การพิจารณาเครื่องมือ – เครื่องจักร กรณีงานดําเนินการเอง

บทนํา
กรมชลประทานเปนสวนราชการที่มีหนาที่ในการพัฒนาแหลงน้ํา การจัดการน้ําและปองกัน
และบรรเทาภัยจากน้ํา ซึ่งตัวหลักสําคัญที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใหลุลวง ตามภารกิจ คือ เครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลที่ใชในการปฏิบัติงานดินในการ กอสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา ฝาย ระบบสงน้ํา ระบบระบายน้ํา
และงานอื่นๆ จะประกอบไปดวย รถดัน (Bolldozer) รถขุด (Excavator) รถตัก (Wheel loader) รถ
เกลี่ยดิน (Motor Grade) รถบดอัด (Compactor) และรถบริการตางๆ เปนตน เพื่อรองรับภารกิจของกรม
ชลประทาน ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนยุทธศาสตรและเปาหมายของกรมชลประทาน คณะ
ผูจัดทําจึงขอจัดทําขอมูลการปฏิบัติงานของเครื่องมือ- เครื่องจักรกลงานดินในกรมชลประทาน เพื่อเปนคูมือใน
การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของกรมชลประทานตอไป

คณะผูจัดทํา

1

การพิจารณาเครื่องจักร เครื่องมือ กรณีงานดําเนินการเอง
เครื่องจักรกลที่ใชสําหรับงานดานการพัฒนาแหลงน้ํา การจัดการน้ํา งานปองกันภัยธรรมชาติ งาน
โครงการพระราชดําริ และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย ทําใหสามารถรองรับภารกิจของกรมชลประทานได
อยางมีประสิทธิภาพ จะตองประกอบดวยชุดปฏิบัติการหลักและชุดปฏิบัติการสนับสนุน ซึ่งเครื่องจักรกล
ประเภทนี้เหมาะสําหรับงานถางปา งานเปดหนาดิน งานขนยาย และบดอัดทับแนนดิน เชน งานกอสราง
เขื่อนดิน งานแกมลิง งานระบบระบายน้ํา งานคันกั้นน้ํา (เอกสารประกอบหมายเลข 1 เครื่องจักรกลที่ใช
ในกรมชลประทาน กรณี ง านดํ า เนิ น การเอง และเอกสารประกอบหมายเลข 2 ตารางสรุ ป จํ า นวน
เครื่องจักรกลชุดขุด ขน บดทับแนน ตอฟลีท)

กิจกรรมและสวนประกอบในการกอสรางงานดิน
1. ขนยายเครื่องจักรเขาปฏิบัติงานหัวงานและขนยายกลับ
- เครื่องจักรกลที่ใชปฏิบัติงาน รถเทลเลอร , รถเครนขนาดไมต่ํากวา 50 ตัน
2. งานถางปา
งานถากถางและลมตนไม บริเวณพื้นที่กอสรางหัวงาน บริเวณพื้นที่บอยืม แนวกอสรางทางลําเลียง
เปนตน โดยการขุด ไถ หรือตัด เอาเศษดิน หญา ไมพุม รากไม ตอไม หรือสิ่งที่ไมพึงประสงค ออกไปจากพื้นที่
ที่จะกอสราง โดยครอบคลุมพื้นที่กอสรางทั้งหมด พรอมขนยายไปทิ้ง หรือฝง เผาทําลายนอกพื้นที่กอสราง
การคํานวณปริมาณงานหากไมระบุไวเปนอยางอื่น ใหคิดคํานวณปริมาณงานเต็มพื้นที่งานกอสรางชลประทาน
ตางๆ ที่แสดงไวในแบบ โดยมีหนวยเปน ไร
2.1 งานถางปาโปรง คือ ปาที่มีความหนาแนนของตนไม 160-240 ตน/ไร (ตนไมมีขนาด
เสนผาศูนยกลางนอยกวา 30 ซม.)
2.2 งานถางปาทึบ คือ ปาที่มีความหนาแนนของตนไมมากกวา 240 ตน/ไร (ตนไมมีขนาด
เสนผาศูนยกลางมากกวา 30 ซม.)

เครื่องจักรกลที่ใชในการปฏิบัติงาน
ชนิด/ประเภท
รถแทรกเตอรตีนตะขาบ

ขนาด
140 – 285 แรงมา

ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง
ประมาณ 2 ไร

รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิกชนิดปุงกี๋ตักเขาแขน 110 – 153 แรงมา
มาตรฐาน ขนาด 0.8 ลบ.ม

ประมาณ 1.5 ไร

รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (ขับเคลื่อน 2 เพลา) 170 – 320 แรงมา

35 – 55 ลบ.ม

หมายเหตุ

ขนยายระยะทางไมเกิน 1
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ขนาด 10 ลบ.ม

กม.

- หมายเหตุ เครื่องจักรสนับสนุนงาน
รถบรรทุกน้ํามัน รถบริการ, รถบริการซอมบํารุง
3. งานเปดหนาดิน
บริเวณที่จะทําการกอสรางเขื่อน คลองหรืออาคารตางๆ จําเปนจะตองขุดเปดหนาดินเพื่อนําดินที่ไมมี
คุณภาพ อินทรียวัตถุ สิ่งเจือปน หรือเปนดินออนที่ไมสามารถรับน้ําหนักของตัวอาคารได โดยทําการขุดเปด
หน าดิ นด ว ยเครื่ องจั กรกลชนิ ดรถดั น ตีน ตะขาบ (Bulldozer) หรื อรถขุด ตี น ตะขาบไฮดรอลิ กแบบแขน
มาตรฐาน ใหมีความลึกตามที่กําหนดไวในแบบ พรอมขนยายไปทิ้ง
เครื่องจักรที่ใชในการปฏิบัติงาน
ชนิด/ประเภท

ขนาด

กรณีที่ขุดพรอมขนยาย
รถขุ ด ตี น ตะขาบไฮดรอลิ ก ชนิ ด ปุ งกี๋ ตั ก เข าแบบ 110 – 153 แรงมา
แขนมาตรฐาน ขนาด 0.8 ลบ.ม

ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง

หมายเหตุ

35 – 45 ลบ.ม.

รถบรรทุ ก เทท า ย 10 ล อ (ขั บ เคลื่ อ น 2 เพลา) 170 – 320 แรงมา 35 – 55 ลบ.ม. ขนยายระยะทางไมเกิน
ขนาด 10 ลบ.ม
1 กม.
125 – 150 แรงมา 385 – 693 ลบ.ม.
รถเกลี่ยดิน
รถแทรกเตอรตีนตะขาบ

140 – 285 แรงมา

41 – 206 ลบ.ม.

กรณีที่เปดหนาดินลึก 0.30 ม.
หมายเหตุ เครื่องจักรสนับสนุนงาน
รถบรรทุกน้ํามัน, รถบริการ, รถบริการซอมบํารุง

4.งานดินขุดดวยเครื่องจักร
4.1 งานดินขุดธรรมดา เปนงานขุดดินที่มีปริมาณมาก เชน ดินธรรมดา ดินทราย ฯลฯ โดย
สามารถใชรถขุดแบบแขนมาตรฐาน ทั้งในลักษณะขุดขึ้นมากอง หรือขุดตักขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนยายไปทิ้ง แยก
ตามลักษณะงาน ดังนี้
4.2 งานดินขุดคลองสงน้ํา โดยปกติงานกอสรางคลองสงน้ํา จะมีระดับตางๆ และ Side
Slope กําหนดไวแนนอนในแบบ มีมิติสม่ําเสมอในแตละชวงที่ตัดแบง
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สําหรับกรณีที่เปนการกอสรางคลองดาดคอนกรีต การคํานวณปริมาณงาน การคํานวณ
ปริมาณงานดินขุดจากแบบกอสราง ตองแยกเปนงานดินขุดดวยเครื่องจักร และงานขุดตกแตงดวยแรงคน ดัง
ตัวอยางที่แสดงตามภาพ

* เนื่องจากเปนงานที่ตองการความละเอียด หากตกแตงดวยเครื่องจักรจะทาใหตองใชเวลาและ
สิ้นเปลืองนามันเชื้อเพลิงมาก รวมถึงจะไมไดคุณภาพงานตามมาตรฐาน
4.3 งานดินขุดคลองระบายน้ํา โดยปกติงานคลองกอสรางคลองระบายน้ํา จะมีระดับความ
ลึกและกวางมาก โดยอาจแบงเปน 2 ลักษณะคือ คลองขุดใหม(ขุดดินตัน) จะมีมิติสม่ําเสมอในแตละชวงที่ตัด
แบง(Cross section) สวนอีกลักษณะหนึ่งคือการขุดขยายคลองธรรมชาติเดิม ซึ่งสวนใหญจะมีมิติไมสม่ําเสมอ
และมักมีความกวางและลึกมาก ซึ่งการคํานวณปริมาณจําเปนเพิ่มความถี่ชวงตองตัดแบง และอาจตองแยก
โชนเพื่อหาปริมาณงาน
ทั้งนี้หากคลองมีความกวางมาก เกินกวาพิกัดของเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ ขนาดปุงกี๋ประมาณ
1.2 ลบ.หลา จะมีระยะขุดประมาณ 5-6 เมตร) จําเปนตองมีการขุดทอยดินกรณีที่ทิ้งดินตามแนวคันคลอง
หรือจะตองมีกิจกรรมขนยายดินไปทิ้ง ดังตัวอยางที่แสดงตามภาพ

- ลักษณะขุดขยายคลองธรรมชาติเดิม
เนื่องจากการขุดขยายคลองธรรมชาติเดิม เปนคลองระบายน้ํา สวนใหญแบบกอสรางไม
กําหนดมิติที่ชัดเจน เชน “ความกวางไมนอยกวา” ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นที่หรือสภาพคลองธรรมชาติเดิม
นอกจากนี้คลองธรรมชาติเดิมจะมีตะกอนดินหรือดินเลน และตลิ่งเปนดินออนและมักความกวางและความลึก
มาก ทําใหการคํานวณปริมาณจําเปนตองเพิ่มความถี่ชวงตัดแบง (Cross section) ใหมีความถี่มากขึ้น (20-50
เมตรตอชวง) เพื่อความแมนยาในการคํานวณปริมาณงานดินขุด และอาจตองแยกโชนเพื่อหาปริมาณงานดิน
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ขุด ดินขุดทอย ดินขุดลอก โดยกอนการคํานวณปริมาณงานจะตองสํารวจสภาพพื้นที่ สภาพดิน จากพื้นที่จริง
กอน โดยมีขอควรคํานึงหรือประเด็นที่ตองใชประกอบในการคิดปริมาณงาน ดังนี้
1. คลองธรรมชาติเดิมมีตะกอนดินหรือดินเลน หรือมีน้ําไหลผานระหวางกอสรางหรือไม หากมีจํานวน
มาก ใหแบงพื้นที่จากหนาตัดคลองในสวนทองคลองเปนอัตราคางานขุดลอกคลองธรรมชาติ
2. สภาพพื้นที่ขางคลองมีขอจากัดดานใดหรือไม เชน สภาพดินและความตานทานน้ําหนักของดิน
เพื่อใหสามารถเลือกใชเครื่องจักรกลไดอยางเหมาะสม เชน หากมีสภาพดินที่ออนเครื่องจักรกลบางชนิดที่มีแรง
กด(Ground pressure) สูงจะไมสามารถทํางานได รถลอยาง(เชนรถบรรทุกเททาย) ไมสามารถเขาถึงได
รวมถึงไมสามารถกําหนดวิธีการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
3. กรณีที่คลองมีความกวางและความลึกมาก เกินพิกัดของรถขุด(Work range) การคํานวณปริมาณ
งาน ตองแบงพื้นที่หนาตัดออกเปนสวนๆ (Zone) เพื่อหาปริมาณงานดินขุด ดินขุดทอย ดินขุดลอก

4.4 งานดินบอกอสราง
การขุดบอกอสรางของงานอาคารชลประทานในกรณีที่บอกอสรางมีความลึกมากๆ จะตอง
ขุดบอกอสราง โดยมี ชานพัก ( Waste Berm ) มีความกวางอยางนอย 3 เมตร ที่ความลึกทุกๆ 3 เมตร
ตามปกติจะทําการถากแตงดินชั้นลางสุดของบอกอสรางดวยแรงคน โดยจะใชเครื่องจักรขุดดินสวนบนออก
จนถึงระดับประมาณ +0.10 เมตร เหนือระดับฐานรากอาคาร แลวขุดแตงดวยแรงคนจนถึงระดับที่ตองการ
ดังนั้น ในการคํานวณปริมาณงานจะตองแบงงานดินขุดบอกอสราง เปนงานขุดดวยเครื่องจักรและงานขุดดวย
แรงคนดวยตามภาพตัวอยางการแบงพื้นที่หนาตัดดินขุดดานลางนี้
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เครื่องจักรที่ใชในการปฏิบัติงาน
ชนิด/ประเภท

ขนาด

กรณีงานดินขุดธรรมดาพรอมขนยาย

ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง

- รถขุดตีน ตะขาบไฮโดรลิกชนิดปุงกี๋ตักเขาแบบ 110 – 153 แรงมา
แขนมาตรฐาน 0.8 ลบ.ม

35 – 45 ลบ.ม.

- รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (ขับเคลื่อน 2 เพลา)

170 – 320 แรงมา

35 – 55 ลบ.ม.

140 - 285 แรงมา

41 – 206 ลบ.ม.

ขนาด 10 ลบ.ม.
- รถแทรกเตอรตีนตะขาบ

หมายเหตุ

ขนยายระยะทางไมเกิน 1
กม.

หมายเหตุ เครื่องจักรกลสนับสนุนงาน
รถบรรทุกน้ํามัน, รถบริการซอมบํารุง, รถบริการ
4.5 งานดินขุดยาก
งานขุดดินประเภทหินผุ ดินดาน ดินลูกรัง หินกอน หรือวัสดุอื่นๆ ที่ ไมสามารถใชรถขุดแบบ
แขนมาตรฐานขุดไดแตตองใชรถแทรกเตอรติดเขี้ยวงัด (Ripper) ทําใหหลวมกอน จึงดันและตัก นําไปทิ้ง
เครื่องจักรกลที่ใชในการปฏิบัติงาน
ชนิด/ประเภท

ขนาด

กรณีที่ขุดยากพรอมขนยาย
รถขุ ดตี นตะขาบไฮดรอลิกชนิดปุงกี๋ตักเขาแบบ 110 – 153 แรงมา

ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง

หมายเหตุ

35 – 45 ลบ.ม.

แขนมาตรฐาน ขนาด 0.8 ลบ.ม
รถแทรกเตอรตีนตะขาบติดเขี้ยวงัด (RIPPER)

140 – 285 แรงมา 137 – 206 ลบ.ม.

รถขุดตีนตะขาบไฮโดรลิกชนิดติดตั้งหัวเจาะ

110 – 153 แรงมา 50 – 60 ลบ.ม.

กระแทก (Hydrulic Breaker) ขนาด 8-20 นิ้ว
รถบรรทุก เททาย 10 ลอ (ขับเคลื่อน 2 เพลา) 170 – 320 แรงมา

35 – 55 ลบ.ม.

ขนาด 10 ลบ.ม
รถตักลอยาง
หมายเหตุ เครื่องจักรสนับสนุนงาน
รถบรรทุกน้ํามัน, รถบริการซอมบํารุง, รถบริการ

150 แรงมา

12 – 27 ลบ.ม.

ขนยายระยะทางไมเกิน 1
กม.
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5. งานดินขุดลอก
5.1 งานดินขุดลอกดวยรถขุด หรืองานดินขุดลอกคลองธรรมชาติ
การขุดเลนโคลนที่ตื้นเขินของคลองใหไดระดับที่ตองการโดยใชรถขุดทําการขุด และเดินบน
คันคลอง ความกวางคลองตั้งแต 8 ถึง 35 เมตร ลึกไมเกิน 4 เมตร ขุดขึ้นมาวางกองและปรับแตงคันคลองโดย
รถขุด หรือขนยายและปาดเกลี่ยใหเปนไปตามแบบ
เครื่องจักรกลที่ใชในการปฏิบัติงาน
ชนิด/ประเภท

ขนาด

รถขุ ดตี นตะขาบไฮดรอลิกชนิด ปุงกี๋ตั กเขาแบบ 110 – 153 แรงมา
แขนยาว ขนาด 0.4 ลบ.ม

ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง
30 – 40 ลบ.ม.

รถขุ ดตี นตะขาบไฮดรอลิกชนิด ปุงกี๋ตั กเขา แบบ 110 – 153 แรงมา
แขนมาตรฐาน ขนาด 0.8 ลบ.ม

35 – 45 ลบ.ม

รถขุดตีนตะขาบชนิดปุงกี๋ลาก ขนาด 3/4 - 11/2 110 – 153 แรงมา
ลบ.หลา

35 – 60 ลบ.ม.

รถบรรทุ กเทท า ย 10 ลอ (ขั บ เคลื่ อน 2 เพลา) 170 – 320 แรงมา
ขนาด 10 ลบ.ม

35 – 55 ลบ.ม.

รถแทรกเตอรตีนตะขาบชนิดตีนกวาง

หมายเหตุ

ขนยายระยะทางไมเกิน 1
กม.

140 – 285 แรงมา 41 – 206 ลบ.ม.

หมายเหตุ เครื่องจักรสนับสนุนงาน
รถบรรทุกน้ํามัน, รถบริการซอมบํารุง, รถบริการ
5.2 งานดินขุดลอกดวยเรือขุด
การขุดเลนโคลนที่ตื้นเขินของคลองและแหลงน้ําใหไดระดับที่ตองการโดยใชเรือขุด และสง
ดินไปทิ้งระยะไมเกิน 200 เมตร (ไมรวมคาใชจายในการปนคันเตรียมจุดทิ้งดิน) หรือขนยายและปาดเกลี่ย
เครื่องจักรกลที่ใชในการปฏิบัติงาน
ชนิด/ประเภท

ขนาด

เรื อขุ ด ไฮดรอลิ กแบบสว าน ส งดิ น ระยะทางไม

470 แรงมา

เกิน 200 เมตร ขนาดทอสง Ø 14 นิ้ว
กรณีขุดขนยายดวยเรือขุดแบบปูตัก

ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง
105 – 150 ลบ.ม.

หมายเหตุ
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128 แรงมา

เรือขุดแบบปูตัก ขนาด 0.4 ลบ.ม.

รถขุ ดตี น ตะขาบไฮโดรลิกชนิ ด ปุ งกี้ ตักเข า แบบ 110 – 153 แรงมา

40 – 50 ลบ.ม.
40 – 50 ลบ.ม.

แขนยาว ขนาด 0.4 ลบ.ม
รถบรรทุ กเทท า ย 10 ลอ (ขั บ เคลื่ อน 2 เพลา) 170 – 320 แรงมา

30 – 40 ลบ.ม.

ขนาด 10 ลบ.ม
140 - 285 แรงมา

รถแทรกเตอรตีนตะขาบชนิดตีนกวาง

ขนยายระยะทางไมเกิน
1 กม.

41 – 206 ลบ.ม.

6. งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักรกล
การถมบดอัดดินที่มีปริมาณงานมาก ขอบเขตกวาง โดยใชเครื่องจักรกลขนาดใหญบดอัดดิน
ใหไดความหนาแนน และรูปรางตามที่แบบกําหนด โดยบดอัดเปนชั้นๆ ชั้นละไมเกิน 0.30 ม.
ทั้งนี้กระบวนการของงานบดอัดแนนดิน จะตองประกอบดวยกระบวนการ เชน คาเตรียม
พื้นที่บอยืมดิน คาขุดดิน คาขนยายดิน คาบดทับแนน
เครื่องจักรกลที่ใชในการปฏิบัติงาน
ชนิด/ประเภท
รถแทรกเตอรตีนตะขาบ

ขนาด
140 - 285 แรงมา

ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง
41 – 206 ลบ.ม

รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิกชนิดปุงกี๋ตักเขาแบบ 110 – 153 แรงมา 35 – 45 ลบ.ม.
แขนมาตรฐาน ขนาด 0.8 ลบ.ม
170 – 320 แรงมา 35 – 55 ลบ.ม.
รถบรรทุ กเทท าย 10 ลอ (ขับ เคลื่ อน 2 เพลา)
ขนาด 10 ลบ.ม
125 – 150 แรงมา 54 – 381 ลบ.ม.
รถบดลอหนามขับเคลื่อนดวยตัวเอง ขนาด 20
ตัน
140 แรงมา
385 – 693 ลบ.ม.
รถเกลี่ยดิน
12,000 ลิตร
รถบรรทุกน้ํา
หมายเหตุ เครื่องจักรสนับสนุนงาน
รถบรรทุกน้ํามัน, รถบริการซอมบํารุง, รถบริการ

หมายเหตุ

ขนยายระยะทางไมเกิน
1 กม.
เคลื่ อ นที่ 10 -15 กม./
ชั่วโมง
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7. งานลูกรังบดอัดแนน
การถมบดอัดดินลูกรังเปนชั้นๆ ตามที่แบบกําหนดโดยใชวัสดุดินลูกรังที่มีคุณสมบัติที่เปนไป
ตามขอกําหนด มาบดอัด ใหมีความหนาแนนตามที่แบบกําหนด โดยใชเครื่องจักรกลหนัก กระบวนการของ
งานบดอัดแนนลูกรัง จะตองประกอบดวยกระบวนการตางๆ เชนเดียวกับการงานดินบดอัดแนน คือคาเตรียม
พื้นที่บอลูกรัง คาขุดลูกรัง คาขนยายลูกรัง คาบดทับแนน
เครื่องจักรกลที่ใชในการปฏิบัติงาน
ชนิด/ประเภท

ขนาด

ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง

140 - 285 แรงมา

49 – 74 ลบ.ม.

กรณีหาดินลูกรังจากแหลงเอง
รถแทรกเตอรตีนตะขาบ

หมายเหตุ

รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิกชนิดปุงกี๋ตักเขาแบบ 110 – 153 แรงมา 37 – 55 ลบ.ม.
แขนมาตรฐาน ขนาด 0.8 ลบ.ม
รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (ขับเคลื่อน 2 เพลา) 170 – 320 แรงมา 23 – 34 ลบ.ม. ขนยายระยะทางไมเกิน
1 กม.
ขนาด 10 ลบ.ม
125 - 150 แรงมา 385 – 693 ลบ.ม. เคลื่อนที่ 10-15 กม./
รถเกลี่ยดิน
165 - 200 แรงมา 54 – 381 ลบ.ม. ชั่วโมง
รถบดลอเรียบสั้นสะเทือน
12,000 ลิตร

-

140 - 285 แรงมา

60 – 206 ลบ.ม.

รถแทรกเตอรตีนตะขาบ

145 - 285 แรงมา

49 – 74 ลบ.ม.

รถเกลี่ยดิน

125 - 150 แรงมา

385 – 693 ลบ.ม.

รถบดลอเรียบสั่นสะเทือน

165 - 200 แรงมา

136 – 351 ลบ.ม. เคลื่อนที่ 10-15 กม./
ชั่วโมง
-

รถบรรทุกน้ํา
รถแทรกเตอรตีนนตะขาบติดเขี้ยวงัด (Ripper)
หมายเหตุ เครื่องจักรสนับสนุนงาน
รถบริการซอมบํารุง,รถบริการ,รถบรรทุกน้ํามัน
กรณีจัดสงลูกรังบริเวณหนางาน

รถบรรทุกน้ํา ขนาด 12,000 ลิตร
หมายเหตุ เครื่องจักรสนับสนุนงาน
รถบริการซอมบํารุง รถบริการ,รถบรรทุกน้ํามัน

200 แรงมา
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8. งานทางลําเลียงชั่วคราว
การกอสรางทางชั่วคราวเพื่อขนยายวัสดุเขา-ออก ระหวางการปฏิบัติงาน หรือเพื่อการสัญจรภายใน
พื้นที่กอสราง โดยปกติทางลําเลียงจะมีขนาดความกวางผิวจราจร ไมนอยกวา 4 เมตร สําหรับทางเดินรถทาง
เดียวหรือทางลําเลียงยอย และขนาดความกวางผิวจราจรไมนอยกวา 7 เมตร สําหรับลําเลียงทีมีรถสวนทาง
เครื่องจักรกลที่ใชในการปฏิบัติงาน
ชนิด/ประเภท
รถแทรกเตอรตีนตะขาบ

ขนาด
140 - 285 แรงมา

ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง
41 – 206 ลบ.ม.

รถขุ ดตี นตะขาบไฮดรอลิกชนิดปุงกี๋ตักเขาแบบ 110 – 153 แรงมา
แขนมาตรฐาน ขนาด 0.8 ลบ.ม

35 – 45 ลบ.ม.

รถบรรทุ กเทท า ย 10 ลอ (ขั บ เคลื่ อน 2 เพลา) 170 – 320 แรงมา
ขนาด 10 ลบ.ม

35 – 55 ลบ.ม.

รถบดลอเรียบสั่นสะเทือน
รถเกลี่ยดิน

หมายเหตุ

ขนยายระยะทางไมเกิน 1
กม.

170 – 212 แรงมา 136 – 351 ลบ.ม. เคลื่ อ นที่ 10-15 กม./
ชั่วโมง
125 - 150 แรงมา 385 – 693 ลบ.ม.

รถบรรทุกน้ํา ขนาด 12,000 ลิตร

200 แรงมา

-

หมายเหตุ เครื่องจักรสนับสนุนงาน
รถบรรทุกน้ํามัน, รถบริการซอมบํารุง, รถบริการ
9. เครื่องสูบน้ําสนับสนุนงานกอสรางงานดิน
ในการดําเนินการงานกอสรางงานดินนั้น พื้นที่ที่ปฏิบัติงานอาจมีน้ําทวมขังอยู ซึ่งเปนสาเหตุ
ใหการปฏิบัติงานเกิดความลาชา จึงจําเปนตองใชเครื่องสูบน้ําขนาดตางๆ ทําการสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
การสูบน้ําออกจากพื้นที่การกอสรางงานดิน
เครื่องจักรกลที่ใชในการปฏิบัติงาน
ชนิด/ประเภท

ขนาด

เครื่องสูบน้ําขนาด ทอ Ø 6 นิ้ว

20 แรงมา

ปริมาณงานตอ
ชั่วโมง
300 ลบ.ม.

เครื่องสูบน้ําขนาด ทอ Ø 8 นิ้ว

40 แรงมา

500 ลบ.ม.

หมายเหตุ
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เครื่องสูบน้ําขนาด ทอ Ø 10 นิ้ว

70 แรงมา

900 ลบ.ม.

เครื่องสูบน้ําขนาด ทอ Ø 12 นิ้ว

95 แรงมา

1250 ลบ.ม.

หมายเหตุ เครื่องจักรสนับสนุนงาน, รถบรรทุก
ติดเครน , รถบริการ
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เอกสารประกอบหมายเลข 3

สรุปจํานวนเครื่องจักรกลชุด ขุด ขน บดทับแนนตอฟลีท
(สามารถปฏิบัติงานได 450 ลบ.ม./ชม. (500,000 ลบ.ม./ป)
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายการ
รถขุดไฮดรอลิค (ขนาดความจุปุงกี๋ 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
รวม

*หมายเหตุ ลําดับที่ 10-15 เปนเครื่องจักรสนับสนุนงาน

จํานวน (คัน/ฟลีท)
4
8
2
3
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
32

หลักเกณฑการจัดเครื่องจักรกล เครื่องมือ ยานพาหนะเพื่องานกอสรางและบํารุงรักษา
(ดําเนินการเอง)

สํานักเครื่องจักรกล

กันยายน 2556

คณะทํางานย่ อยเพือ่ พิจารณาเครื่องจักร–เครื่องมือ กรณีงานดําเนินการเอง
องคประกอบ
1. นายไพบูลย หวังชูชอบ
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3
สํานักเครื่องจักรกล

ประธานคณะทํางาน

2. นายเชิงชาญ เนตรสาย
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4
สํานักเครื่องจักรกล

รองประธานคณะทํางาน

3. นายสุพิศ พิทักษธรรม
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7
สํานักเครื่องจักรกล

คณะทํางาน

4. นายอนุวัตร บัวจันทร
ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง 9
สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

คณะทํางาน

5. นายสมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหนางานวางแผนปฏิบัติการเครื่องจักร
ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7
สํานักเครื่องจักรกล

คณะทํางาน

6. นายณัฐวุฒิ โคกลือชา
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
สํานักเครื่องจักรกล

คณะทํางาน

7. นายสมชาย โพธิสวาง
หัวหนาฝายรถแทรกเตอรที่ 5
สํานักเครื่องจักรกล

เลขานุการคณะทํางาน

หลักเกณฑการจัดเครื่องจักรกล เครื่องมือ ยานพาหนะเพื่องานกอสรางและบํารุงรักษา (ดําเนินการเอง)
ในการจัดทําแผนการกอสราง ซึ่งจะตองมีการคิดปริมาณงาน อัตราการทํางานและระยะเวลาใน
การทํ า งาน การคิ ด คํ า นวณดั ง กล า วจะต อ งสอดคล อ งกั บ การเลื อ กประเภท ชนิ ด ขนาด และ จํ า นวนของ
เครื่องจักรกลที่ตองใชงาน โดยคํานึงถึงหลักการประหยัดงบประมาณ ดังนั้นการจัดทําแผนการใชเครื่องจักรกลแต
ละประเภทใหสอดคลองกับแผนงานกอสราง โดยจะกําหนดจํานวนของเครื่องจักรกลแตละประเภทที่จะใชใน
ชวงเวลาตาง ๆ โดยมีขอพิจารณาดังนี้
1. เลื อกขนาดของเครื่ องจักรกลขนาด ชนิด ที่เหมาะสมกับ ลักษณะงานที่ จ ะดําเนิ น การและ
ปริ มาณของงาน ระยะทางการขนย า ย วัส ดุจ ากแหล งวัส ดุไ ปยังบริ เวณก อสราง หลักที่ สําคัญ ก็คือจะตองให
เครื่องจักรกลตางๆ ทํางานสัมพันธกัน โดยไมตองหยุดรอ ในขณะที่เครื่องจักรกลอื่นทํางานอยู ทั้งนี้จะตองให
เครื่องจักรกลแตละหนวย ทํางานเต็มกําลังความสามารถ ดังนั้นการเลือกเครื่องจักรกลจึงตองพอเหมาะกับงาน ไม
มีขนาดใหญหรือเล็กจนเกินไป
2. เลือกใชเครื่องจักรกลแตละชนิดใหถูกตองเหมาะสมกับลักษณะของงานและสภาพของงาน
เพื่อใหเครื่องจักรกลมีอายุการใชงานยาวนาน เปนการลดตนทุนการซอมบํารุงรักษา เชนเครื่องจักรกลที่มีอุปกรณ
สําหรับงานดินก็ไมควรนําไปใชกับงานหิน ซึ่งจะทําใหอายุการใชงานของเครื่องจักรกลนั้นสั้นลง หรือรถตักก็ไมควร
นําไปใชกับงานดินและตักดินโดยไมไดดันรวมกองโดยรถแทรกเตอร เปน ตน ทั้งนี้เครื่องจักรกลแตละชนิด ได
ออกแบบเพื่อใชงานเฉพาะแตละอยางเทานั้น ถานําไปใชไมตรงตามวัตถุประสงคจะทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดีจึง
เปนการไมคุมคากัน
3. ใชเครื่องจักรกลใหเต็มความสามารถ แตตองไมเกินขีดความสามารถ ทั้งนี้เพื่อใหไดประโยชน
มากที่สุดจากการใชเครื่องจักรกลเหลานั้น บางครั้งอาจตองติดตั้งอุปกรณพิเศษชวย เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะ
ของงาน เชนใชริปเปอรติดทายรถแทรกเตอรเพื่อขูดลากปรับสภาพของดินหรือหินซึ่งแข็งเกินกวาที่จะใชใบมีดไถ
ดันโดยตรง ลักษณะเชนนี้ยอมจะทําใหงานงายขึ้นและยังชวยใหอายุการใชงานของเครื่องจักรกลยาวนานขึ้นอีก
ดวย
4. การใชเครื่องจักรกลตามขอแนะนําของผูผลิต จะชวยรักษาเครื่องจักรกลใหอยูในสภาพที่ดีจะ
ชวยลดการสึกหรอของเครื่องจักรกลได
5. การใช ผู ที่มีความชํ า นาญในการใชเครื่องจักรกลนั้น ๆ เปน อยางดี ทํา หนาที่เปน พนักงาน
ควบคุมเครื่องจักร และชางที่มีความรูความชํานาญเปนผูดูแลบํารุงรักษาประจํารถหรือเครื่องจักรกล จะชวยรักษา
เครื่องจักรกลใหอยูในสภาพที่ดีจะชวยลดการสึกหรอของเครื่องจักรกล และสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ
มากกวา หรือ ผลผลิตที่มากกวา
6. ในการกอสราง ผูควบคุมควรมีความเขาใจถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแกเครื่องจักรกล
บางตามสมควร เพี่อใหฝายผูรับผิดชอบหยุดการทํางานของเครื่องจักรเพื่อแกไข ถาเกิดการชํารุดเพียงเล็กนอยก็
ควรหยุดเครื่องตรวจสอบและแกไขเพื่อปองกันการเสียหายมากขึ้นจนตองหยุดซอมเครื่องจักรกลเปนเวลาหลายๆ
วัน ซึ่งจะตองเสียคาใชจายมากขึ้น การทํางานตองหยุดชะงักลงดวย และแผนการทํางานของโครงการตองลาชา
กวาปกติ
ดังนั้นการกําหนดหลักเกณฑการจัดเครื่องจักรกล เครื่องมือ ยานพาหนะเพื่องานกอสรางและ
บํารุงรักษา เพื่อใหเพียงพอกับปริมาณงาน ลักษณะงาน เพื่อใหงานสําเร็จตามเวลาและแผนงานที่กําหนด ตาม
ประเภทของงานและกิจกรรมที่ดําเนินการสามารถสรุปได ตามตารางมาตรฐานการใชและความสามารถของ
เครื่องจักรกลหลัก สําหรับงานกอสรางและบํารุงรักษาทายนี้

ตารางมาตรฐานการใชและความสามารถของเครื่องจักรกลหลัก สําหรับงานกอสรางและบํารุงรักษา(ดําเนินการเอง)
ลํา
เครื่องจักรกลที่ใช
ดับ
ลักษณะงาน
ที่
ประเภท ชนิด ขนาด
1 งานถางปา
กิจกรรมถากถาง(ปาโปรง)
1) รถเกลี่ยดิน(Motor Grader)
กิจกรรมถากถางและลมตนไม 1) รถเกลี่ยดิน(Motor Grader)
2) รถแทรกเตอรตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor)
2 งานลูกรังบดอัดแนน
กิจกรรมขุด
1) รถขุดตัก(Excavator Back-hoe)
กิจกรรมบดอัด
1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade)ขนาด
2) รถบดลอยาง(Rubber Tire Roller compactor)
3) รถบดสั่นสะเทือน(Vibrating Roller)
4) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา
3 งานพื้นทาง หินคลุก
กิจกรรมบดอัด และ
1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade)
ผสมคลุกเคลา (BLEND)
2) รถบดลอยาง(Rubber Tire Roller compactor)
3) รถบดสั่นสะเทือน(Vibrating Roller)
4) รถบดลอเหล็ก(Steel Wheel Roller)
5) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา

ขนาด

ความสามารถของ
เครื่องจักรโดยประมาณ
จํานวน ตอวัน ตอเดือน หนวย

150
150
270

แรงมา 1 คัน
แรงมา 1 คัน
แรงมา 1 คัน

8
3.50

200
120
80
130
10,000

แรงมา
แรงมา
แรงมา
แรงมา
ลิตร

1
1
1
1
1

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

600
600

120
80
130
80
10,000

แรงมา
แรงมา
แรงมา
แรงมา
ลิตร

1
1
1
1
1

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

290

184 ไร
80 ไร

หมายเหตุ

ไมรวมการขนยายทิ้ง
ไมรวมการขนยายทิ้ง

13,800 ลบ.ม. ไมรวมการขนยายลูกรัง
13,800 ลบ.ม. ไมรวมการขนยายลูกรัง

6,670 ลบ.ม. ไมรวมการขนยายหินคลุก
(ถามี)

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

ตารางมาตรฐานการใชและความสามารถของเครื่องจักรกลหลัก สําหรับงานกอสรางและบํารุงรักษา(ดําเนินการเอง)
ลํา
ดับ
ลักษณะงาน
ที่
4 งานขุดเปดหนาดิน
กิจกรรมขุดเปดหนาดิน
5 งานขุดดินดวยเครื่องจักร
กิจกรรมขุดดินธรรมดา
6 งานตักดิน
กิจกรรมขุดดินธรรมดา
7 งานดินขุดยาก(ดินดาน หินผุ)
กิจกรรมขุด
กิจกรรมดันและตัก
8 งานระเบิดหิน
กิจกรรมดันและตัก

เครื่องจักรกลที่ใช
ประเภท ชนิด ขนาด

ขนาด

ความสามารถของ
เครื่องจักรโดยประมาณ
จํานวน ตอวัน ตอเดือน หนวย

หมายเหตุ

1) รถแทรกเตอรตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor)

150

แรงมา 1 คัน

600

13,800 ลบ.ม.

1) รถขุดตัก(Excavator Back-hoe)

200

แรงมา 1 คัน

930

21,390 ลบ.ม. ลักษณะงานขุดตอเนื่อง

1) รถตักหนาลอยาง(Wheel Loader)

แรงมา 1 คัน

-

ลบ.ม. ลักษณะงานตักตอเนื่อง

1) รถแทรกเตอรตีนตะขาบติดริปเปอร(Bulldozer Tractor)
1) รถแทรกเตอร(Budozer)
2) รถลอยาง(Wheel Loader)

270
140
120

แรงมา 1 คัน
แรงมา 2 คัน
แรงมา 1 คัน

560
560

12,880
12,880

1) รถแทรกเตอรตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor)
2) รถลอยาง(Wheel Loader)

140
120

แรงมา 2 คัน
แรงมา 1 คัน

600

13,800 ลบ.ม. ไมรวมการขนยายทิ้ง

300
300

แรงมา 2 คัน
แรงมา 1 คัน

1,200
1,200

27,600 ลบ.ม.
27,600 ลบ.ม. เพิ่ม 1 คัน ทุกๆ 1 กม.

9 งานขนยายดิน ทราย หิน กรวด
กิจกรรมขนยาย ไมเกิน 1 กม. 1) รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (Off-High way Dump truck)
กิจกรรมขนยาย เกิน 1 กม. 1) รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (Off-High way Dump truck)

ไมรวมการขนยายทิ้ง
ไมรวมการขนยายทิ้ง

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

ตารางมาตรฐานการใชและความสามารถของเครื่องจักรกลหลัก สําหรับงานกอสรางและบํารุงรักษา(ดําเนินการเอง)
ลํา
ดับ
ลักษณะงาน
ที่
10 งานขุดลอก
กิจกรรมขุดลอกดวยรถขุด

กิจกรรมขุดลอกดวยเรือขุด

เครื่องจักรกลที่ใช
ประเภท ชนิด ขนาด
1) รถขุดตีนตะขาบ(Excavator Back-hoe)
หรือ รถขุดบุงกี๋ลาก(Dage line)
หรือ รถขุดโปะเหล็ก(Marsh Back-hoe)
1) เรือขุดประเภทใชทอสงดิน(Cutter Dredge)
หรือ เรือขุดแบบปูตัก(Hydraulic Backhoe Dredge)
พรอมอุปกรณ

11 งานกําจัดวัชพืชดวยเรือ
กิจกรรมกําจัดวัชพืชดวยเรือ
1) เรือกําจัดวัชพืช(Weed Cutter Boat)
12 งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานทั่วไป)
กิจกรรมบดอัดแนน 85%
1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade)
2) รถบดลอยาง(Rubber Tire Roller compactor)
3) รถบดสั่นสะเทือน(Vibrating Roller)
4) รถบดลอเหล็ก(Steel Wheel Roller)
5) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา

ขนาด
120
120
120
ø12-14
0.4-0.7

95
120
80
130
80
10000

แรงมา
แรงมา
แรงมา
นิ้ว
ลบ.ม.

ความสามารถของ
เครื่องจักรโดยประมาณ
จํานวน ตอวัน ตอเดือน หนวย
1
1
1
1
1

คัน
คัน
คัน
ลํา
ลํา

400 9,200
400 9,200
300 6,900
875 20,125
-700 -16,100

แรงมา 1 ลํา

120

แรงมา
แรงมา
แรงมา
แรงมา
ลิตร

660

1
1
1
1
1

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

หมายเหตุ

ชนิดรถขุดขึ้นอยูกับสภาพ
พื้นที่
ชนิดเรือขุดขึ้นอยูกับ
ความกวางของคลองและ
ระยะทิ้งดิน

2,760 ตัน
15,180 ลบ.ม. ไมรวมการ ขุด ตักและ
ขนยายดิน

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

ตารางมาตรฐานการใชและความสามารถของเครื่องจักรกลหลัก สําหรับงานกอสรางและบํารุงรักษา(ดําเนินการเอง)
ลํา
ดับ
ที่

ลักษณะงาน

เครื่องจักรกลที่ใช
ประเภท ชนิด ขนาด

งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานทั่วไป)
กิจกรรมบดอัดแนน 95%
1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade)
2) รถบดลอยาง(Rubber Tire Roller compactor)
3) รถบดสั่นสะเทือน(Vibrating Roller)
4) รถบดลอเหล็ก(Steel Wheel Roller)
5) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา
13 งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานเขื่อน)
กิจกรรมบดอัดแนน 95%
1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade)
2) รถบดลอหนาม(Self-propelled Tamping Roller)
3) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา
กิจกรรมบดอัดแนน 98%
1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade)
2) รถบดลอหนาม(Self-propelled Tamping Roller)
3) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา
14 งานสูบน้ําระหวางกอสราง
กิจกรรมสูบน้ําระหวางกอสราง เครื่องสูบน้ํา ø 8 นิ้ว ความสูงยกน้ํา (TDH ) 10 ม.

ขนาด

ความสามารถของ
เครื่องจักรโดยประมาณ
จํานวน ตอวัน ตอเดือน หนวย

หมายเหตุ

120
80
130
80
10000

แรงมา
แรงมา
แรงมา
แรงมา
ลิตร

1
1
1
1
1

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

600

13,800 ลบ.ม. ไมรวมการ ขุด ตักและ
ขนยายดิน

120
210
10000
120
210
10000

แรงมา
แรงมา
ลิตร
แรงมา
แรงมา
ลิตร

1
1
1
1
1
1

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

640

14,720 ลบ.ม. ไมรวมการ ขุด ตักและ
ขนยายดิน

575

13,225 ลบ.ม. ไมรวมการ ขุด ตักและ
ขนยายดิน

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

เครื่องจักรกลหลักที่มีลักษณะการใชงานที่สามารถใชแทนเครื่องจักรกลมาตรฐาน
ลํา
เครื่องจักรกลตามมาตรฐาน
ดับ
ที่
1 งานถางปา
1) รถเกลี่ยดิน(Motor Grader)

2) รถแทรกเตอรตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor)
2 งานลูกรังบดอัดแนนลูกรัง
1) รถขุดตัก(Excavator Back-hoe)
1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade) ขนาด
2) รถบดลอยาง(Rubber Tire Roller compactor)
3) รถบดสั่นสะเทือน(Vibrating Roller)
4) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา
3 งานพื้นทาง หินคลุก
1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade)
2) รถบดลอยาง(Rubber Tire Roller compactor)
3) รถบดสั่นสะเทือน(Vibrating Roller)
4) รถบดลอเหล็ก(Steel Wheel Roller)
5) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา
4 งานขุดเปดหนาดิน
1) รถแทรกเตอรตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor)
5 งานขุดดินดวยเครื่องจักร
1) รถขุดตัก(Excavator Back-hoe)

ความสามารถของเครื่องจักรที่สามารถใชแทน
ประเภท ชนิด ขนาด

ขอจํากัดหรือความจําเปน

หมายเหตุ

รถแทรกเตอรลอยาง
รถแทรกเตอรตีนตะขาบ
รถแทรกเตอรตีนตะขาบกวาง
รถแทรกเตอรตีนตะขาบกวาง

เปนการถางปาที่มีพื้นที่คอนขางสั้น ชัน หรือเปนหลุม บอ
เปนการถางปาที่มีวัสดุหรือวัตถุกีดขวางขนาดใหญ เชน ตอไม กอนหินใหญ
เปนการถางปาที่บริเวณพื้นที่ดินออน ชุมน้ํา เชน ปาพรุ
เปนการถางปาที่บริเวณพื้นที่ดินออน ชุมน้ํา เชน ปาพรุ

รถตักหนาตีนตะขาบ
รถแทรกเตอรลอยาง
-

เปนการตักดินลูกรังหลวม(จากกองรวม)
เปนการเกลี่ยลูกรังในพื้นที่แคบๆ สั้นๆ หรือไมจําเปนตองการความราบเรียบมาก

รถแทรกเตอรตีนตะขาบใบมีดเอียง
-

เปนการทํางานในพื้นที่แคบๆ สั้นๆ มีความลาดชันสูง

รถแทรกเตอรตีนตะขาบกวาง
รถขุดตีนตะขาบ

เปนขุดเปดหนาดินบริเวณพื้นที่ดินออน ชุมน้ํา เชน ปาพรุ หนองน้ํา
เปนขุดเปดหนาดินบริเวณที่เปนที่แคบ หรือขุดเปดหนาดินลึกกวา 0.3 เมตร

รถขุดตีนตะขาบแขนยาว
รถขุดตีนตะขาบบุงกี๋ลาก(dragline)

เปนขุดดินบริเวณพื้นที่จํากัดตองยืนรถขุดระยะไกล หรือขุดลึกคอนขางมาก
เปนขุดดินคอนขางออน และเทดินคอนขางหางจากตัวรถมาก แตตองเปนพื้นที่กวาง

เครื่องจักรกลหลักที่มีลักษณะการใชงานที่สามารถใชแทนเครื่องจักรกลมาตรฐาน
ลํา
ความสามารถของเครื่องจักรที่สามารถใชแทน
เครื่องจักรกลตามมาตรฐาน
หมายเหตุ
ดับ
ขอจํากัดหรือความจําเปน
ประเภท ชนิด ขนาด
ที่
6 งานตักดิน
1) รถตักหนาลอยาง(Wheel Loader)
รถตักหนาตีนตะขาบ
เปนการตักดินที่คอนขางแข็ง วัสดุแข็ง
7 งานดินขุดยาก(ดินดาน หินผุ)
1) รถแทรกเตอรตีนตะขาบติดริปเปอร(Bulldozer Trac รถตักหนาตีนตะขาบติดเครื่องเจาะกระแท เปนการขุดหินผุที่เปนพื้นที่ลาดชัน หรือพื้นที่แคบๆ
with ripper)
รถเกลี่ยดินติดริปเปอร
เปนการขุดดินขุดยากที่เปนพื้นที่กวาง และดินไมแข็งมากนัก
1) รถแทรกเตอร(Budozer)
2) รถลอยาง(Wheel Loader)
รถตักหนาตีนตะขาบ
เปนการตักดินที่คอนขางแข็ง วัสดุแข็ง
8 งานระเบิดหิน
1) รถแทรกเตอรตีนตะขาบ(Bulldozer Tractor)
2) รถลอยาง(Wheel Loader)
รถตักหนาตีนตะขาบ
เปนการตักดินที่คอนขางแข็ง วัสดุแข็ง
9 งานขนยายดิน ทราย หิน กรวด
1) รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (Off-High way Dump tru รถบรรทุกเททายแบลหักเลี้ยวกลางลําตัว เปนงานขนยายวัสดุที่เปนพื้นที่ลาดชันสูง ผิวทางคอยขางออน หรือพื้นที่แคบๆ
รถบรรทุกเททาย 6 ลอ
เปนงานขนยายวัสดุไมมากนัก หรือเปนทางแคบ ทางจํากัดน้ําหนัก
10 งานขุดลอก
1) รถขุดตีนตะขาบ(Excavator Back-hoe)
รถขุดตีนตะขาบแขนยาว
เปนขุดลอกบริเวณพื้นที่จํากัด มีความกวางคลองมาก หรือขุดลึกคอนขางมาก
รถขุดบุงกี๋ลาก(Dage line)
เปนขุดลอกและเทดินคอนขางหางจากตัวรถมาก แตตองเปนพื้นที่กวาง
รถขุดแบบสะเทินน้ํา-บก(Marsh Back-h เปนขุดลอกบริเวณที่มีขอจํากัด ไมสามารถเดินรถริมตลิ่งหรือคันคลองได
เรือขุดแบบปูตัก(รถขุดบนโปะพรอมสปด) เปนขุดลอกคลองที่มีความกวางมากแตสามารถทิ้งดินในระยะไมไกลมาก
1) เรือขุดประเภทใชทอสงดิน(Cutter Dredge)
11 งานกําจัดวัชพืชดวยเรือ
เรือขุดแบบปูตัก(รถขุดบนโปะพรอมสปด) เปนการเก็บวัชพืชที่มีปริมาณคอยขางมาก โดยการเปลี่ยนเปนบุงกี๋แบบตะแกรง
1) เรือกําจัดวัชพืช(Weed Cutter Boat)
12 งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานทั่วไป)
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
-

เครื่องจักรกลหลักที่มีลักษณะการใชงานที่สามารถใชแทนเครื่องจักรกลมาตรฐาน
ลํา
ความสามารถของเครื่องจักรที่สามารถใชแทน
เครื่องจักรกลตามมาตรฐาน
ดับ
ขอจํากัดหรือความจําเปน
ประเภท ชนิด ขนาด
ที่
13 งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานทั่วไป)
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 งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานเขื่อน)
1) รถเกลี่ยดิน(Motor grade)
รถแทรกเตอรตีนตะขาบใบมีดเอียง
เปนการทํางานในพื้นที่แคบๆ สั้นๆ มีความลาดชันสูง
2) รถบดลอหนาม(Self-propelled Tamping Roller) เครื่องบดอัดตีนแกะแบบลาก
เปนการบดอัดเชนเดียวกันโดยใชรถแทรกเตอรลอยางลากจูง
3) รถบรรทุกน้ําติดตั้งอุปกรณฉีดพรมน้ํา
-

หมายเหตุ

3 งานพื้นทาง หินคลุก
4 งานขุดเปดหนาดิน
5 งานขุดดินดวยเครื่องจักร
6 งานตักดิน
7 งานดินขุดยาก(ดินดาน หินผุ)
8 งานระเบิดหิน
9 งานขนยายดิน ทราย หิน กรวด
10 งานขุดลอก
11 งานกําจัดวัชพืชดวยเรือ
12 งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานทั่วไป
13 งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร (งานเขื่อน
14 งานสูบน้ําระหวางกอสราง
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เรือหาง, เรือทองแบน

2 งานลูกรังบดอัดแนน

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

แพพัก(สําหรับเรือขุด)

1 งานถางปา

รถบรรทุกขนาด 1 ตัน

งานดานครื่อง

รถบริการทั่วไป(2-6 ตัน)

ลํา
ดับ
ที่

เครื่องจักรกล เครื่องมือ
ยานพาหนะ
อุปกรณ บริการและ

รถลากจุงแบบกึ่งพวง
ระวางต่ํา 25-30 ตัน
รถปนจัน(truck crane)
ขนาด 25-50 ตัน
รถบรรทุกน้ําติดตั้ง
อุปกรณฉีดพรมน้ํา
รถบรรทุกน้ํามันและจาย
น้ํามัน 6,000 ลิตร
รถบริการสารหลอลื่น
(oiler)
รถบรรทุกติดเครื่องยก
(เครน)3-5 ตัน)

ตารางมาตรฐานการใชเครื่องจักรกล เครื่องมือ ยานพาหนะ อุปกรณ บริการและสนุนสนุนเครื่องจักรกลหลัก
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กันในหลายๆ งานในโครงการ

×

×

หรื่อหัวงานเดียวกัน จํานวนที่

×

×

ใชขึ้นอยูกับจํานวนเครื่องจักรกล

×

×

แตไมนอยกวา 1 หนวยตอ

×

×

โครงการ หรือ หัวงาน

×

×

×

×

๏
๏

๏
๏

×

×

×

×

×

×

หมายเหตุ

๏ ใชงานประจํากับเครื่องจักรกล
หลัก(ทุกวัน) โดยอาจใชงานรวม

0 ใชงานไมประจํา ซึ่งอาจใชรวม
กันในหลายๆ โครงการ หรือ
หัวงาน
× โดยปกติไมใชในงาน หรือ
กิจกรรมที่ระบุ

