
 

 

 

 

 

การพิจารณาเครื่องมือ – เครื่องจักร กรณีงานดําเนนิการเอง 



บทนํา 

  

          กรมชลประทานเปนสวนราชการท่ีมีหนาท่ีในการพัฒนาแหลงน้ํา  การจัดการน้ําและปองกัน
และบรรเทาภัยจากน้ํา  ซ่ึงตัวหลักสําคัญท่ีขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใหลุลวง  ตามภารกิจ  คือ เครื่องจักรกล  
เครื่องจักรกลท่ีใชในการปฏิบัติงานดินในการ กอสรางเข่ือน  อางเก็บน้ํา  ฝาย  ระบบสงน้ํา  ระบบระบายน้ํา  
และงานอ่ืนๆ  จะประกอบไปดวย  รถดัน  (Bolldozer)  รถขุด  (Excavator)  รถตัก  (Wheel loader)  รถ
เกลี่ยดิน  (Motor Grade)  รถบดอัด  (Compactor)  และรถบริการตางๆ เปนตน  เพ่ือรองรับภารกิจของกรม
ชลประทาน  ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนยุทธศาสตรและเปาหมายของกรมชลประทาน  คณะ
ผูจัดทําจึงขอจัดทําขอมูลการปฏิบัติงานของเครื่องมือ- เครื่องจักรกลงานดินในกรมชลประทาน  เพ่ือเปนคูมือใน
การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของกรมชลประทานตอไป 

 

 

 

 

        คณะผูจัดทํา 
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การพิจารณาเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  กรณีงานดําเนินการเอง 

เครื่องจักรกลท่ีใชสําหรับงานดานการพัฒนาแหลงน้ํา  การจัดการน้ํา  งานปองกันภัยธรรมชาติ  งาน

โครงการพระราชดําริ  และงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย  ทําใหสามารถรองรับภารกิจของกรมชลประทานได

อยางมีประสิทธิภาพ  จะตองประกอบดวยชุดปฏิบัติการหลักและชุดปฏิบัติการสนับสนุน  ซ่ึงเครื่องจักรกล

ประเภทนี้เหมาะสําหรับงานถางปา  งานเปดหนาดิน  งานขนยาย  และบดอัดทับแนนดิน  เชน  งานกอสราง

เข่ือนดิน  งานแกมลิง  งานระบบระบายน้ํา  งานคันก้ันน้ํา (เอกสารประกอบหมายเลข  1   เครื่องจักรกลท่ีใช

ในกรมชลประทาน  กรณีงานดําเนินการเอง  และเอกสารประกอบหมายเลข  2 ตารางสรุปจํานวน

เครื่องจักรกลชุดขุด ขน บดทับแนน ตอฟลีท) 

กิจกรรมและสวนประกอบในการกอสรางงานดิน 
 

1. ขนยายเครื่องจักรเขาปฏิบัติงานหัวงานและขนยายกลับ 

- เครื่องจักรกลท่ีใชปฏิบัติงาน รถเทลเลอร , รถเครนขนาดไมต่ํากวา 50 ตัน  
 

2.  งานถางปา  

งานถากถางและลมตนไม บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางหัวงาน บริเวณพ้ืนท่ีบอยืม แนวกอสรางทางลําเลียง 

เปนตน โดยการขุด ไถ หรือตัด เอาเศษดิน หญา ไมพุม รากไม ตอไม หรือสิ่งท่ีไมพึงประสงค ออกไปจากพ้ืนท่ี

ท่ีจะกอสราง โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด พรอมขนยายไปท้ิง หรือฝง เผาทําลายนอกพ้ืนท่ีกอสราง  

การคํานวณปริมาณงานหากไมระบุไวเปนอยางอ่ืน ใหคิดคํานวณปริมาณงานเต็มพ้ืนท่ีงานกอสรางชลประทาน

ตางๆ  ท่ีแสดงไวในแบบ โดยมีหนวยเปน ไร 

2.1 งานถางปาโปรง คือ ปาท่ีมีความหนาแนนของตนไม 160-240 ตน/ไร (ตนไมมีขนาด
เสนผาศูนยกลางนอยกวา 30 ซม.)  

2.2 งานถางปาทึบ คือ ปาท่ีมีความหนาแนนของตนไมมากกวา 240 ตน/ไร (ตนไมมีขนาด
เสนผาศูนยกลางมากกวา 30 ซม.)  

 

 

เครื่องจักรกลท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ชนิด/ประเภท ขนาด  ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง  

หมายเหตุ 

รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 

รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิกชนิดปุงก๋ีตักเขาแขน
มาตรฐาน ขนาด  0.8  ลบ.ม 

รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (ขับเคลื่อน 2 เพลา) 

140 – 285 แรงมา 

110 – 153  แรงมา 

 

170 – 320 แรงมา 

ประมาณ 2 ไร 

ประมาณ 1.5 ไร 

 

35 – 55 ลบ.ม 

 

 

 

ขนยายระยะทางไมเกิน 1 
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ขนาด  10  ลบ.ม 

- หมายเหต ุเครื่องจักรสนับสนุนงาน  

รถบรรทุกน้ํามัน รถบริการ, รถบริการซอมบํารุง 

  กม. 

 

3. งานเปดหนาดิน   

    บริเวณท่ีจะทําการกอสรางเข่ือน คลองหรืออาคารตางๆ จําเปนจะตองขุดเปดหนาดินเพ่ือนําดินท่ีไมมี

คุณภาพ  อินทรียวัตถุ สิ่งเจือปน  หรือเปนดินออนท่ีไมสามารถรับน้ําหนักของตัวอาคารได  โดยทําการขุดเปด

หนาดินดวยเครื่องจักรกลชนิดรถดันตีนตะขาบ (Bulldozer) หรือรถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิกแบบแขน

มาตรฐาน  ใหมีความลึกตามท่ีกําหนดไวในแบบ พรอมขนยายไปท้ิง 

เครื่องจักรท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ชนิด/ประเภท ขนาด  ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง  

หมายเหตุ 

กรณีท่ีขุดพรอมขนยาย 

รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิกชนิดปุงก๋ีตักเขาแบบ
แขนมาตรฐาน ขนาด  0.8  ลบ.ม 

รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (ขับเคลื่อน 2 เพลา) 
ขนาด  10  ลบ.ม 

รถเกลี่ยดิน 

รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 

กรณีท่ีเปดหนาดินลึก 0.30 ม.  

หมายเหต ุเครื่องจักรสนับสนุนงาน 

รถบรรทุกน้ํามัน, รถบริการ, รถบริการซอมบํารุง 

 

 

110 – 153 แรงมา 

 

170 – 320 แรงมา 
 

125 – 150 แรงมา 

140 – 285 แรงมา 

 

35 – 45 ลบ.ม. 

 

35 – 55 ลบ.ม. 
 

385 – 693 ลบ.ม. 

41 – 206  ลบ.ม. 

 

 

 

 

 

ขนยายระยะทางไมเกิน 
1 กม. 

 

 

4.งานดินขุดดวยเครื่องจักร 
         4.1 งานดินขุดธรรมดา เปนงานขุดดินท่ีมีปริมาณมาก เชน ดินธรรมดา ดินทราย ฯลฯ โดย

สามารถใชรถขุดแบบแขนมาตรฐาน ท้ังในลักษณะขุดข้ึนมากอง หรือขุดตักข้ึนรถบรรทุกเพ่ือขนยายไปท้ิง แยก

ตามลักษณะงาน ดังนี้ 

    4.2 งานดินขุดคลองสงน้ํา โดยปกติงานกอสรางคลองสงน้ํา จะมีระดับตางๆ และ Side 
Slope กําหนดไวแนนอนในแบบ มีมิติสมํ่าเสมอในแตละชวงท่ีตัดแบง  
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     สําหรับกรณีท่ีเปนการกอสรางคลองดาดคอนกรีต การคํานวณปริมาณงาน การคํานวณ
ปริมาณงานดินขุดจากแบบกอสราง ตองแยกเปนงานดินขุดดวยเครื่องจักร และงานขุดตกแตงดวยแรงคน ดัง
ตัวอยางท่ีแสดงตามภาพ 

 

 
 
* เนื่องจากเปนงานท่ีตองการความละเอียด หากตกแตงดวยเครื่องจักรจะทาใหตองใชเวลาและ

สิ้นเปลืองนามันเชื้อเพลิงมาก รวมถึงจะไมไดคุณภาพงานตามมาตรฐาน 
 

           4.3 งานดินขุดคลองระบายน้ํา โดยปกติงานคลองกอสรางคลองระบายน้ํา จะมีระดับความ
ลึกและกวางมาก โดยอาจแบงเปน 2 ลักษณะคือ คลองขุดใหม(ขุดดินตัน) จะมีมิติสมํ่าเสมอในแตละชวงท่ีตัด
แบง(Cross section) สวนอีกลักษณะหนึ่งคือการขุดขยายคลองธรรมชาติเดิม ซ่ึงสวนใหญจะมีมิติไมสมํ่าเสมอ 
และมักมีความกวางและลึกมาก ซ่ึงการคํานวณปริมาณจําเปนเพ่ิมความถ่ีชวงตองตัดแบง และอาจตองแยก
โชนเพ่ือหาปริมาณงาน  

 
ท้ังนี้หากคลองมีความกวางมาก เกินกวาพิกัดของเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ ขนาดปุงก๋ีประมาณ 

1.2 ลบ.หลา จะมีระยะขุดประมาณ 5-6 เมตร) จําเปนตองมีการขุดทอยดินกรณีท่ีท้ิงดินตามแนวคันคลอง 
หรือจะตองมีกิจกรรมขนยายดินไปท้ิง ดังตัวอยางท่ีแสดงตามภาพ 

 

 

- ลักษณะขุดขยายคลองธรรมชาติเดิม  
              เนื่องจากการขุดขยายคลองธรรมชาติเดิม เปนคลองระบายน้ํา สวนใหญแบบกอสรางไม
กําหนดมิติท่ีชัดเจน เชน “ความกวางไมนอยกวา” ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีหรือสภาพคลองธรรมชาติเดิม 
นอกจากนี้คลองธรรมชาติเดิมจะมีตะกอนดินหรือดินเลน และตลิ่งเปนดินออนและมักความกวางและความลึก
มาก ทําใหการคํานวณปริมาณจําเปนตองเพ่ิมความถ่ีชวงตัดแบง (Cross section) ใหมีความถ่ีมากข้ึน (20-50 
เมตรตอชวง) เพ่ือความแมนยาในการคํานวณปริมาณงานดินขุด และอาจตองแยกโชนเพ่ือหาปริมาณงานดิน
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ขุด ดินขุดทอย ดินขุดลอก โดยกอนการคํานวณปริมาณงานจะตองสํารวจสภาพพ้ืนท่ี สภาพดิน จากพ้ืนท่ีจริง
กอน โดยมีขอควรคํานึงหรือประเด็นท่ีตองใชประกอบในการคิดปริมาณงาน ดังน ี้ 
 

1. คลองธรรมชาติเดิมมีตะกอนดินหรือดินเลน หรือมีน้ําไหลผานระหวางกอสรางหรือไม หากมีจํานวน
มาก ใหแบงพ้ืนท่ีจากหนาตัดคลองในสวนทองคลองเปนอัตราคางานขุดลอกคลองธรรมชาติ  

2. สภาพพ้ืนท่ีขางคลองมีขอจากัดดานใดหรือไม เชน สภาพดินและความตานทานน้ําหนักของดิน 
เพ่ือใหสามารถเลือกใชเครื่องจักรกลไดอยางเหมาะสม เชน หากมีสภาพดินท่ีออนเครื่องจักรกลบางชนิดท่ีมีแรง
กด(Ground pressure) สูงจะไมสามารถทํางานได รถลอยาง(เชนรถบรรทุกเททาย) ไมสามารถเขาถึงได 
รวมถึงไมสามารถกําหนดวิธีการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม  

3. กรณีท่ีคลองมีความกวางและความลึกมาก เกินพิกัดของรถขุด(Work range) การคํานวณปริมาณ
งาน ตองแบงพ้ืนท่ีหนาตัดออกเปนสวนๆ (Zone) เพ่ือหาปริมาณงานดินขุด ดินขุดทอย ดินขุดลอก  

 
 
       4.4 งานดินบอกอสราง  
        การขุดบอกอสรางของงานอาคารชลประทานในกรณีท่ีบอกอสรางมีความลึกมากๆ จะตอง
ขุดบอกอสราง โดยมี ชานพัก ( Waste Berm ) มีความกวางอยางนอย 3 เมตร ท่ีความลึกทุกๆ 3 เมตร 
ตามปกติจะทําการถากแตงดินชั้นลางสุดของบอกอสรางดวยแรงคน โดยจะใชเครื่องจักรขุดดินสวนบนออก
จนถึงระดับประมาณ +0.10 เมตร เหนือระดับฐานรากอาคาร แลวขุดแตงดวยแรงคนจนถึงระดับท่ีตองการ 
ดังนั้น ในการคํานวณปริมาณงานจะตองแบงงานดินขุดบอกอสราง เปนงานขุดดวยเครื่องจักรและงานขุดดวย
แรงคนดวยตามภาพตัวอยางการแบงพ้ืนท่ีหนาตัดดินขุดดานลางนี้ 
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เครื่องจักรท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ชนิด/ประเภท ขนาด ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

กรณีงานดินขุดธรรมดาพรอมขนยาย 

- รถขุดตีนตะขาบไฮโดรลิกชนิดปุงก๋ีตักเขาแบบ
แขนมาตรฐาน  0.8  ลบ.ม 

- รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (ขับเคลื่อน 2 เพลา) 

ขนาด 10 ลบ.ม. 

- รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 

  หมายเหต ุเครื่องจักรกลสนับสนุนงาน 

รถบรรทุกน้ํามัน, รถบริการซอมบํารุง, รถบริการ 

 

110 – 153 แรงมา 

 

170 – 320 แรงมา 

 

140 - 285 แรงมา 

 

 

35 – 45  ลบ.ม. 

 

35 – 55  ลบ.ม. 

 

41 – 206  ลบ.ม. 

 

 

 

 

ขนยายระยะทางไมเกิน 1 
กม. 

 

 

4.5 งานดินขุดยาก   
       งานขุดดินประเภทหินผุ ดินดาน ดินลูกรัง หินกอน หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ี ไมสามารถใชรถขุดแบบ

แขนมาตรฐานขุดไดแตตองใชรถแทรกเตอรติดเข้ียวงัด (Ripper) ทําใหหลวมกอน จึงดันและตัก นําไปท้ิง  

เครื่องจักรกลท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ชนิด/ประเภท ขนาด  ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง  

หมายเหตุ 

กรณีท่ีขุดยากพรอมขนยาย 

รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิกชนิดปุงก๋ีตักเขาแบบ

แขนมาตรฐาน  ขนาด  0.8  ลบ.ม 

รถแทรกเตอรตีนตะขาบติดเข้ียวงัด (RIPPER) 

รถขุดตีนตะขาบไฮโดรลิกชนิดติดตั้งหัวเจาะ 

กระแทก (Hydrulic Breaker) ขนาด  8-20 นิ้ว 

รถบรรทุก เททาย 10 ลอ (ขับเคลื่อน 2 เพลา) 

ขนาด  10  ลบ.ม 

รถตักลอยาง 

หมายเหต ุเครื่องจักรสนับสนุนงาน 

รถบรรทุกน้ํามัน, รถบริการซอมบํารุง, รถบริการ 

 

110 – 153 แรงมา 

 

140 – 285 แรงมา 

110 – 153 แรงมา 

 

170 – 320 แรงมา 

 

150 แรงมา 

 

35 – 45  ลบ.ม. 

 

137 – 206  ลบ.ม. 

50 – 60  ลบ.ม. 

 

35 – 55  ลบ.ม. 

 

12 – 27  ลบ.ม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนยายระยะทางไมเกิน 1 
กม. 
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5. งานดินขุดลอก 

           5.1 งานดินขุดลอกดวยรถขุด หรืองานดินขุดลอกคลองธรรมชาติ   

      การขุดเลนโคลนท่ีตื้นเขินของคลองใหไดระดับท่ีตองการโดยใชรถขุดทําการขุด และเดินบน

คันคลอง ความกวางคลองตั้งแต 8  ถึง 35 เมตร ลึกไมเกิน 4 เมตร ขุดข้ึนมาวางกองและปรับแตงคันคลองโดย

รถขุด หรือขนยายและปาดเกลี่ยใหเปนไปตามแบบ 

เครื่องจักรกลท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ชนิด/ประเภท ขนาด  ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง  

หมายเหตุ 

รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิกชนิดปุงก๋ีตักเขาแบบ
แขนยาว  ขนาด  0.4  ลบ.ม 

รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิกชนิดปุงก๋ีตักเขาแบบ
แขนมาตรฐาน ขนาด  0.8  ลบ.ม 

รถขุดตีนตะขาบชนิดปุงก๋ีลาก ขนาด 3/4 - 11/2
ลบ.หลา  

รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (ขับเคลื่อน 2 เพลา) 
ขนาด  10  ลบ.ม 

รถแทรกเตอรตีนตะขาบชนิดตีนกวาง 

หมายเหต ุเครื่องจักรสนับสนุนงาน 

รถบรรทุกน้ํามัน, รถบริการซอมบํารุง, รถบริการ 

110 – 153 แรงมา 

 

110 – 153 แรงมา 

 

110 – 153 แรงมา 

 

170 – 320 แรงมา 
 

140 – 285 แรงมา 

30 – 40  ลบ.ม. 

 

35 – 45 ลบ.ม 

 

35 – 60 ลบ.ม. 

 

35 – 55  ลบ.ม. 
 

41 – 206  ลบ.ม. 

 

 

 

 

 

 

 

ขนยายระยะทางไมเกิน 1 
กม. 
 

 

5.2 งานดินขุดลอกดวยเรือขุด  

              การขุดเลนโคลนท่ีตื้นเขินของคลองและแหลงน้ําใหไดระดับท่ีตองการโดยใชเรือขุด และสง

ดินไปท้ิงระยะไมเกิน 200 เมตร (ไมรวมคาใชจายในการปนคันเตรียมจุดท้ิงดิน) หรือขนยายและปาดเกลี่ย 

เครื่องจักรกลท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ชนิด/ประเภท ขนาด  ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง  

หมายเหตุ 

เรือขุดไฮดรอลิกแบบสวาน สงดินระยะทางไม

เกิน 200 เมตร ขนาดทอสง Ø  14 นิ้ว 

กรณีขุดขนยายดวยเรือขุดแบบปูตัก 

470 แรงมา 

 

 

105 – 150  ลบ.ม. 
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เรือขุดแบบปูตัก ขนาด  0.4  ลบ.ม. 

รถขุดตีนตะขาบไฮโดรลิกชนิดปุงก้ีตักเขาแบบ

แขนยาว  ขนาด  0.4  ลบ.ม 

รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (ขับเคลื่อน 2 เพลา) 

ขนาด  10  ลบ.ม 

รถแทรกเตอรตีนตะขาบชนิดตีนกวาง 

128 แรงมา 

110 – 153 แรงมา 

 

170 – 320 แรงมา 

 

140 - 285 แรงมา 

40 – 50  ลบ.ม. 
 

40 – 50  ลบ.ม. 

 

30 – 40  ลบ.ม. 

 

41 – 206  ลบ.ม. 

 

 

 

ขนยายระยะทางไมเกิน 
1 กม. 

 

 

6. งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักรกล  

           การถมบดอัดดินท่ีมีปริมาณงานมาก ขอบเขตกวาง โดยใชเครื่องจักรกลขนาดใหญบดอัดดิน

ใหไดความหนาแนน  และรูปรางตามท่ีแบบกําหนด โดยบดอัดเปนชั้นๆ ชั้นละไมเกิน 0.30 ม. 

    ท้ังนี้กระบวนการของงานบดอัดแนนดิน จะตองประกอบดวยกระบวนการ เชน คาเตรียม

พ้ืนท่ีบอยืมดิน คาขุดดิน คาขนยายดิน คาบดทับแนน   

เครื่องจักรกลท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ชนิด/ประเภท ขนาด ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 

รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิกชนิดปุงก๋ีตักเขาแบบ
แขนมาตรฐาน ขนาด  0.8  ลบ.ม 

รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (ขับเคลื่อน 2 เพลา) 
ขนาด  10  ลบ.ม 

รถบดลอหนามขับเคลื่อนดวยตัวเอง ขนาด 20 
ตัน 

รถเกลี่ยดิน 

รถบรรทุกน้ํา 

หมายเหต ุเครื่องจักรสนับสนุนงาน 

รถบรรทุกน้ํามัน, รถบริการซอมบํารุง, รถบริการ 

140 - 285 แรงมา 

110 – 153 แรงมา 

170 – 320 แรงมา  

 

125 – 150 แรงมา 

 

140 แรงมา 

12,000 ลิตร 

 

41 – 206  ลบ.ม 

35 – 45  ลบ.ม. 

35 – 55  ลบ.ม. 

 

54 – 381  ลบ.ม. 

 

385 – 693  ลบ.ม. 

- 

 

 

 

 

 

ขนยายระยะทางไมเกิน 
1 กม. 

เคลื่อนท่ี 10 -15 กม./
ชั่วโมง 
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7. งานลูกรังบดอัดแนน  

       การถมบดอัดดินลูกรังเปนชั้นๆ  ตามท่ีแบบกําหนดโดยใชวัสดุดินลูกรังท่ีมีคุณสมบัติท่ีเปนไป

ตามขอกําหนด มาบดอัด ใหมีความหนาแนนตามท่ีแบบกําหนด  โดยใชเครื่องจักรกลหนัก กระบวนการของ

งานบดอัดแนนลูกรัง จะตองประกอบดวยกระบวนการตางๆ เชนเดียวกับการงานดินบดอัดแนน คือคาเตรียม

พ้ืนท่ีบอลูกรัง คาขุดลูกรัง  คาขนยายลูกรัง คาบดทับแนน   

เครื่องจักรกลท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ชนิด/ประเภท ขนาด ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

กรณีหาดินลูกรังจากแหลงเอง 

รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 

รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิกชนิดปุงก๋ีตักเขาแบบ
แขนมาตรฐาน  ขนาด  0.8  ลบ.ม 

รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (ขับเคลื่อน 2 เพลา) 
ขนาด  10  ลบ.ม 

รถเกลี่ยดิน 

รถบดลอเรียบสั้นสะเทือน 

รถบรรทุกน้ํา 

รถแทรกเตอรตีนนตะขาบติดเข้ียวงัด (Ripper) 

หมายเหต ุเครื่องจักรสนับสนุนงาน 

รถบริการซอมบํารุง,รถบริการ,รถบรรทุกน้ํามัน 

กรณีจัดสงลูกรังบริเวณหนางาน 

รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 

รถเกลี่ยดิน 

รถบดลอเรียบสั่นสะเทือน 

รถบรรทุกน้ํา ขนาด  12,000 ลิตร 

หมายเหต ุเครื่องจักรสนับสนุนงาน 

รถบริการซอมบํารุง รถบริการ,รถบรรทุกน้ํามัน 

 

140 - 285 แรงมา 

110 – 153 แรงมา 
 

170 – 320 แรงมา 
 

125 - 150 แรงมา 

165 - 200 แรงมา 

12,000 ลิตร 

140 - 285 แรงมา 

 

 

 

145 - 285 แรงมา 

125 - 150 แรงมา 

165 - 200 แรงมา 

200 แรงมา 

 

 

49 – 74 ลบ.ม. 

37 – 55 ลบ.ม. 
 

23 – 34 ลบ.ม. 
 

385 – 693 ลบ.ม. 

54 – 381 ลบ.ม. 

- 

60 – 206 ลบ.ม. 

 

 

 

49 – 74  ลบ.ม. 

385 – 693 ลบ.ม. 

136 – 351 ลบ.ม. 

- 

 

 

 

 

ขนยายระยะทางไมเกิน 
1 กม. 

เคลื่อนท่ี 10-15 กม./
ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

เคลื่อนท่ี 10-15 กม./
ชั่วโมง 
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8. งานทางลําเลียงช่ัวคราว  

การกอสรางทางชั่วคราวเพ่ือขนยายวัสดุเขา-ออก ระหวางการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือการสัญจรภายใน

พ้ืนท่ีกอสราง โดยปกติทางลําเลียงจะมีขนาดความกวางผิวจราจร ไมนอยกวา 4 เมตร สําหรับทางเดินรถทาง

เดียวหรือทางลําเลียงยอย และขนาดความกวางผิวจราจรไมนอยกวา 7 เมตร สําหรับลําเลียงทีมีรถสวนทาง 

เครื่องจักรกลท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ชนิด/ประเภท ขนาด ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 

รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิกชนิดปุงก๋ีตักเขาแบบ
แขนมาตรฐาน ขนาด  0.8  ลบ.ม 

รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (ขับเคลื่อน 2 เพลา) 
ขนาด  10  ลบ.ม 

รถบดลอเรียบสั่นสะเทือน  

รถเกลี่ยดิน 

รถบรรทุกน้ํา ขนาด  12,000 ลิตร 

หมายเหต ุเครื่องจักรสนับสนุนงาน 

รถบรรทุกน้ํามัน, รถบริการซอมบํารุง, รถบริการ 

140 - 285 แรงมา 

110 – 153 แรงมา 

 

170 – 320 แรงมา 

 

170 – 212 แรงมา 

125 - 150 แรงมา 

200 แรงมา 

 

41 – 206  ลบ.ม. 

35 – 45  ลบ.ม. 

 

35 – 55  ลบ.ม. 

 

136 – 351 ลบ.ม. 

385 – 693  ลบ.ม. 

- 

 

 

 

 

 

ขนยายระยะทางไมเกิน 1 
กม. 

เคลื่ อน ท่ี  10 -15  กม . /
ชั่วโมง 

 

 
9. เครื่องสูบน้ําสนับสนุนงานกอสรางงานดิน 

   
    ในการดําเนินการงานกอสรางงานดินนั้น พ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงานอาจมีน้ําทวมขังอยู  ซ่ึงเปนสาเหตุ
ใหการปฏิบัติงานเกิดความลาชา  จึงจําเปนตองใชเครื่องสูบน้ําขนาดตางๆ  ทําการสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
การสูบน้ําออกจากพ้ืนท่ีการกอสรางงานดิน 
 
เครื่องจักรกลท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

 
ชนิด/ประเภท ขนาด ปริมาณงานตอ

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

เครื่องสูบน้ําขนาด ทอ Ø 6 นิ้ว 

เครื่องสูบน้ําขนาด ทอ Ø 8 นิ้ว 

20 แรงมา 

40 แรงมา 

300 ลบ.ม. 

500  ลบ.ม. 
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เครื่องสูบน้ําขนาด ทอ Ø 10 นิ้ว 

เครื่องสูบน้ําขนาด ทอ Ø 12 นิ้ว 

หมายเหตุ เครื่องจักรสนับสนุนงาน, รถบรรทุก
ติดเครน , รถบริการ 

70 แรงมา 

95 แรงมา 

 

 

900 ลบ.ม. 

1250 ลบ.ม. 
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สรุปจํานวนเครื่องจักรกลชุด  ขุด  ขน  บดทับแนนตอฟลีท 

(สามารถปฏิบัติงานได  450  ลบ.ม./ชม. (500,000  ลบ.ม./ป) 
 

ลําดับ รายการ จํานวน (คัน/ฟลีท) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

รถขุดไฮดรอลิค (ขนาดความจุปุงก๋ี 1.00 ลบ.ม.) 
รถบรรทุกเททาย  10  ลอ 
รถบดลอหนาม 
รถบรรทุกน้ํา 10 ลอ  (ขนาดความจุถังน้ํา 12,000  ลิตร) 
รถแทรคเตอรตีนตะขาบ  ขนาด  165  แรงมา 
รถเกลี่ยดิน 
รถบดสั่นสะเทือน 
รถแทรคเตอรตีนตะขาบ  ขนาด 165 แรงมา 
รถแทรคเตอรตีนตะขาบติดริปเปอร  ขนาด  240  แรงมา 
รถบรรทุกขนาด 4-6 ตัน 
รถเครน ขนาด 3-25 ตัน 
รถบริการซอมบํารุง 
เครื่องจักรกล สูบน้ํา ขนาด 4-12 นิ้ว 
เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 15-50 กิโลวัตต 
รถตรวจการณ 

4 
8 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

 รวม 32 
 

*หมายเหตุ  ลําดับท่ี 10-15 เปนเครื่องจักรสนับสนุนงาน 

 

เอกสารประกอบหมายเลข 3 



กันยายน 2556

หลักเกณฑการจัดเครื่องจักรกล เครื่องมือ ยานพาหนะเพื่องานกอสรางและบํารุงรักษา

 (ดําเนินการเอง)

สํานักเครื่องจักรกล



คณะทาํงานย่อยเพือ่พจิารณาเคร่ืองจักร–เคร่ืองมือ กรณงีานดําเนินการเอง 
  องคประกอบ 

1.  นายไพบูลย   หวังชูชอบ    ประธานคณะทํางาน 
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลท่ี 3  
สํานักเครื่องจักรกล 

2.  นายเชิงชาญ   เนตรสาย    รองประธานคณะทํางาน 
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลท่ี 4  
สํานักเครื่องจักรกล 

3.  นายสุพิศ   พิทักษธรรม       คณะทํางาน 
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลท่ี 7  
สํานักเครื่องจักรกล 

4.  นายอนุวัตร   บัวจันทร       คณะทํางาน 
ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง 9  
สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 

5.  นายสมศักดิ์   อิศรางกูร ณ อยุธยา      คณะทํางาน 
หัวหนางานวางแผนปฏิบัติการเครื่องจักร  
ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลท่ี 7 
สํานักเครื่องจักรกล 

6.  นายณัฐวุฒิ   โคกลือชา       คณะทํางาน 
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ  
สํานักเครื่องจักรกล 

7.  นายสมชาย   โพธิสวาง       เลขานุการคณะทํางาน 
หัวหนาฝายรถแทรกเตอรท่ี 5  
สํานักเครื่องจักรกล 

 

 

 

 

 

 

 



 หลักเกณฑการจัดเครื่องจักรกล เครื่องมือ ยานพาหนะเพ่ืองานกอสรางและบํารุงรักษา (ดําเนินการเอง)  

ในการจัดทําแผนการกอสราง ซ่ึงจะตองมีการคิดปริมาณงาน อัตราการทํางานและระยะเวลาใน
การทํางาน การคิดคํานวณดังกลาวจะตองสอดคลองกับการเลือกประเภท ชนิด  ขนาด และ จํานวนของ
เครื่องจักรกลท่ีตองใชงาน โดยคํานึงถึงหลักการประหยัดงบประมาณ ดังนั้นการจัดทําแผนการใชเครื่องจักรกลแต
ละประเภทใหสอดคลองกับแผนงานกอสราง โดยจะกําหนดจํานวนของเครื่องจักรกลแตละประเภทท่ีจะใชใน
ชวงเวลาตาง ๆ โดยมีขอพิจารณาดังนี้ 

1. เลือกขนาดของเครื่องจักรกลขนาด ชนิดท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีจะดําเนินการและ
ปริมาณของงาน ระยะทางการขนยาย วัสดุจากแหลงวัสดุไปยังบริเวณกอสราง หลักท่ีสําคัญก็คือจะตองให
เครื่องจักรกลตางๆ ทํางานสัมพันธกัน โดยไมตองหยุดรอ ในขณะท่ีเครื่องจักรกลอ่ืนทํางานอยู ท้ังนี้จะตองให
เครื่องจักรกลแตละหนวย ทํางานเต็มกําลังความสามารถ ดังนั้นการเลือกเครื่องจักรกลจึงตองพอเหมาะกับงาน ไม
มีขนาดใหญหรือเล็กจนเกินไป 

2. เลือกใชเครื่องจักรกลแตละชนิดใหถูกตองเหมาะสมกับลักษณะของงานและสภาพของงาน 
เพ่ือใหเครื่องจักรกลมีอายุการใชงานยาวนาน เปนการลดตนทุนการซอมบํารุงรักษา เชนเครื่องจักรกลท่ีมีอุปกรณ
สําหรับงานดินก็ไมควรนําไปใชกับงานหิน ซ่ึงจะทําใหอายุการใชงานของเครื่องจักรกลนั้นสั้นลง หรือรถตักก็ไมควร
นําไปใชกับงานดินและตักดินโดยไมไดดันรวมกองโดยรถแทรกเตอร เปนตน ท้ังนี้เครื่องจักรกลแตละชนิด ได
ออกแบบเพ่ือใชงานเฉพาะแตละอยางเทานั้น ถานําไปใชไมตรงตามวัตถุประสงคจะทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดีจึง
เปนการไมคุมคากัน 

3. ใชเครื่องจักรกลใหเต็มความสามารถ แตตองไมเกินขีดความสามารถ ท้ังนี้เพ่ือใหไดประโยชน
มากท่ีสุดจากการใชเครื่องจักรกลเหลานั้น บางครั้งอาจตองติดตั้งอุปกรณพิเศษชวย เพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะ
ของงาน เชนใชริปเปอรติดทายรถแทรกเตอรเพ่ือขูดลากปรับสภาพของดินหรือหินซ่ึงแข็งเกินกวาท่ีจะใชใบมีดไถ
ดันโดยตรง ลักษณะเชนนี้ยอมจะทําใหงานงายข้ึนและยังชวยใหอายุการใชงานของเครื่องจักรกลยาวนานข้ึนอีก
ดวย 

4. การใชเครื่องจักรกลตามขอแนะนําของผูผลิต จะชวยรักษาเครื่องจักรกลใหอยูในสภาพท่ีดีจะ
ชวยลดการสึกหรอของเครื่องจักรกลได 

5. การใชผูท่ีมีความชํานาญในการใชเครื่องจักรกลนั้นๆ เปนอยางดี ทําหนาท่ีเปนพนักงาน
ควบคุมเครื่องจักร และชางท่ีมีความรูความชํานาญเปนผูดูแลบํารุงรักษาประจํารถหรือเครื่องจักรกล จะชวยรักษา
เครื่องจักรกลใหอยูในสภาพท่ีดีจะชวยลดการสึกหรอของเครื่องจักรกล และสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ
มากกวา หรือ ผลผลิตท่ีมากกวา 

6. ในการกอสราง ผูควบคุมควรมีความเขาใจถึงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแกเครื่องจักรกล
บางตามสมควร เพ่ีอใหฝายผูรับผิดชอบหยุดการทํางานของเครื่องจักรเพ่ือแกไข ถาเกิดการชํารุดเพียงเล็กนอยก็
ควรหยุดเครื่องตรวจสอบและแกไขเพ่ือปองกันการเสียหายมากข้ึนจนตองหยุดซอมเครื่องจักรกลเปนเวลาหลายๆ 
วัน ซ่ึงจะตองเสียคาใชจายมากข้ึน การทํางานตองหยุดชะงักลงดวย และแผนการทํางานของโครงการตองลาชา
กวาปกติ 

ดังนั้นการกําหนดหลักเกณฑการจัดเครื่องจักรกล เครื่องมือ ยานพาหนะเพ่ืองานกอสรางและ
บํารุงรักษา เพ่ือใหเพียงพอกับปริมาณงาน ลักษณะงาน เพ่ือใหงานสําเร็จตามเวลาและแผนงานท่ีกําหนด ตาม
ประเภทของงานและกิจกรรมท่ีดําเนินการสามารถสรุปได ตามตารางมาตรฐานการใชและความสามารถของ
เครื่องจักรกลหลัก สําหรับงานกอสรางและบํารุงรักษาทายนี้ 



ประเภท ชนิด ขนาด ตอวัน ตอเดือน หนวย

1

กิจกรรมถากถาง(ปาโปรง) 1) รถเกลี่ยดิน(Motor Grader) 150 แรงมา 1 คัน 8        184      ไร ไมรวมการขนยายทิ้ง

กิจกรรมถากถางและลมตนไม 1) รถเกลี่ยดิน(Motor Grader) 150 แรงมา 1 คัน 3.50    80        ไร ไมรวมการขนยายทิ้ง

2) รถแทรกเตอรตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor) 270 แรงมา 1 คัน

2

กิจกรรมขุด 1) รถขุดตัก(Excavator Back-hoe) 200 แรงมา 1 คัน 600     13,800  ลบ.ม. ไมรวมการขนยายลูกรัง

กิจกรรมบดอัด 1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade)ขนาด 120 แรงมา 1 คัน 600     13,800  ลบ.ม. ไมรวมการขนยายลูกรัง

2) รถบดลอยาง(Rubber Tire Roller compactor) 80 แรงมา 1 คัน

3) รถบดสั่นสะเทือน(Vibrating Roller) 130 แรงมา 1 คัน

4) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา 10,000  ลิตร 1 คัน

3

กิจกรรมบดอัด และ 1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade) 120 แรงมา 1 คัน 290     6,670    ลบ.ม. ไมรวมการขนยายหินคลุก

ผสมคลุกเคลา (BLEND) 2) รถบดลอยาง(Rubber Tire Roller compactor) 80 แรงมา 1 คัน (ถาม)ี

3) รถบดสั่นสะเทือน(Vibrating Roller) 130 แรงมา 1 คัน

4) รถบดลอเหล็ก(Steel Wheel Roller) 80 แรงมา 1 คัน

5) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา 10,000  ลิตร 1 คัน

หมายเหตุ

1) ความสามารถของเครื่องจักรกล คํานวณจากฐานการทํางาน วันละ 7 ชั่วโมง (ทํางานจริงประมาณ 6 ชั่วโมง เพราะตองตรวจเช็ค บํารุงรักษากอนและหลังการปฏิบัติงานประจําวัน)  

คิดการทํางาน 23 วัน ตอ เดือน  ซึ่งเปนคาปานกลาง สามารถปรับเพิ่มหรือลดไดตามสภาพงาน สภาพของเครื่องจักร และ ปจจัยอื่นๆ   

2) รายการเครื่องจักรกล ที่ระบุเปนเครื่องจักรกลมาตรฐาน ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถใชเครื่องจักรกลที่มีขนาด ชนิด ที่เทียบเคียงได

งานพื้นทาง หินคลุก

ลํา

ดับ

ที่

ลักษณะงาน

ตารางมาตรฐานการใชและความสามารถของเครื่องจักรกลหลัก สําหรับงานกอสรางและบํารุงรักษา(ดําเนินการเอง)

จํานวน

เครื่องจักรกลที่ใช
ความสามารถของ

เครื่องจักรโดยประมาณ หมายเหตุ

ขนาด

งานถางปา

งานลูกรังบดอัดแนน



ประเภท ชนิด ขนาด ตอวัน ตอเดือน หนวย

ลํา

ดับ

ที่

ลักษณะงาน

ตารางมาตรฐานการใชและความสามารถของเครื่องจักรกลหลัก สําหรับงานกอสรางและบํารุงรักษา(ดําเนินการเอง)

จํานวน

เครื่องจักรกลที่ใช
ความสามารถของ

เครื่องจักรโดยประมาณ หมายเหตุ

ขนาด

4

กิจกรรมขุดเปดหนาดิน 1) รถแทรกเตอรตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor) 150 แรงมา 1 คัน 600     13,800  ลบ.ม.

5

กิจกรรมขุดดินธรรมดา 1) รถขุดตัก(Excavator Back-hoe) 200 แรงมา 1 คัน 930     21,390  ลบ.ม. ลักษณะงานขุดตอเนื่อง

6

กิจกรรมขุดดินธรรมดา 1) รถตักหนาลอยาง(Wheel Loader) แรงมา 1 คัน -       ลบ.ม. ลักษณะงานตักตอเนื่อง

7

กิจกรรมขุด 1) รถแทรกเตอรตีนตะขาบติดริปเปอร(Bulldozer Tractor) 270 แรงมา 1 คัน 560     12,880  ไมรวมการขนยายทิ้ง

กิจกรรมดันและตัก 1) รถแทรกเตอร(Budozer) 140 แรงมา 2 คัน 560     12,880  ไมรวมการขนยายทิ้ง

2) รถลอยาง(Wheel Loader) 120 แรงมา 1 คัน

8

กิจกรรมดันและตัก 1) รถแทรกเตอรตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor) 140 แรงมา 2 คัน 600     13,800  ลบ.ม. ไมรวมการขนยายทิ้ง

2) รถลอยาง(Wheel Loader) 120 แรงมา 1 คัน

9

กิจกรรมขนยาย ไมเกิน 1 กม. 1) รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (Off-High way Dump truck) 300 แรงมา 2 คัน 1,200  27,600  ลบ.ม.

กิจกรรมขนยาย เกิน 1 กม. 1) รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (Off-High way Dump truck) 300 แรงมา 1 คัน 1,200  27,600  ลบ.ม. เพิ่ม 1 คัน ทุกๆ 1 กม.

หมายเหตุ

1) ความสามารถของเครื่องจักรกล คํานวณจากฐานการทํางาน วันละ 7 ชั่วโมง (ทํางานจริงประมาณ 6 ชั่วโมง เพราะตองตรวจเช็ค บํารุงรักษากอนและหลังการปฏิบัติงานประจําวัน)  

คิดการทํางาน 23 วัน ตอ เดือน  ซึ่งเปนคาปานกลาง สามารถปรับเพิ่มหรือลดไดตามสภาพงาน สภาพของเครื่องจักร และ ปจจัยอื่นๆ   

2) รายการเครื่องจักรกล ที่ระบุเปนเครื่องจักรกลมาตรฐาน ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถใชเครื่องจักรกลที่มีขนาด ชนิด ที่เทียบเคียงได

งานขุดเปดหนาดิน

งานขุดดินดวยเครื่องจักร

งานตักดิน

งานระเบิดหิน

งานขนยายดิน ทราย หิน กรวด

งานดินขุดยาก(ดินดาน หินผุ)



ประเภท ชนิด ขนาด ตอวัน ตอเดือน หนวย

ลํา

ดับ

ที่

ลักษณะงาน

ตารางมาตรฐานการใชและความสามารถของเครื่องจักรกลหลัก สําหรับงานกอสรางและบํารุงรักษา(ดําเนินการเอง)

จํานวน

เครื่องจักรกลที่ใช
ความสามารถของ

เครื่องจักรโดยประมาณ หมายเหตุ

ขนาด

10

กิจกรรมขุดลอกดวยรถขุด 1) รถขุดตีนตะขาบ(Excavator Back-hoe) 120 แรงมา 1 คัน 400     9,200    ลบ.ม. ชนิดรถขุดขึ้นอยูกับสภาพ

หรือ รถขุดบุงกี๋ลาก(Dage line) 120 แรงมา 1 คัน 400     9,200    ลบ.ม. พื้นที่

หรือ รถขุดโปะเหล็ก(Marsh  Back-hoe) 120 แรงมา 1 คัน 300     6,900    ลบ.ม.

กิจกรรมขุดลอกดวยเรือขุด 1) เรือขุดประเภทใชทอสงดิน(Cutter Dredge) ø12-14 นิ้ว 1 ลํา 875     20,125  ลบ.ม. ชนิดเรือขุดขึ้นอยูกับ

หรือ เรือขุดแบบปูตัก(Hydraulic Backhoe Dredge) 0.4-0.7 ลบ.ม. 1 ลํา -700 -16,100 ลบ.ม. ความกวางของคลองและ

พรอมอุปกรณ ระยะทิ้งดิน

11

กิจกรรมกําจัดวัชพืชดวยเรือ 1) เรือกําจัดวัชพืช(Weed Cutter Boat) 95 แรงมา 1 ลํา 120     2,760    ตัน

12

กิจกรรมบดอัดแนน 85% 1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade) 120 แรงมา 1 คัน 660     15,180  ลบ.ม. ไมรวมการ ขุด ตักและ

2) รถบดลอยาง(Rubber Tire Roller compactor) 80 แรงมา 1 คัน ขนยายดิน

3) รถบดสั่นสะเทือน(Vibrating Roller) 130 แรงมา 1 คัน

4) รถบดลอเหล็ก(Steel Wheel Roller) 80 แรงมา 1 คัน

5) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา 10000 ลิตร 1 คัน

หมายเหตุ

1) ความสามารถของเครื่องจักรกล คํานวณจากฐานการทํางาน วันละ 7 ชั่วโมง (ทํางานจริงประมาณ 6 ชั่วโมง เพราะตองตรวจเช็ค บํารุงรักษากอนและหลังการปฏิบัติงานประจําวัน)  

คิดการทํางาน 23 วัน ตอ เดือน  ซึ่งเปนคาปานกลาง สามารถปรับเพิ่มหรือลดไดตามสภาพงาน สภาพของเครื่องจักร และ ปจจัยอื่นๆ   

2) รายการเครื่องจักรกล ที่ระบุเปนเครื่องจักรกลมาตรฐาน ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถใชเครื่องจักรกลที่มีขนาด ชนิด ที่เทียบเคียงได

งานกําจัดวัชพืชดวยเรือ

งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานทั่วไป)

งานขุดลอก



ประเภท ชนิด ขนาด ตอวัน ตอเดือน หนวย

ลํา

ดับ

ที่

ลักษณะงาน

ตารางมาตรฐานการใชและความสามารถของเครื่องจักรกลหลัก สําหรับงานกอสรางและบํารุงรักษา(ดําเนินการเอง)

จํานวน

เครื่องจักรกลที่ใช
ความสามารถของ

เครื่องจักรโดยประมาณ หมายเหตุ

ขนาด

กิจกรรมบดอัดแนน 95% 1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade) 120 แรงมา 1 คัน 600     13,800  ลบ.ม. ไมรวมการ ขุด ตักและ

2) รถบดลอยาง(Rubber Tire Roller compactor) 80 แรงมา 1 คัน ขนยายดิน

3) รถบดสั่นสะเทือน(Vibrating Roller) 130 แรงมา 1 คัน

4) รถบดลอเหล็ก(Steel Wheel Roller) 80 แรงมา 1 คัน

5) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา 10000 ลิตร 1 คัน

13

กิจกรรมบดอัดแนน 95% 1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade) 120 แรงมา 1 คัน 640     14,720  ลบ.ม. ไมรวมการ ขุด ตักและ

2) รถบดลอหนาม(Self-propelled Tamping Roller) 210 แรงมา 1 คัน ขนยายดิน

3) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา 10000 ลิตร 1 คัน

กิจกรรมบดอัดแนน 98% 1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade) 120 แรงมา 1 คัน 575     13,225  ลบ.ม. ไมรวมการ ขุด ตักและ

2) รถบดลอหนาม(Self-propelled Tamping Roller) 210 แรงมา 1 คัน ขนยายดิน

3) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา 10000 ลิตร 1 คัน

14

กิจกรรมสูบน้ําระหวางกอสราง เครื่องสูบน้ํา ø 8 นิ้ว ความสูงยกน้ํา (TDH ) 10 ม. 500 ลบ/ชั่วโมง 1 เครื่อง 3,000  69,000  ลบ.ม.

หมายเหตุ

1) ความสามารถของเครื่องจักรกล คํานวณจากฐานการทํางาน วันละ 7 ชั่วโมง (ทํางานจริงประมาณ 6 ชั่วโมง เพราะตองตรวจเช็ค บํารุงรักษากอนและหลังการปฏิบัติงานประจําวัน)  

คิดการทํางาน 23 วัน ตอ เดือน  ซึ่งเปนคาปานกลาง สามารถปรับเพิ่มหรือลดไดตามสภาพงาน สภาพของเครื่องจักร และ ปจจัยอื่นๆ   

2) รายการเครื่องจักรกล ที่ระบุเปนเครื่องจักรกลมาตรฐาน ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถใชเครื่องจักรกลที่มีขนาด ชนิด ที่เทียบเคียงได

งานสูบน้ําระหวางกอสราง

งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานเขื่อน)

งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานทั่วไป)



ประเภท ชนิด ขนาด ขอจํากัดหรือความจําเปน

1

1) รถเกลี่ยดิน(Motor Grader) รถแทรกเตอรลอยาง เปนการถางปาที่มีพื้นที่คอนขางสั้น ชัน หรือเปนหลุม บอ  

รถแทรกเตอรตีนตะขาบ เปนการถางปาที่มีวัสดุหรือวัตถุกีดขวางขนาดใหญ เชน ตอไม กอนหินใหญ

รถแทรกเตอรตีนตะขาบกวาง เปนการถางปาที่บริเวณพื้นที่ดินออน ชุมน้ํา เชน ปาพรุ 

2) รถแทรกเตอรตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor) รถแทรกเตอรตีนตะขาบกวาง เปนการถางปาที่บริเวณพื้นที่ดินออน ชุมน้ํา เชน ปาพรุ 

2

1) รถขุดตัก(Excavator Back-hoe) รถตักหนาตีนตะขาบ เปนการตักดินลูกรังหลวม(จากกองรวม) 

1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade) ขนาด รถแทรกเตอรลอยาง เปนการเกลี่ยลูกรังในพื้นที่แคบๆ สั้นๆ หรือไมจําเปนตองการความราบเรียบมาก

2) รถบดลอยาง(Rubber Tire Roller compactor) -

3) รถบดสั่นสะเทือน(Vibrating Roller) -

4) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา -

3

1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade) รถแทรกเตอรตีนตะขาบใบมีดเอียง เปนการทํางานในพื้นที่แคบๆ สั้นๆ มีความลาดชันสูง

2) รถบดลอยาง(Rubber Tire Roller compactor) -

3) รถบดสั่นสะเทือน(Vibrating Roller) -

4) รถบดลอเหล็ก(Steel Wheel Roller) -

5) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา -

4

1) รถแทรกเตอรตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor) รถแทรกเตอรตีนตะขาบกวาง เปนขุดเปดหนาดินบริเวณพื้นที่ดินออน ชุมน้ํา เชน ปาพรุ หนองน้ํา

รถขุดตีนตะขาบ เปนขุดเปดหนาดินบริเวณที่เปนที่แคบ หรือขุดเปดหนาดินลึกกวา 0.3 เมตร

5

1) รถขุดตัก(Excavator Back-hoe) รถขุดตีนตะขาบแขนยาว เปนขุดดินบริเวณพื้นที่จํากัดตองยืนรถขุดระยะไกล หรือขุดลึกคอนขางมาก

รถขุดตีนตะขาบบุงกี๋ลาก(dragline) เปนขุดดินคอนขางออน และเทดินคอนขางหางจากตัวรถมาก แตตองเปนพื้นที่กวาง

งานลูกรังบดอัดแนนลูกรัง

งานพื้นทาง หินคลุก

งานขุดเปดหนาดิน

งานขุดดินดวยเครื่องจักร

เครื่องจักรกลหลักที่มีลักษณะการใชงานที่สามารถใชแทนเครื่องจักรกลมาตรฐาน

ลํา

ดับ

ที่

ความสามารถของเครื่องจักรที่สามารถใชแทน
หมายเหตุเครื่องจักรกลตามมาตรฐาน

งานถางปา



ประเภท ชนิด ขนาด ขอจํากัดหรือความจําเปน

เครื่องจักรกลหลักที่มีลักษณะการใชงานที่สามารถใชแทนเครื่องจักรกลมาตรฐาน

ลํา

ดับ

ที่

ความสามารถของเครื่องจักรที่สามารถใชแทน
หมายเหตุเครื่องจักรกลตามมาตรฐาน

6

1) รถตักหนาลอยาง(Wheel Loader) รถตักหนาตีนตะขาบ เปนการตักดินที่คอนขางแข็ง วัสดุแข็ง 

7

1) รถแทรกเตอรตีนตะขาบติดริปเปอร(Bulldozer Trac รถตักหนาตีนตะขาบติดเครื่องเจาะกระแท เปนการขุดหินผุที่เปนพื้นที่ลาดชัน หรือพื้นที่แคบๆ

 with ripper) รถเกลี่ยดินติดริปเปอร เปนการขุดดินขุดยากที่เปนพื้นที่กวาง และดินไมแข็งมากนัก

1) รถแทรกเตอร(Budozer) -

2) รถลอยาง(Wheel Loader) รถตักหนาตีนตะขาบ เปนการตักดินที่คอนขางแข็ง วัสดุแข็ง 

8

1) รถแทรกเตอรตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor) -

2) รถลอยาง(Wheel Loader) รถตักหนาตีนตะขาบ เปนการตักดินที่คอนขางแข็ง วัสดุแข็ง 

9

   1) รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (Off-High way Dump tru  รถบรรทุกเททายแบลหักเลี้ยวกลางลําตัว เปนงานขนยายวัสดุที่เปนพื้นที่ลาดชันสูง ผิวทางคอยขางออน หรือพื้นที่แคบๆ

รถบรรทุกเททาย 6 ลอ เปนงานขนยายวัสดุไมมากนัก หรือเปนทางแคบ ทางจํากัดน้ําหนัก

10

1) รถขุดตีนตะขาบ(Excavator Back-hoe) รถขุดตีนตะขาบแขนยาว เปนขุดลอกบริเวณพื้นที่จํากัด มีความกวางคลองมาก หรือขุดลึกคอนขางมาก

รถขุดบุงกี๋ลาก(Dage line) เปนขุดลอกและเทดินคอนขางหางจากตัวรถมาก แตตองเปนพื้นที่กวาง

รถขุดแบบสะเทินน้ํา-บก(Marsh  Back-h เปนขุดลอกบริเวณที่มีขอจํากัด ไมสามารถเดินรถริมตลิ่งหรือคันคลองได

1) เรือขุดประเภทใชทอสงดิน(Cutter Dredge) เรือขุดแบบปูตัก(รถขุดบนโปะพรอมสปด) เปนขุดลอกคลองที่มีความกวางมากแตสามารถทิ้งดินในระยะไมไกลมาก

11

1) เรือกําจัดวัชพืช(Weed Cutter Boat) เรือขุดแบบปูตัก(รถขุดบนโปะพรอมสปด) เปนการเก็บวัชพืชที่มีปริมาณคอยขางมาก โดยการเปลี่ยนเปนบุงกี๋แบบตะแกรง

12

 1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade) รถแทรกเตอรตีนตะขาบใบมีดเอียง เปนการทํางานในพื้นที่แคบๆ สั้นๆ มีความลาดชันสูง

2) รถบดลอยาง(Rubber Tire Roller compactor) -

3) รถบดสั่นสะเทือน(Vibrating Roller) -

4) รถบดลอเหล็ก(Steel Wheel Roller) -

5) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา -

งานดินขุดยาก(ดินดาน หินผุ)

งานระเบิดหิน

งานขนยายดิน ทราย หิน กรวด

งานขุดลอก

งานกําจัดวัชพืชดวยเรือ

งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานทั่วไป)

งานตักดิน



ประเภท ชนิด ขนาด ขอจํากัดหรือความจําเปน

เครื่องจักรกลหลักที่มีลักษณะการใชงานที่สามารถใชแทนเครื่องจักรกลมาตรฐาน

ลํา

ดับ

ที่

ความสามารถของเครื่องจักรที่สามารถใชแทน
หมายเหตุเครื่องจักรกลตามมาตรฐาน

13

 1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade) รถแทรกเตอรตีนตะขาบใบมีดเอียง เปนการทํางานในพื้นที่แคบๆ สั้นๆ มีความลาดชันสูง

2) รถบดลอยาง(Rubber Tire Roller compactor) -

3) รถบดสั่นสะเทือน(Vibrating Roller) -

4) รถบดลอเหล็ก(Steel Wheel Roller) -

5) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา -

14

 1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade) รถแทรกเตอรตีนตะขาบใบมีดเอียง เปนการทํางานในพื้นที่แคบๆ สั้นๆ มีความลาดชันสูง

2) รถบดลอหนาม(Self-propelled Tamping Roller) เครื่องบดอัดตีนแกะแบบลาก เปนการบดอัดเชนเดียวกันโดยใชรถแทรกเตอรลอยางลากจูง

3) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา -

งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานเขื่อน)

งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานทั่วไป)
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1 งานถางปา 0 0 × ๏ ๏ ๏ 0 0 × × ๏ ใชงานประจํากับเครื่องจักรกล

2 งานลูกรังบดอัดแนน 0 × ๏ ๏ ๏ ๏ 0 0 × × หลัก(ทุกวัน) โดยอาจใชงานรวม

3 งานพื้นทาง หินคลุก 0 × ๏ ๏ ๏ ๏ 0 0 × × กันในหลายๆ งานในโครงการ

4 งานขุดเปดหนาดิน 0 × × ๏ ๏ ๏ 0 0 × × หรื่อหัวงานเดียวกัน จํานวนที่

5 งานขุดดินดวยเครื่องจักร 0 × × ๏ ๏ ๏ 0 0 × × ใชขึ้นอยูกับจํานวนเครื่องจักรกล

6 งานตักดิน 0 × × ๏ ๏ ๏ 0 0 × × แตไมนอยกวา 1 หนวยตอ

7 งานดินขุดยาก(ดินดาน หินผุ) 0 0 × ๏ ๏ ๏ 0 0 × × โครงการ หรือ หัวงาน

8 งานระเบิดหิน 0 0 × ๏ ๏ ๏ 0 0 × × 0 ใชงานไมประจํา ซึ่งอาจใชรวม

9 งานขนยายดิน ทราย หิน กรวด 0 × × ๏ ๏ ๏ 0 0 × × กันในหลายๆ โครงการ หรือ

10 งานขุดลอก 0 0 0 0 × 0 0 0 ๏ ๏ หัวงาน

11 งานกําจัดวัชพืชดวยเรือ 0 0 0 0 × 0 0 0 ๏ ๏ × โดยปกติไมใชในงาน หรือ

12 งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานทั่วไป 0 0 ๏ ๏ ๏ ๏ 0 0 × × กิจกรรมที่ระบุ

13 งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานเขื่อน 0 0 ๏ ๏ ๏ ๏ 0 0 × ×

14 งานสูบน้ําระหวางกอสราง × × × × × 0 × 0 × ×

ตารางมาตรฐานการใชเครื่องจักรกล เครื่องมือ ยานพาหนะ อุปกรณ บริการและสนุนสนุนเครื่องจักรกลหลัก

หมายเหตุ

เครื่องจักรกล เครื่องมือ 
ยานพาหนะ 
            อุปกรณ  บริการและ  

งานดานครื่อง
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