


ศูนยอ์ุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย ตั�งขึ�นเมื�อ พ.ศ. 2536 เป็นโรงงานผลิตชิ�นส่วน
คอนกรีตสาํเร็จรูปที�ใหญ่ที�สุดในประเทศไทยบนเนื�อที�กวา่ 800 ไร่ เพื�อสนบัสนุนโครงการ

ศูนยอ์ุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย ตั�งขึ�นเมื�อ พ เป็นโรงงานผลิตชิ�นส่วน
คอนกรีตสาํเร็จรูปที�ใหญ่ที�สุดในประเทศไทยบนเนื�อที�กวา่ 800 ไร่ เพื�อสนบัสนุนโครงการ
ก่อสร้างของบริษทัตาเลียนไทย ดีเวลอ็ปเมนต ์จาํกดั(มหาชน)และยงัคงรักษาความเป็นผูน้าํ
ในตลาดทั�งในและต่างประเทศ อาทิโครงการ ทางรถไฟสายคลองสิบเกา้แก่งคอย โครงการ
การก่อสร้างรถไฟรางคู่โครงการถนนกรุงเทพ ฯ - ชลบุรี (สายใหม่) โครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุง (บีทีเอส)โครงการตลาดไท โครงการทางยกระดบัอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลเวย)์ 
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร โครงการบา้นเอื�ออาทร  เป็นตน้
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Yard  A

Compound “A” มีพื�นที� 171 ไร่ ประกอบดว้ยโรงงานต่อไปนี�
- โรงงานหล่อชิ�นส่วนสะพานรูปกล่อง สาํหรับโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส และสะพานต่างๆ
- โรงงานหล่อชิ�นส่วนอุโมงค ์สาํหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และงานอุโมงคอ์ื�นๆ
- โรงงานชิ�นส่วนอาคารสาํเร็จรูป ผลิตชิ�นส่วนอาคารสาํเร็จรูปสาํหรับโครงการบา้นเอื�ออาทรและโครงการอื�นๆ
- โรงงานคอนกรีตบลอ็ก ผลิตอิฐบลอ็กและแผน่ปูทางเทา้

โรงงานชิ�นส่วนอาคารสาํเร็จรูป ผลิตชิ�นส่วนอาคารสาํเร็จรูปสาํหรับโครงการบา้นเอื�ออาทรและโครงการอื�นๆ
- โรงงานคอนกรีตบลอ็ก ผลิตอิฐบลอ็กและแผน่ปูทางเทา้
- โรงงานท่อเหลี�ยม ผลิตท่อระบายนํ�ารูปสี�เหลี�ยม
- โรงรีดลวด ผลิตลวดผกูเหลก็และลวดปลอก
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Yard  B

Compound ”B” มีพื�นที� 398 ไร่ ประกอบดว้ยโรงงานต่อไปนี�
- โรงงานผลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรง ผลิตเสาเขม็ คานสะพาน แผน่พื�น เขม็ลูกศร เขม็พืด (Corrugated 

Sheet Pile) คานขวาง (Cross Beam)

- โรงงานผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมเหลก็ ผลิตรางนํ�า บ่อพกั คนัหิน กาํแพงกนัดิน ราวสะพาน แผน่ทางผา่น
เสมอระดบัรางรถไฟ คานรัดหวัเขม็ พาราเพท แคลดดิFง ฯลฯเสมอระดบัรางรถไฟ คานรัดหวัเขม็ พาราเพท แคลดดิFง ฯลฯ
- โรงงานหมอนคอนกรีตสาํหรับประแจทางหลีกรถไฟ 
- โรงงานชิ�นส่วนอาคารสาํเร็จรูป ผลิตเสา คาน ผนงั พื�น สาํหรับบา้นเดี�ยวทาวน์เฮาส์ แฟลต และคอนโดมี
เนียม
- โรงงานแกรนิต ผลิตแผน่หินแกรนิต ชนิด ผวิขดัมนั ผวิพน่นํ�า ผิวพน่ไฟ
- โรงงานคอนกรีตเสริมใยแกว้ ผลิตแผน่คอนกรีตเสริมใยแกว้สาํหรับแผน่กนัเสียง และตบแต่งอาคาร
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• Compound “C” มีพื�นที� 34 ไร่ ประกอบดว้ยโรงงานต่อไปนี�
-โรงงานผลิตหมอนคอนกรีตรถไฟ ผลิตและทดสอบหมอนคอนกรีตสาํหรับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงทาง
รถไฟที�ก่อ สร้างโดยบริษทัฯ เองและบริษทัอื�นๆทั�งภายในประเทศและต่างประเทศ
- บริษทั เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอาทส์ จาํกดั ผลิตและประกอบประแจทางหลีกรถไฟและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ดว้ย

Yard  C

- บริษทั เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอาทส์ จาํกดั ผลิตและประกอบประแจทางหลีกรถไฟและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ดว้ย
เครื�องมือเครื�องจกัรที� ทนัสมยัจดัจาํหน่ายทั�งภายในประเทศและต่างประเทศภายใตก้ารจดัการระบบคุณภาพ 
ISO9001,ISO 14001 และ OHSAS/TIS 18001





• Compound “D” ประกอบดว้ยโรงงานต่อไปนี�
-   โรงซ่อมบาํรุงงานระบบขนส่งทางรถไฟ ซ่อมบาํรุงงานรถไฟใหก้บัการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษทัภายใน
และต่างประเทศ เช่น งานซ่อมบาํรุงแคร่รถไฟ     งานซ่อมบาํรุงถงับรรทุกนํ�ามนัและงานซ่อมบาํรุงตูข้นส่งสินคา้
รถไฟ เป็นตน้

Yard  D

- โรงประกอบ  แคร่บรรทุกหินโรยทาง  (Ballast hopper wagon )  เพื�อใชใ้นงาน โครงการปรับปรุงทางรถไฟ
ระยะที� 5 และ 6 ( Track  Rehab เฟส 5 และ เฟส 6)  ทั�งหมด  จาํนวน  90 คนั





Yard  DYard  D
J.J.1627 1627 งานซ่อมและปรับปรุงเครื"องจกัรและอุปกรณ์งานรถไฟงานซ่อมและปรับปรุงเครื"องจกัรและอุปกรณ์งานรถไฟ



ขั+นตอนดาํเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงแคร่   
Ride  Control  Class  B  และ  Class C 



นําแคร่  ride control  เข้าโรงงาน

ทาํการซ่อมชุดโครงประธานตรวจเช็คปากขอพ่วง

ทาํการรื+อชุดแม่แคร่ออกมาตรวจเช็คอะไหล่ภายใน

ทาํการประกอบชุดแม่แคร่ที"เชื"อมเสร็จแล้ว

ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบล้อเลื"อน

นําโครงประธานมาประกอบกบัชุดแม่แคร่

เช็คค่าระยะพกิดั ตามที"SRT กาํหนด

ตรวจเช็คระบบห้ามล้อลมอดั-ลมดูดและห้ามล้อมอื

สัญลกัษณ์และค่าต่างๆของโครงประธานทั+งคนั 

ตรวจสอบระบบและความพร้อมก่อนส่งมอบ



1 นําแคร่  Ride control  เข้าโรงงาน



2.ทาํการล้างอดัฉีด



3.ทาํการซ่อมชุดโครงประธานและอุปกรณ์ส่วนควบ

ถอด draft gear ถอดจานศูนยก์ลางบน

ถอดจานศูนยก์ลางแคร่ ตดัเปลี�ยนเตา้กนัโครง



4.ทาํการรื+อชุดแม่แคร่ออกมาตรวจเช็คอะไหล่ภายในและนอก

 -  รื�อแคร่ออกเป็นชิ�น



-  ตรวจคดัแยกอุปกรณ์ต่างๆที"ชํารุด ของแม่แคร่ส่งคนื SRT

 - แท่งห้ามล้อ  - ล้อและเพลา

 - คานห้ามล้อ -  ชุดสปริง + ฟิกชั"นชู



5.ทาํการเชื"อม side flame bolster

 -   ตดัแผน่กนัสึกของ Side Flameและเชื�อมจุดที�สึกหรอของ Side Flame

  -  เชื�อมพอกจุดที�สึกหรอของ Side Flame และเจียร์แต่ง พร้อมทั�งเชื�อมพอกศูนยก์ลางแคร่ตวัล่าง
พร้อมเจียร์แต่ง



6. ทาํการประกอบชุดแม่แ คร่ที"เชื"อมเสร็จแล้ว
 - ทาํการประกอบแคร่

 - ขดัเจียร์สีเก่า คราบฝุ่ นออกพร้อมเป่าใหแ้หง้ และ ทาสีนํ�ามนัแลว้ปล่อยใหแ้หง้



7.ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบห้ามล้อ

- วดัค่าพกิดัความหนาของบงัใบลอ้และวดัค่าพกิดัความยาวของลอ้

- ตรวจสอบการเคลื�อนตวัของปลอกลอ้ตามรอยคาดสีและตรวจสอบหวัเพลาพร้อมอดัจาระบี



8.ทาํการยกโครงประธานที"ซ่อมเสร็จมาประกอบกบัชุดแม่แคร่ที"เสร๊จแล้ว

- จดัเตรียมพื�นที�ชุดแม่แคร่ที�เตรียมพร้อมประกอบ

-  ติดตั�งแผน่กนัสึกและศูนยก์ลางแคร่พร้อม ใชเ้ครนยกโครงประธานเขา้ใส่ชุดแม่แคร่



9.เซ็ดค่าระยะพกิดั ตามที" SRT กาํหนด
 - วดัความหนาของล้อ  - วดัความสูงของโครงประธาน

- ความสูงของปากขอพ่วงหน้า  - ค่าพกิดัของโครงประธาน(Camber)



10.การเช็คระบบห้ามล้อลมอดัและลมสูบและล้อห้ามมอื

- ถอดเปลี"ยนท่อยางลมดูด ลม อัด และ ท่อยางเข้าหม้อสูบ

- เช็คระบบค่าลมอดั ลมดูด และห้ามล้อมอื



11.สัญลกัษณ์ของโครงประธาน

 - พ่นสีของสัญลกัษณ์ทั+งโครงประธานให้ถูกต้องตามค่าของSRTกําหนดไว้

 -  คาดสีสะท้อนแสง



12.ตรวจสอบระบบและความพร้อมก่อนส่งมอบ
- ทดสอบระบบห้ามล้อ  หารอยรั"ว

- วดัค่าพกิดัต่างๆของอุปกรณ์ห้ามล้อทั+งระบบลมอดัและลมดูดยงัคงพกิดัเดิมอยู่หรือไม่



จบการนําเสนอ


