
 
 

 
 
 

ระเบียบกรมที่ดิน 
ว่าด้วยการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัด 

ด้วยดาวเทียมแบบจลน์  (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

________________ 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  เกี่ยวกับการรังวัดโดยระบบโครงข่าย
การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์  (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
ที่ได้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการรังวัดและท าแผนที่ ด้วยการหาค่าพิกัดฉากโดยระบบดาวเทียม 
Global Navigation Satellite System (GNSS) และเป็นการยกระดับมาตรฐานการรังวัดเฉพาะราย
ให้มีความละเอียดแม่นย าถูกต้องสูง สามารถตอบสนองการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
ประกอบกับ  ข้อ  ๒  (๑) (๔)  ข้อ  ๑๐  (๑)  และข้อ  ๒๒  (๑)  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน  
กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๗  อธิบดีกรมท่ีดิน  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
    

 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมท่ีดิน  ว่าด้วยการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัด
ด้วยดาวเทียมแบบจลน์  (RTK  Network)  ในงานรังวัดเฉพาะราย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
 

 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  

 ข้อ  ๓  บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้ 
“ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์   (Real  Time  Kinematics 

Network,  RTK  Network)”  หมายถึง  การรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ได้ค่าพิกัดฉากทันที  ณ  เวลาท าการ
รังวัด  (Real  Time  Kinematics,  RTK)  ในบริเวณพื้นที่ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียม
แบบจลน์  ซึ่ งประกอบด้วย  สถานีควบคุม  (Control  Station)  สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง  
(Reference Station)  และระบบสื่อสาร  (Communication  System) 

 

 
 

/สถานีควบคุม... 
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“สถานีควบคุม (Control Station)” หมายถึง สถานีซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลดาวเทียม จัดเก็บข้อมูล และส ารองข้อมูล (Data Storage) ของระบบโครงข่าย   
การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ 

 

“สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง  (Reference  Station)”  หมายถึง  สถานี    
รับสัญญาณดาวเทียม  ซ่ึงเป็นต าแหน่งทีม่ีค่าพิกัดฉากของหมุดหลักฐานแผนที่ถูกติดตั้งอย่างถาวร เพ่ือส่งข้อมูล
ดาวเทียม  ณ  ต าแหน่งที่ติดตั้งไปยังสถานีควบคุมตลอดเวลา  โดยจะบันทึกข้อมูลทุกๆ  ๑  วินาที  ท าการ          
รับสัญญาณดาวเทียมโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง 

 

  “ระบบสื่อสาร (Communication System)” หมายถึง ระบบที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
รับส่งข้อมูลดาวเทียมภายในระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ 
 

  “การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Real Time Kinematics, RTK)” หมายถึง    
การรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ ได้ค่าพิกัดฉากทันที ณ เวลาท าการรังวัดจากระบบโครงข่ายการรังวัด        
ด้วยดาวเทียมแบบจลน์   
 

“สถานีจร (Rover Station)” หมายถึง  หมุดหลักฐานแผนที ่หร ือต าแหน่ง      
ที่ต้องการทราบค่าพิกัด โดยการค านวณอ้างอิงค่าพิกัดฉากมาจากสถานีฐาน ในการรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ 

 

“หมุดดาวเทียม Static” หมายถึง หมุดดาวเทียมที่ได้ค่าพิกัดฉากจากการรับสัญญาณ
ดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบสถิต (Static) ซึ่งหมายความรวมถึง หมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมกรมที่ดิน 
เฉลิมพระเกียรติ และหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมชนิดมั่นคงถาวร 

 

“หมุดดาวเทียม  RTK Network”  หมายถึง  หมุดดาวเทียม  RTK  ที่ได้ค่าพิกัดฉาก       
จากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ 

 

“หมุดกลาง”  หมายถึง  หมุดหลักฐานแผนที่ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่บนแนวเส้นตรง
ระหว่างหมุดหลักฐานแผนที่คู่ใดคู่หนึ่ง 

 

“หมุดลอย”  หมายถึง  หมุดหลักฐานแผนทีท่ี่ปักไว้ โดยไม่ได้ท าการรังวัดบรรจบหมุด 
 

  “หลักเขตบนเส้น  (Online)”  หมายถึง  หลักเขตที่ปักบนแนวเส้นตรงระหว่าง
หลักเขตที่ดิน   
 

   “PDOP  (Position  Dilution  of  Precision)”  หมายถึง  ค่าที่ใช้ในการบ่งชี้ความถูกต้อง
ของต าแหน่งของจุดที่ท าการรับสัญญาณดาวเทียมที่ค านวณได้ ณ เวลาใดๆ  
 
 

/ RMS... 
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  “RMS  (Root  Mean  Square)”  หมายถึง  ค่ารากที่สองของความแปรปรวนของข้อมูล
การรับสัญญาณดาวเทียม  
 

  “Fixed”  หมายถึง  สถานะของการรับสัญญาณดาวเทียม  ซึ่งจ านวนลูกคลื่น
ได้ถูกค านวณแล้ว และได้ผลลัพธ์เป็นจ านวนลูกคลื่นเต็มลูกคลื่น ขณะท าการรับสัญญาณดาวเทียม ณ เวลาใดๆ 
 

 ข้อ  ๕  ค าอธิบาย  และภาคผนวก  ซึ่งก าหนดไว้ท้ายระเบียบ  ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง      
ของวิธีปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

 ข้อ  ๖ ให้ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีท าแผนที่  และผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและส่งเสริม-
การรังวัด  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

                                                            หมวด  ๑ 
 การด าเนินการ 

________________ 
 

 ข้อ  ๗  ให้กองเทคโนโลยีท าแผนที่จัดสร้างระวางแผนที่ และจัดท าประกาศก าหนดพื้นที่
เพ่ือท าการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบโครงข่ายการรงัวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ตามท่ีอธิบดีก าหนด  
 

หมวด ๒ 
การรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์   (RTK Network) 

________________ 
 

 ข้อ  ๘  ให้ท าการรังวัดโดยการรับสัญญาณดาวเทียมที ่หมุดดาวเทียม RTK Network       
เพ่ือใช้ในการโยงยึดหลักเขตที่ดิน  หรือใช้เป็นหมุดออก  และหมุดเข้าบรรจบเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่                 
เพ่ือเก็บรายละเอียดแปลงที่ดิน และไม่ให้ท าการรังวัดโดยการรับสัญญาณดาวเทียมที่หลักเขตที่ดิน        
ยกเว้นกรณีตรวจสอบค่าพิกัดฉากของหลักเขตท่ีดิน 
 

 ข้อ  ๙  ก่อนท าการรังวัดให้ตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมโดยรับสัญญาณที่หมุดดาวเทียม  
Static  ซึ ่งทราบค่าพิกัดฉาก  โดยค่าความแตกต่างต้องอยู ่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื ่อนเชิงต าแหน่ง               
± ๔ เซนติเมตร 
 

การรับสัญญาณดาวเทียมโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์        
ณ  สถานีจร ให้ใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมประกอบขากล้อง ตั้งให้ตรงศูนย์กลางหมุดดาวเทียม             
RTK Network และให้ตรวจสอบการรับสัญญาณดาวเทียมซ้ า  ๒  ครั้ง ก่อนการรับสัญญาณดาวเทียมครั้งที่  ๒  
ให้ปิดเครื่อง แล้วเปิดเครื่องใหม่  เพ่ือให้เครื่องรับสัญญาณมีสภาพเริ่มต้นการท างานใหม่  โดยค่าความแตกต่าง      
ของค่าพิกัดฉากต้องอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่ง  ± ๔  เซนติเมตร  และให้ใช้ค่าเฉลี่ย   

/วิธีปฏิบัติ...                    



- ๔ – 
            

 วิธีปฏิบัติงานรังวัดเฉพาะรายโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์          
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในภาคผนวก  ก. 

 

 ข้อ  ๑๐  การรับสัญญาณดาวเทียมโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์   
เพ่ือสร้างหมุดดาวเทียม  RTK Network  ส าหรับใช้เป็นหมุดออก และหมุดเข้าบรรจบ เพ่ือการวางเส้นโครงงาน 
หมุดหลักฐานแผนที ่เก็บรายละเอียดแปลงที ่ด ิน  หรือเพื ่อการรังวัดโยงยึดหลักเขตที ่ด ิน ให้สร้างหมุด           
ไม่น้อยกว่า  ๒  หมุด  โดยแต่ละหมุดมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  และให้ด าเนินการดังนี้ 

 

  ๑๐.๑  กรณีที ่ไม ่สามารถด า เน ินการได ้ตามข้อ ๑๐ ให ้ห ัวหน้าฝ ่ายร ังว ัด       
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต  แต่ต้องมีระยะไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  โดยให้มีเหตุผลความจ าเป็นประกอบ        
เป็นหลักฐานรวมอยู่ในหลักฐานการรังวัด   
 

  ๑๐.๒  ให้ท าการวัดระยะระหว่างคู่หมุดตามข้อ  ๑๐  แล้วน ามาตรวจสอบกับระยะ
ที่ได้จากการค านวณค่าพิกัดฉากจากการรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์  โดยค่าความคลาดเคลื ่อน        
ต้องไม่เกินเกณฑ์  ๑ : ๓,๐๐๐ 
 

  ๑๐.๓  ในกรณีหมุดดาวเทียม  RTK Network เดิม  ตามข้อ  ๑๐  คลาดเคลื่อน       
สูญหาย  หรือถูกท าลาย  ให้สร้างใหม่ หรือซ่อมหมุดดาวเทียม  RTK Network ทดแทน  และให้ตรวจสอบค่าพิกัดฉาก 
หมุดดาวเทียม  RTK Network ที่เหลืออยู่  โดยให้รายงานไว้ในรายงานการรังวัด  (ร.ว.  ๓ ก)  และรวบรวม      
แจ้งให้กองเทคโนโลยีท าแผนที่ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

 

  ๑๐.๔  การสร้างหมุดดาวเทียม  RTK Network ตามข้อ ๑๐ ให้ค านึงถึง 
สภาพภูมิประเทศเป็นส าคัญ โดยให้อนุโลมใช้แบบหมุดหลักฐานแผนที่ชนิดหมุดคอนกรีต หมุดทองเหลือง 
หรือหมุดเหล็ก ตามแบบของกรมที่ดิน    
    

              ๑๐.๕  การก าหนดชื ่อหมุดดาวเทียม  RTK Network  ให้ใช้รหัส  "V","W"   
และ "X"  ตามด้วยรหัสจังหวัด และตามด้วยเลขอารบิคอีก ๕ หลัก แทนชื่อหมุด เช่น จังหวัดชลบุรี 
"V0800001" เป็นต้น ตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

หมวด ๓  
การรังวัดเพื่อเก็บรายละเอียดแปลงที่ดิน 

________________ 
 

 ข้อ  ๑๑   ในกรณีจ าเป็นต้องวางเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อเก็บรายละเอียด  
ให้ท าการรังวัดออก  และเข้าบรรจบหมุดดาวเทียม  RTK Network ตามข้อ ๑๐ ความยาวของเส้นโครงงาน
หมุดหลักฐานแผนที่ เพ่ือเก็บรายละเอียดมีระยะทางไม่เกิน ๒ กิโลเมตร จ านวนหมุดไม่เกิน ๒๐ หมุด 

  /ข้อ  ๑๒... 
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 ข้อ  ๑๒  การวางเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่เพ่ือเก็บรายละเอียด  การควบคุม         
เส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่เพ่ือเก็บรายละเอียด  การรังวัดปักหมุดกลาง  การรังวัดปักหมุดลอย         
การรังวัดโยงยึดหลักเขตที่ดิน  และการรังวัดปักหลักเขตบนเส้น  (Online)  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน        
ว่าด้วยการรังวัดและท าแผนที่เพ่ือเก็บรายละเอียดแปลงที่ดิน โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งในระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม   
พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือที่จะมีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

กรณีที่มีการรังวัดปักหมุดลอยไม่ควรเกินระยะคู่หมุดดาวเทียม RTK Network       
ตามข้อ  ๑๐  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นต้องมีระยะห่างจากหมุดหลักฐานแผนที่ ไม่เกิน ๒๐๐ เมตร และห่างจากหมุดกลาง              
หรือหมุดลอย ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร  
 

 ข้อ  ๑๓  การด าเนินงานของส านักงานช่างรังวัดเอกชนในพื้นที ่ของส านักงานที่ด ิน         
ซึ่งท าการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ข้อ  ๑๔  การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที ่ถูกเขตชลประทานหรือทางหลวง หรือการรังวัด     
แบ่งได้มาโดยการครอบครองตามค าสั ่งศาล ให้อนุโลมถือปฏิบัติตามค าสั ่งกรมที่ดิน ที่ ๒/๒๕๐๓ ลงวันที่   
๒๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๐๓  หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม  โดยไม่ต้องท าการรังวัดโดยระบบโครงข่าย    
การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ 

 

หมวด ๔ 
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 
________________ 

 

 ข้อ  ๑๕  เมื่อท าการรังวัดจากหมุดดาวเทียม  (RTK Network) หรือหมุดหลักฐานแผนที่
จากเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่เพ่ือเก็บรายละเอียด หรือเพ่ือการโยงยึดหลักเขตที่ดิน ให้วัดระยะตรวจสอบ 
รอบแปลงที่ดินทุกหลักเขต เพ่ือน ามาตรวจสอบโดยเทียบค่าความคลาดเคลื่อนของระยะรอบแปลงที่วัดได้          
กับค่าความคลาดเคลื่อนตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของระยะรอบแปลง แนบท้ายระเบียบกรมที่ดิน               
ว่าด้วยการรังวัดและท าแผนที่เพ่ือเก็บรายละเอียดแปลงที่ดิน โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งในระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  หรือที่จะมีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งของหมุดดาวเทียมจากการรังวัดโดยระบบ
โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์  ให้เป็นไปตามภาคผนวก  ข. 

 

 ข้อ  ๑๖  การค านวณค่าพิกัดฉากของเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ เพ่ือรังวัดโยงยึด         
เก็บรายละเอียดแปลงที่ดิน ให้ใช้โปรแกรมการค านวณงานรังวัดที่กรมที่ดินรับรอง และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน                   
ให้เป็นไปตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดและท าแผนที่เพื่อเก็บรายละเอียดแปลงที่ดิน โดยวิธีแผนที่
ชั้นหนึ่งในระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม  พ.ศ.  ๒๕๔๒  หรือที่จะมีแก้ไขเพ่ิมเติม 

/ข้อ  ๑๗... 
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ข้อ  ๑๗ ในการตรวจสอบค่าพิกัดฉากของหลักเขตที่ดิน  ให้พิจารณาดังนี้ 
  

๑๗.๑  กรณีที่ต าแหน่งของหลักเขตที่ดินเดิมมีค่าคลาดเคลื่อนทางพิกัดฉาก     
อยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งที่ก าหนดตามภาคผนวก  ข  ให้ถือว่าค่าพิกัดฉากของหลักเขตที่ดิน
ถูกต้อง และให้ใช้ค่าพิกัดฉากเดิมด าเนินการต่อไป  

 

๑๗.๒  กรณีต าแหน่งของหลักเขตที่ดินเดิมมีค่าคลาดเคลื่อนทางพิกัดฉากเกินกว่า
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งที่ก าหนดตามภาคผนวก  ข  ให้ตรวจสอบจนได้ข้อยุติว่าข้อเท็จจริง     
เป็นอย่างไร  หากค่าพิกัดฉากเดิมผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้ยกเลิก และใช้ค่าพิกัดฉากที่ได้จากการรังวัดโยงยึด
และค านวณใหม่   

 

หมวด ๕ 
การแจ้งและการสอบถามเจ้าของที่ดินข้างเคียง 

________________ 
 

ข้อ  ๑๘  การรังวัดสอบเขต  แบ่งแยก  และรวมโฉนดที่ดิน  กรณีหลักฐานการรังวัดเดิม  
ท าการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง หรือโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง และไม่ได้ท าการรังวัดตามระเบียบนี้มาก่อน  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งเรื่องการระวังชี้แนวเขต และลงชื่อรับรองเขตที่ดิน  (ท.ด. ๓๘)  ให้เจ้าของที่ดิน
แปลงข้างเคียงรอบแปลงทราบ  เพ่ือให้ไประวังชี้แนวเขตในวันท าการรังวัด เมื่อท าการรังวัดเสร็จแล้ว  หากผลการรังวัด
ได้รูปแผนที่และเนื้อท่ีเท่าเดิม  หรือแตกต่างจากเดิม  เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงต้องรับรองเขตครบทุกด้าน  

 

ถ้าเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงรับรองเขตไม่ครบ  ให้ด าเนินการตามกฎกระทรวง
ฉบับที่  ๓๑  (พ.ศ.  ๒๕๒๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการติดต่อ หรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขต  
หรือคัดค้านการรังวัด พ.ศ.  ๒๕๒๑   

 

ข้อ  ๑๙  กรณีหลักฐานการรังวัดเดิมท าการรังวัดตามระเบียบนี้ไว้แล้ว  ให้ด าเนินการดังนี้ 
 

๑๙.๑ การรังวัดสอบเขตหรือแบ่งแยกโฉนดที่ดินให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ
แจ้งเรื่องการระวังชี้แนวเขต และลงชื่อรับรองเขตที่ดิน  (ท.ด.  ๓๘)  ให้เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงรอบแปลงทราบ  
ถ้าผลการรังวัดได้รูปแผนที่และเนื้อที่เท่าเดิม ในวันท าการรังวัดเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงด้านที่เกี่ยวข้อง
ในการปักหลักเขตที่ดินไม่ได้มาระวังชี้แนวเขต  โดยจะได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็ตาม
หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต  โดยไม่คัดค้านการรังวัด  ให้มีหนังสือแจ้งเรื่องการปักหลักเขตที่ดิน  
(ท.ด. ๓๘ ค)  ให้เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงนั้นทราบ 

 
 
 

/๑๙.๒ การรังวัด... 
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๑๙.๒ การรังวัดรวมโฉนดที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งเรื่องการระวัง 
ชี้แนวเขต และลงชื่อรับรองเขตที่ดิน (ท.ด.  ๓๘) ให้เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงรอบแปลงทราบ เมื่อท าการรังวัด
รวมโฉนดที่ดินเสร็จแล้ว  ในรายงานการรังวัด  (ร.ว.  ๓ ก) ให้รายงานว่า ใช้รูปแผนที่ และเนื้อที่ในการรังวัด 
ครั้งนี้ด าเนินการให้ผู้ขอต่อไป  โดยเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงต้องรับรองเขตครบ ถ้าเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง
รับรองเขตไม่ครบ ให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๘ วรรคสอง   

 

๑๙.๓ การแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง กรณีการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินที่มีการรังวัด
ใหม่แล้ว กรณีหลักฐานการรังวัดเดิมท าการรังวัดตามระเบียบนี้  ให้มีหนังสือแจ้งเฉพาะเจ้าของที่ดินข้างเคียง     
แปลงที่จะมีการปักหลักเขตแบ่งแยกใหม่  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง 

กรณีรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่มีการรังวัดใหม่แล้ว  พ.ศ.  ๒๕๒๗  หรือที่จะมีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 

หมวด ๖ 
การจัดท าหลักฐานการรังวัด 

________________ 
 

 ข้อ  ๒๐  ให้จัดท ารายการรังวัด (เชนสนาม) ติดหลังต้นร่างแผนที่ แบบรายการรังวัด       
หมุดดาวเทียม RTK Network  (ร.ว.  ๓๑ ง)  แบบรายงานการตรวจสอบความถูกต้องการรังวัดโดยระบบโครงข่าย
การรังวัดด้วยดาวเทียม (ร.ว.  ๘๐ ก)  และแบบรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของระยะทางที่รังวัดโดยระบบ
โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียม  (ร.ว.  ๘๐ ข)  แบบรายการรังวัดมุมระยะของเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่  
(ร.ว.  ๓๑ ค)  แบบรายการรังวัดเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่เพ่ือเก็บรายละเอียด/โยงยึดหลักเขตที่ดิน
ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม  (ร.ว.  ๓๑ ซ)  แบบค านวณพิกัดฉาก  (ร.ว.  ๒๕ ง)  แบบค านวณเนื้อที่   (ร.ว.  ๒๕ จ) 
และต้นร่างแผนที ่ ให้เป็นไปตามภาคผนวก  ค.  ท้ายระเบียบนี้ 
 

หมวด ๗ 
การลงรูปแผนที่ในระวางแผนที่ 

________________ 
 

 ข้อ  ๒๑  เมื่อส านักงานที่ดินได้รับระวางแผนที่ใหม่มาใช้ในราชการแล้ว  ให้หมายเหตุ        
ในระวางแผนที่เดิม ด้วยอักษรสีแดงเหนือขอบระวางด้านซ้ายมือไว้ว่า  “ห้ามใช้ลงที่หมายรูปแผนที่ของแปลงที่ดิน” 
ในระวางนับตั้งแต่วันที่ส านักงานที่ดินได้รับระวางใหม่มาใช้ในราชการแล้ว พร้อมทั้งให้หัวหน้าฝ่ายรังวัด         
ลงชื่อก ากับ และเมื่อได้น ารูปแผนที่ลงระวางแผนที่ใหม่แล้ว  ให้หมายเหตุด้วยอักษรสีแดงในรูปแผนที่         
ระวางแผนที่เดิมว่า “ร.ว.ม. ดูระวางใหม”่ หากลงที่หมายครบทุกแปลง จึงหมายเหตุยกเลิกในระวางแผนที่เดิม 
เว้นแต่การด าเนินการตามข้อ  ๑๔  ให้น ารูปแผนที่ลงระวางแผนที่เดิม โดยไม่ต้องน ารูปแผนที่ลงที่หมาย        
ในระวางแผนทีท่ี่สร้างขึ้นใหม่ 

/ข้อ  ๒๒...
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ภาคผนวก ก. 
วิธีปฏิบัติงานรังวัดเฉพาะรายโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ 

 

 การปฏิบัติงานรังวัดเฉพาะรายโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์         
(RTK Network) ให้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑.  สร้างชื่อโครงการ  (Project)  ในเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมใหม่ทุกครั้ง  ต่อ  ๑  เรื่องรังวัด  
และให้มีชื่อโครงการ  (Project)  ตามวันที่ที่ได้ท าการรังวัด ตามด้วยเลขอารบิค ๒  หลัก แสดงล าดับเรื่องที่รังวัด
ในเครื่องรับสัญญาณแต่ละเครื่อง  เช่น  ท าการรังวัด  ในวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เรื่องที่  ๑  ของวัน       
ให้สร้างชื่อโครงการ  (Project)  57120301  เป็นต้น 
 ๒.  รังวัดด้วยระบบโครงข่ายฯ  โดยมีเงื่อนไขในการรังวัด ดังนี้ 
  (๑)  ให้ใช้วิธีการรังวัดเป็นแบบสถานีโครงข่าย  
  (๒)  ให้ใช้ค่า  PDOP ขณะท าการรังวัดไม่เกิน ๕.๐    
  (๓)  ให้ใช้ค่า  RMS ไม่เกิน ๓.๐ เซนติเมตร  
  (๔)  ให้ใช้ผลการรังวัดเป็นแบบ  Fixed  
  (๕)  ให้รังวัดข้อมูลทุก  ๑  วินาที  และข้อมูลรังวัด  ไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  ข้อมูล  
 ๓. จัดท ารายการรังวัดหมุดดาวเทียม RTK Network (ร.ว. ๓๑ ง) และหมุดหลักฐานแผนที่
จากเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ เ พ่ือเก็บรายละเอียด โดยไม ่ต ้องลงที ่หมายในระวางแผนที่                    
แต่ให้น าลงที่หมายในระวางแผนที่ดิจิทัลไว้เป็นการตรวจสอบ 
 ๔.  จัดท ารายงานผลการรังวัด  ตามแบบรายงานการตรวจสอบความถูกต้องการรังวัด
ด้วยระบบโครงข่ายฯ  (ร.ว. ๘๐ ก)   
 ๕.  จัดท ารายงานผลการรังวัด  ตามแบบรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของระยะทาง
ที่รังวัดด้วยระบบโครงข่ายฯ  (ร.ว. ๘๐ ข)     
 ๖.  จัดท าหลักฐานการรังวัด เช่น รายการรังวัด(เชนสนาม) ติดหลังต้นร่างแผนที่ แบบรายการ
รังวัดหมุดดาวเทียม  RTK  Network  (ร.ว. ๓๑ ง) แบบรายงานการตรวจสอบความถูกต้องการรังวัด    
ด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียม (ร .ว .  ๘๐ ก)  และแบบการตรวจสอบความถูกต้อง        
ของระยะทางที่รังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียม  (ร.ว. ๘๐ ข)  แบบรายการรังวัดมุม-ระยะ 
ของเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่  (ร.ว. ๓๑ ค) แบบรายการรังวัดเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่               
เพ่ือเก็บรายละเอียด/โยงยึดหลักเขตที่ดินระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม  (ร.ว. ๓๑ ซ)  แบบค านวณพิกัดฉาก  (ร.ว. ๒๕ ง)  
แบบค านวณเนื้อที่  (ร.ว. ๒๕ จ) และต้นร่างแผนที่   

 
 



- ๑๐ – 
 
 

ภาคผนวก ข.  
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งจากการรังวัดเฉพาะราย 

โดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ 
 

ล าดับที่ รายการ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่ง 
๑. การตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 

โดยรับสัญญาณที่หมุดดาวเทียม Static ซ่ึงทราบค่าพิกัดฉาก 

 

± ๔ เซนติเมตร 

๒. การตรวจสอบการรับสัญญาณดาวเทียม                      
โดยให้ท าการรับสัญญาณดาวเทียม ซ้ า ๒ ครั้ง 

 

± ๔ เซนติเมตร 

๓. การตรวจสอบค่าพิกัดฉากเดิม และค่าพิกัดฉากใหม่ 
ของหลักเขตที่ดิน 

 

±  [๔  เซนติเมตร  +  (
𝐷∗๑๐๐

๕๐๐๐
)] 

D = ผลรวมของระยะระหว่าง        
      หมุดหลักฐานแผนที ่กับระยะโยงยึด 
      หน่วยเป็นเมตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

ภาคผนวก ค. 
แบบพิมพ์ และตัวอย่างรายการรังวัด 

 
๑. แบบรายการรังวัดหมุดดาวเทียม RTK Network (ร.ว. ๓๑ ง) 
๒. แบบรายงานการตรวจสอบความถูกต้องการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียม  (ร.ว. ๘๐ ก) 
๓.  แบบรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของระยะทาง ที่รังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียม       
    (ร.ว. ๘๐ ข) 
๔.  แบบรายการรังวัด มุม-ระยะ ของเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ (ร.ว. ๓๑ ค) 
๕. แบบรายการรังวัดเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่เพ่ือเก็บรายละเอียด / โยงยึดหลักเขตท่ีดิน 
    ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม (ร.ว. ๓๑ ซ) 
๖. แบบค านวณพิกัดฉาก (ร.ว. ๒๕ ง) 
๗. แบบค านวณเนื้อท่ี (ร.ว. ๒๕ จ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๒ - 

 
 
 

 
   

(ร.ว. ๓๑ ง) 

  

 

 

 

 

  

 

 

  
  

  
     

   

  
     

   

 

 

  
  

 



- ๑๓ - 

 



- ๑๔ - 
 

 



- ๑๕ - 

 
 



- ๑๖ - 
 

 



- ๑๗ - 
 

 

 

 



- ๑๘ - 

 

               พิมพ์เมื่อวันท่ี                            เวลา                  น. 



- ๑๙ - 
 

ตัวอย่างรายการรังวัด(เชนสนาม) ติดด้านหลังต้นร่างแผนที่ 
 

 
 



- ๒๐ - 
 

ตัวอย่าง แบบรายการรังวัดหมุดดาวเทียม  RTK Network  (ร.ว. ๓๑ ง) 
 
 

 
 

 

  ร.ว. ๓๑ ง 



- ๒๑ - 
 

ตัวอย่าง แบบรายงานการรังวัดตรวจสอบความถูกต้องของการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายงานรังวัด 
ด้วยดาวเทียม  (ร.ว.๘๐ ก)  

 

 



- ๒๒ - 
 

ตัวอย่าง แบบรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของระยะทางที่รังวัดด้วยระบบโครงข่ายงานรังวัด 
ด้วยดาวเทียม  (ร.ว.๘๐ ข) 

 

 



- ๒๓ - 
 
 

ตัวอย่าง  แบบรายการรังวัดเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อเก็บรายละเอียด/โยงยึดหลักเขตที่ดิน
ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม (ร.ว. ๓๑ ซ) 

 
 



- ๒๔ - 
 

 

ตัวอย่างแบบค านวณพิกัดฉาก  (ร.ว. ๒๕ ง.) 

 
 



- ๒๕ - 
 

ตัวอย่างแบบค านวณพิกัดฉาก  (ร.ว. ๒๕ ง.) 

 
 



- ๒๖ - 
 

ตัวอย่าง แบบค านวณพิกัดฉาก  (ร.ว. ๒๕ ง.) 

 
 



- ๒๗ - 
 

ตัวอย่าง แบบค านวณเนื้อที่  (ร.ว. ๒๕ จ.) 

 
 



- ๒๘ - 
 

ตัวอย่าง แบบค านวณเนื้อที่  (ร.ว. ๒๕ จ.) 

 
 



- ๒๙ - 
 

ตัวอย่าง แบบค านวณเนื้อที่  (ร.ว. ๒๕ จ.) 

 
 



- ๓๐ - 
 
 
 

ตัวอย่าง แบบค านวณเนื้อที่  (ร.ว. ๒๕ จ.) 

 



- ๓๑ - 
 

ตัวอย่างต้นร่างแผนที่ 

  


