรรจุใม่นอ้ยกวา่ 20 ช้ิน 



 

 

8. กล่องบรรจุกระดาษทราย (Boxes sandpaper)   จ านวน3 กล่อง 

8.1 กล่องสามารถบรรจุกระดาษทรายทั้งหมด ไดมิ้ดชิด และปลอดภยัจากความช้ืน 

8.2 กระดาษทรายแผน่กลมขนาด5 น้ิว หรือ 6 น้ิว โดยตอ้งมีเบอร์ของกระดาษทราย8 เบอร์ เช่น 60, 

80, 120, 220, 320, 600, 1000  และ 1,200ในแต่ละเบอร์ตอ้งมี10 แผน่ 

8.3 กระดาษทรายแผน่ส่ีเหล่ืยมผนืผา้ขนาด  230 ถึง 280 มิลลิเมตรโดยตอ้งมีเบอร์ของกระดาษทราย8 

เบอร์ เช่น 60, 80, 120, 220, 320, 600, 1000  และ 1,200ในแต่ละเบอร์ตอ้งมี10 แผน่ 

9. มว้นพลาสติกใส (Clear plastic roll)     จ  านวน 3 มว้น 

9.1 เป็นมว้นพลาสติกใสหนา้กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1 หลา และความยาวไม่นอ้ยกวา่ 10 หลา 

10. แผน่แวค็คัม่แบก็ก้ิง(Vacuum bagging film) มีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่  1.5 หลา และความยาวไม่นอ้ย

กวา่ 50 หลา        จ านวน 10 แผน่ 

10.1 แผน่แวค็คัม่แบก็ก้ิงมีความหนาไม่นอ้ยกวา่ 50 ไมครอน 

10.2 สามารถทนอุณหภูมิไดม้ากกวา่ 100 องศาเซลเซียส 

11. พิวพาย (Peel ply)        จ  านวน 1 ช้ิน 

ใชป้กป้องผวิช้ินงานก่อนลอกลายมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่  1.5 หลา และความยาวไม่นอ้ยกวา่10 หลา 

12. แผงรังผึ้ง (Honeycomb)      จ านวน 1 แผน่ 

12.1 หน่ึงแผน่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ (ความกวา้ง1 เมตรxความยาว1 เมตรxความหนา0.010 เมตร)  

13. ถว้ยผสม (Mixing cups)       จ านวน 100 ช้ิน 

14. แท่งคนเพื่อผสม (Mixing sticks)     จ านวน 100 ช้ิน 

15. น ้ายาท าความสะอาด (Epoxy hand cleaner)    จ านวน  1 ช้ิน 

16. ถุงมือยาง (Latex gloves)      จ านวน  2 ช้ิน 

17. เทปเรืองแสง (Flash tape)      จ านวน1 มว้น 

 

2.2.4 อุปกรณ์เสริมเพือ่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการวสัดุผสม  

1. ชุดปฏิบติังานแบบสวมไดท้ั้งตวัท าดว้ยผา้เวสปอยท ์และมีซิป    จ านวน 20ตวั 

2. แวน่นิรภยัแบบใส (WORK Safe Strike safety goggle) จ านวน 20 ช้ิน 

3. หนา้กากป้องกนัสารเคมี มาตรฐาน NIOSH   จ  านวน 20 ช้ิน  

เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิต ดกัจบัฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 0.3 ไมครอน  

4. ถุงมือป้องกนัสารเคมี ความร้อน น ้ามนั มาตรฐาน CE EN388-4342จ านวน20 ช้ิน 



 

5. ชุดกล่องเคร่ืองมือช่าง72 ช้ินพร้อมกระเป๋า มาตรฐาน DIN จ านวน  3 กล่อง 

6. ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบเคล่ือนท่ีได ้มีลอ้ 4 ลอ้            จ  านวน 5 ตู ้ 

ตวัตูท้  าจากโลหะพน่สีเพื่อป้องกนัสนิม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ (ความกวา้ง 0.3 เมตร xความยาว 0.3 เมตร x 

ความสูง 0.5 เมตร) 

7. โตะ๊ปฏิบติัการเคร่ืองมือสอบเทียบมาตรฐานพร้อมเตา้รับไฟฟ้า3 จุด  พร้อมระบบไฟฟ้า จ านวน6ตวั 

7.1 โตะ๊ทาดว้ย Solid Laminate โดยซอ้นเฉพาะส่วนขอบใหห้นา 

7.2 โครงขาโตะ๊ทาดว้ยเหล็กพน่ดว้ยสีฝุ่ นอุตสาหกรรมอยา่งดี พร้อมแป้นรองขาปรับระดบัได้  

7.3 ชั้นบนพื้นโตะ๊ทาดว้ยไมป้าติเกิลบอร์ด ปิดผวิดว้ยเมลามีน และปิดขอบดว้ยพีวซีี แผงดา้นล่างเจาะ 

รูท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่ต ่ากวา่ 1-2 ซม. 

7.4 เตา้รับไฟฟ้าเป็นแบบ Universal Duplex Socket Outlet 220V 1 Phase พร้อมสายไฟ 

8. คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโน๊ตบุค๊ความเร็วสูง โดยท่ี ความเร็ว CPU ไม่ต ่ากวา่ประสิทธิภาพการท างาน

ของ Core i7CPU       จ  านวน  1 เคร่ือง  

9. เคร่ืองฉายโปรเจกเตอร์ ความละเอียดจ านวน 1 เคร่ือง 

9.1 เคร่ืองฉาย (Projector): ความสวา่ง (ANSI Lumens) 3000 ใหค้วามละเอียด(พิกเซล)    

1024x768(XGA) ค่า Contrast เท่ากบั 1000  

10. เคร่ืองฉายแบบทึบแสง (Digital Visualizer) จ  านวน 1 เคร่ือง 

 

3. คุณลกัษณะอืน่ ๆ  

3.1 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการวสัดุผสมตามรายการดงักล่าวนั้นตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อใชใ้นการรับรอง 

EASA Part 147  

3.2 บริษทัผูเ้สนอราคา จะตอ้งรองรับบริการหลงัการขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (โดยแนบแผนการบริการหลงั

การขาย) 

 3.3 บริษทัผูเ้สนอราคา จะตอ้งมีเอกสารการยนืยนัการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อยา่งเป็นทางการจาก

บริษทัผูผ้ลิตสินคา้หรือตวัแทนจ าหน่ายภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริการดา้นอะไหล่และบริการหลงัการขาย 

 3.4 ส าหรับอุปกรณ์หลกั ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีผา่นการรับรองมาตรฐาน EASA Part 147 คือ ใบรับรองตามมาตรฐาน

ศูนยฝึ์กอบรม จากองคก์ารความปลอดภยัดา้นการบินแห่งสหภาพยโุรป ( European Aviation Safety Agency /EASA)

ยกเวน้อุปกรณ์เสริมขอ้2.2.4 

3.5 มีคู่มือประกอบการใชง้านภาษาไทย และภาษาองักฤษ อยา่งละ 1 ฉบบั 



 

3.6 ส่งมอบภายใน 180 วนั  

3.7 รับประกนัสินคา้ 1 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


