ระเบียบกรมที่ดิน
ว่าด้วยการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัด
ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย
พ.ศ. ๒๕๕๘
________________
โดยที่เห็นเป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการรังวัดโดยระบบโครงข่าย
การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ที่ได้มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการรังวัดและทาแผนที่ ด้วยการหาค่าพิกัด ฉากโดยระบบดาวเทียม
Global Navigation Satellite System (GNSS) และเป็นการยกระดับ มาตรฐานการรัง วัด เฉพาะราย
ให้มีความละเอียดแม่นยาถูกต้องสูง สามารถตอบสนองการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับ ข้อ ๒ (๑) (๔) ข้อ ๑๐ (๑) และข้อ ๒๒ (๑) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ อธิบดีกรมที่ดิน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัด
ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือหนังสือสั่งการอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ระบบโครงข่ า ยการรั ง วั ด ด้ ว ยดาวเที ย มแบบจลน์ (Real Time Kinematics
Network, RTK Network)” หมายถึง การรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ได้ค่าพิกัดฉากทันที ณ เวลาทาการ
รังวัด (Real Time Kinematics, RTK) ในบริ เ วณพื้ น ที่ ร ะบบโครงข่ า ยการรั ง วั ด ด้ ว ยดาวเที ย ม
แบบจล น์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย สถานี ค วบคุ ม (Control Station) สถานี รั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มอ้ า งอิ ง
(Reference Station) และระบบสื่อสาร (Communication System)

/สถานีควบคุม...

-๒“สถานีควบคุม (Control Station)” หมายถึง สถานีซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลดาวเทียม จัดเก็บข้อมูล และสารองข้อมูล (Data Storage) ของระบบโครงข่าย
การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
“สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (Reference Station)” หมายถึง สถานี
รับสัญญาณดาวเทียม ซึง่ เป็นตาแหน่งทีม่ ีค่าพิกัดฉากของหมุดหลักฐานแผนที่ถูกติดตั้งอย่างถาวร เพื่อส่งข้อมูล
ดาวเทียม ณ ต าแหน่ งที่ ติดตั้ งไปยั งสถานีควบคุ มตลอดเวลา โดยจะบั นทึ กข้อมูลทุกๆ ๑ วิ นาที ท าการ
รับสัญญาณดาวเทียมโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
“ระบบสื่ อสาร (Communication System)” หมายถึง ระบบที่ใช้ ในการติดต่อสื่ อสาร
รับส่งข้อมูลดาวเทียมภายในระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
“การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Real Time Kinematics, RTK)” หมายถึง
การรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มแบบจลน์ ได้ค่ าพิ กัด ฉากทั นที ณ เวลาท าการรังวัดจากระบบโครงข่ ายการรั งวั ด
ด้วยดาวเทียมแบบจลน์
“สถานีจ ร (Rover Station)” หมายถึง หมุด หลัก ฐานแผนที ่ห รือ ต าแหน่ง
ที่ต้องการทราบค่าพิกัด โดยการคานวณอ้างอิงค่าพิกัดฉากมาจากสถานีฐาน ในการรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์
“หมุดดาวเทียม Static” หมายถึง หมุดดาวเทียมที่ได้ค่าพิกัดฉากจากการรับสัญญาณ
ดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบสถิต (Static) ซึ่งหมายความรวมถึง หมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมกรมที่ดิน
เฉลิมพระเกียรติ และหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมชนิดมั่นคงถาวร
“หมุดดาวเทียม RTK Network” หมายถึง หมุดดาวเทียม RTK ที่ได้ค่าพิกัดฉาก
จากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
“หมุดกลาง” หมายถึง หมุดหลักฐานแผนที่ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่บนแนวเส้ นตรง
ระหว่างหมุดหลักฐานแผนที่คู่ใดคู่หนึ่ง
“หมุดลอย” หมายถึง หมุดหลักฐานแผนทีท่ ี่ปักไว้ โดยไม่ได้ทาการรังวัดบรรจบหมุด
“หลักเขตบนเส้น (Online)” หมายถึง หลักเขตที่ปักบนแนวเส้นตรงระหว่าง
หลักเขตที่ดิน
“PDOP (Position Dilution of Precision)” หมายถึง ค่าที่ใช้ในการบ่งชี้ความถูกต้อง
ของตาแหน่งของจุดที่ทาการรับสัญญาณดาวเทียมที่คานวณได้ ณ เวลาใดๆ

/ RMS...

-๓–
“RMS (Root Mean Square)” หมายถึง ค่ารากที่สองของความแปรปรวนของข้อมูล
การรับสัญญาณดาวเทียม
“Fixed” หมายถึง สถานะของการรับ สัญ ญาณดาวเทีย ม ซึ่ง จานวนลูก คลื่น
ได้ถูกคานวณแล้ว และได้ผลลัพธ์เป็นจานวนลูกคลื่นเต็มลูกคลื่น ขณะทาการรับสัญญาณดาวเทียม ณ เวลาใดๆ
ข้อ ๕ ค าอธิ บ าย และภาคผนวก ซึ่ ง ก าหนดไว้ ท้ า ยระเบี ย บ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของวิธีปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ ให้ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีทาแผนที่ และผู้อานวยการสานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การดาเนินการ
________________
ข้อ ๗ ให้กองเทคโนโลยีทาแผนที่ จัดสร้างระวางแผนที่ และจัดทาประกาศกาหนดพื้นที่
เพื่อทาการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ตามที่อธิบดีกาหนด
หมวด ๒
การรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network)
________________
ข้อ ๘ ให้ทาการรัง วัด โดยการรับ สัญ ญาณดาวเทีย มที ่ ห มุด ดาวเทีย ม RTK Network
เพื่อใช้ ในการโยงยึ ดหลักเขตที่ดิน หรื อใช้ เป็นหมุดออก และหมุดเข้าบรรจบเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่
เพื่ อเก็บ รายละเอีย ดแปลงที่ ดิน และไม่ใ ห้ ท าการรัง วัด โดยการรับ สัญ ญาณดาวเทีย มที่ หลั กเขตที่ ดิ น
ยกเว้นกรณีตรวจสอบค่าพิกัดฉากของหลักเขตที่ดิน
ข้อ ๙ ก่อนทาการรังวัดให้ตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมโดยรับสัญญาณที่หมุดดาวเทียม
Static ซึ ่ง ทราบค่า พิก ัด ฉาก โดยค่า ความแตกต่า งต้อ งอยู ่ใ นเกณฑ์ค วามคลาดเคลื ่อ นเชิง ต าแหน่ง
± ๔ เซนติเมตร
การรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มโดยระบบโครงข่ า ยการรั ง วั ด ด้ ว ยดาวเที ย มแบบจลน์
ณ สถานี จ ร ให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มประกอบขากล้ อ ง ตั้ ง ให้ ต รงศู น ย์ ก ลางหมุ ด ดาวเที ย ม
RTK Network และให้ตรวจสอบการรับสัญญาณดาวเทียมซ้า ๒ ครั้ง ก่อนการรับสัญญาณดาวเทียมครั้งที่ ๒
ให้ปิดเครื่อง แล้วเปิดเครื่องใหม่ เพื่อให้เครื่องรับสัญญาณมีสภาพเริ่มต้นการทางานใหม่ โดยค่าความแตกต่าง
ของค่าพิกัดฉากต้องอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเชิงตาแหน่ง ± ๔ เซนติเมตร และให้ใช้ค่าเฉลี่ย
/วิธีปฏิบัติ...

-๔–
วิธีปฏิบัติงานรังวัดเฉพาะรายโดยระบบโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียมแบบจลน์
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในภาคผนวก ก.
ข้อ ๑๐ การรับ สัญญาณดาวเทีย มโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้ว ยดาวเทียมแบบจลน์
เพื่อสร้างหมุดดาวเทียม RTK Network สาหรับใช้เป็นหมุดออก และหมุดเข้าบรรจบ เพื่อการวางเส้นโครงงาน
หมุด หลัก ฐานแผนที ่เ ก็บ รายละเอีย ดแปลงที ่ด ิน หรือ เพื ่อ การรัง วัด โยงยึด หลัก เขตที ่ด ิน ให้ส ร้า งหมุด
ไม่น้อยกว่า ๒ หมุด โดยแต่ละหมุดมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร และให้ดาเนินการดังนี้
๑๐.๑ กรณีที ่ไ ม่ส ามารถด าเนิน การได้ต ามข้อ ๑๐ ให้ห ัว หน้า ฝ่า ยรัง วัด
เป็ น ผู้ พิจ ารณาอนุ ญาต แต่ต้องมีร ะยะไม่น้ อยกว่า ๕๐ เมตร โดยให้ มีเหตุผ ลความจาเป็นประกอบ
เป็ น หลักฐานรวมอยู่ในหลักฐานการรังวัด
๑๐.๒ ให้ทาการวัดระยะระหว่างคู่หมุดตามข้อ ๑๐ แล้วนามาตรวจสอบกับระยะ
ที่ไ ด้จ ากการค านวณค่า พิก ัด ฉากจากการรับ สัญ ญาณดาวเทีย มแบบจลน์ โดยค่า ความคลาดเคลื ่อ น
ต้องไม่เกินเกณฑ์ ๑ : ๓,๐๐๐
๑๐.๓ ในกรณีห มุดดาวเทียม RTK Network เดิม ตามข้อ ๑๐ คลาดเคลื่ อน
สูญหาย หรือถูกทาลาย ให้สร้างใหม่ หรือซ่อมหมุดดาวเทียม RTK Network ทดแทน และให้ตรวจสอบค่าพิกัดฉาก
หมุดดาวเทียม RTK Network ที่เหลืออยู่ โดยให้รายงานไว้ในรายงานการรังวัด (ร.ว. ๓ ก) และรวบรวม
แจ้งให้กองเทคโนโลยีทาแผนที่ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๑๐.๔ การสร้า งหมุด ดาวเทีย ม RTK Network ตามข้อ ๑๐ ให้คานึง ถึง
สภาพภูมิป ระเทศเป็น สาคัญ โดยให้อนุโลมใช้แบบหมุดหลักฐานแผนที่ชนิดหมุดคอนกรีต หมุดทองเหลือง
หรือหมุดเหล็ก ตามแบบของกรมที่ดิน
๑๐.๕ การก าหนดชื ่อ หมุด ดาวเทีย ม RTK Network ให้ใ ช้ร หัส "V","W"
และ "X" ตามด้ ว ยรหั ส จั ง หวั ด และตามด้ ว ยเลขอารบิ ค อี ก ๕ หลั ก แทนชื่ อ หมุ ด เช่ น จั ง หวั ด ชลบุ รี
"V0800001" เป็นต้น ตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ. ๒๕๕๓
หมวด ๓
การรังวัดเพื่อเก็บรายละเอียดแปลงที่ดิน
________________
ข้อ ๑๑ ในกรณีจาเป็นต้อ งวางเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อเก็บรายละเอีย ด
ให้ทาการรังวัดออก และเข้าบรรจบหมุดดาวเทียม RTK Network ตามข้อ ๑๐ ความยาวของเส้นโครงงาน
หมุดหลักฐานแผนที่ เพื่อเก็บรายละเอียดมีระยะทางไม่เกิน ๒ กิโลเมตร จานวนหมุดไม่เกิน ๒๐ หมุด
/ข้อ ๑๒...

-๕ข้ อ ๑๒ การวางเส้ น โครงงานหมุ ด หลั ก ฐานแผนที่ เ พื่ อ เก็ บ รายละเอี ย ด การควบคุ ม
เส้ น โครงงานหมุ ด หลั ก ฐานแผนที่ เ พื่ อ เก็ บ รายละเอี ยด การรั ง วั ด ปั ก หมุ ด กลาง การรั ง วั ด ปั ก หมุ ด ลอย
การรั งวัดโยงยึ ดหลั กเขตที่ ดิน และการรั งวั ดปักหลั กเขตบนเส้ น (Online) ให้ ปฏิบั ติ ตามระเบี ยบกรมที่ ดิ น
ว่าด้วยการรังวัดและทาแผนที่เพื่อเก็บรายละเอียดแปลงที่ดิน โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งในระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม
พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม
กรณี ที่ มี ก ารรั ง วั ด ปั ก หมุ ด ลอยไม่ ค วรเกิ น ระยะคู่ ห มุ ด ดาวเที ย ม RTK Network
ตามข้อ ๑๐ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นต้องมีระยะห่างจากหมุดหลักฐานแผนที่ ไม่เกิน ๒๐๐ เมตร และห่างจากหมุดกลาง
หรือหมุดลอย ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร
ข้อ ๑๓ การดาเนิน งานของส านัก งานช่า งรัง วัด เอกชนในพื้น ที่ข องส านัก งานที่ด ิน
ซึ่งทาการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ การรัง วัด แบ่ง แยกที่ดิน ที่ถูก เขตชลประทานหรื อ ทางหลวง หรือ การรัง วัด
แบ่ง ได้มาโดยการครอบครองตามคาสั่งศาล ให้อนุโลมถือปฏิบัติตามคาสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒/๒๕๐๓ ลงวันที่
๒๐ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๐๓ หรือ ที่จ ะมีแ ก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยไม่ต้อ งทาการรัง วัด โดยระบบโครงข่า ย
การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
หมวด ๔
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
________________
ข้อ ๑๕ เมื่อทาการรังวัดจากหมุดดาวเทียม (RTK Network) หรือหมุดหลักฐานแผนที่
จากเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อเก็บรายละเอียด หรือเพื่อการโยงยึดหลักเขตที่ดิน ให้วัดระยะตรวจสอบ
รอบแปลงที่ ดิ นทุ กหลั กเขต เพื่ อน ามาตรวจสอบโดยเที ยบค่ าความคลาดเคลื่ อนของระยะรอบแปลงที่ วั ดได้
กั บ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นตามเกณฑ์ ค วามคลาดเคลื่ อ นของระยะรอบแปลง แนบท้ า ยระเบี ยบกรมที่ ดิ น
ว่าด้วยการรังวัดและทาแผนที่เพื่อเก็บรายละเอียดแปลงที่ดิน โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งในระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม
พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม
เกณฑ์ความคลาดเคลื่ อนเชิงตาแหน่ง ของหมุดดาวเทียมจากการรังวัด โดยระบบ
โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ให้เป็นไปตามภาคผนวก ข.
ข้อ ๑๖ การค านวณค่ าพิ กั ด ฉากของเส้ นโครงงานหมุ ดหลั กฐานแผนที่ เพื่ อ รั งวั ด โยงยึ ด
เก็บรายละเอียดแปลงที่ดิน ให้ใช้โปรแกรมการคานวณงานรังวัดที่กรมที่ดินรับรอง และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ให้เป็นไปตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดและทาแผนที่เพื่อเก็บรายละเอียดแปลงที่ดิน โดยวิธีแผนที่
ชั้นหนึ่งในระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม
/ข้อ ๑๗...

-๖–
ข้อ ๑๗ ในการตรวจสอบค่าพิกัดฉากของหลักเขตที่ดิน ให้พิจารณาดังนี้
๑๗.๑ กรณี ที่ ตาแหน่ ง ของหลั ก เขตที่ ดิ น เดิ ม มี ค่ า คลาดเคลื่ อ นทางพิ กั ด ฉาก
อยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเชิงตาแหน่ง ที่กาหนดตามภาคผนวก ข ให้ถื อว่าค่าพิกัดฉากของหลักเขตที่ดิน
ถูกต้อง และให้ใช้ ค่าพิกัดฉากเดิมดาเนินการต่อไป
๑๗.๒ กรณีตาแหน่งของหลักเขตที่ดินเดิมมีค่าคลาดเคลื่อนทางพิกัดฉากเกินกว่า
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเชิงตาแหน่ ง ที่กาหนดตามภาคผนวก ข ให้ ตรวจสอบจนได้ข้อยุติว่าข้อเท็จจริง
เป็นอย่างไร หากค่าพิกัดฉากเดิมผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้ยกเลิก และใช้ค่าพิกัดฉากที่ได้จากการรังวัดโยงยึด
และคานวณใหม่
หมวด ๕
การแจ้งและการสอบถามเจ้าของที่ดินข้างเคียง
________________
ข้อ ๑๘ การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน กรณีหลักฐานการรังวั ดเดิม
ทาการรัง วัดโดยวิธีแผนที่ชั้น หนึ่ ง หรือโดยวิธีแผนที่ชั้น สอง และไม่ไ ด้ทาการรังวัด ตามระเบีย บนี้ม าก่อ น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งเรื่องการระวังชี้แนวเขต และลงชื่อรับรองเขตที่ดิน (ท.ด. ๓๘) ให้เจ้าของที่ดิน
แปลงข้างเคียงรอบแปลงทราบ เพื่อให้ไประวังชี้แนวเขตในวันทาการรังวัด เมื่อทาการรังวัดเสร็จแล้ว หากผลการรังวัด
ได้รูปแผนที่และเนื้อที่เท่าเดิม หรือแตกต่างจากเดิม เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงต้องรับรองเขตครบทุกด้าน
ถ้าเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคีย งรับรองเขตไม่ครบ ให้ดาเนินการตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้ว ยการติดต่อ หรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อ รับรองแนวเขต
หรือคัดค้านการรังวัด พ.ศ. ๒๕๒๑
ข้อ ๑๙ กรณีหลักฐานการรังวัดเดิมทาการรังวัดตามระเบียบนี้ไว้แล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
๑๙.๑ การรังวัดสอบเขตหรื อแบ่งแยกโฉนดที่ดินให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ
แจ้งเรื่องการระวังชี้แนวเขต และลงชื่อรับรองเขตที่ดิน (ท.ด. ๓๘) ให้เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงรอบแปลงทราบ
ถ้าผลการรังวัดได้รูปแผนที่และเนื้ อที่เท่าเดิม ในวันทาการรังวัดเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงด้านที่เกี่ยวข้อง
ในการปักหลักเขตที่ดินไม่ได้มาระวังชี้แนวเขต โดยจะได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็ตาม
หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ให้มีหนังสือแจ้งเรื่องการปักหลักเขตที่ดิน
(ท.ด. ๓๘ ค) ให้เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงนั้นทราบ

/๑๙.๒ การรังวัด...

-๗๑๙.๒ การรังวัดรวมโฉนดที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งเรื่องการระวัง
ชี้แนวเขต และลงชื่อรับรองเขตที่ดิน (ท.ด. ๓๘) ให้เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงรอบแปลงทราบ เมื่อทาการรังวัด
รวมโฉนดที่ดินเสร็จแล้ว ในรายงานการรังวัด (ร.ว. ๓ ก) ให้รายงานว่า ใช้รูปแผนที่ และเนื้อที่ในการรังวัด
ครั้งนี้ดาเนินการให้ผู้ขอต่อไป โดยเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงต้องรับรองเขตครบ ถ้าเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง
รับรองเขตไม่ครบ ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๘ วรรคสอง
๑๙.๓ การแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง กรณีการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินที่มีการรังวัด
ใหม่แล้ว กรณีหลั กฐานการรังวัดเดิมทาการรังวัดตามระเบียบนี้ ให้ มีหนังสือแจ้งเฉพาะเจ้ าของที่ดิน ข้างเคียง
แปลงที่จะมีการปักหลักเขตแบ่งแยกใหม่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง
กรณีรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่มีการรังวัดใหม่แล้ว พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม
หมวด ๖
การจัดทาหลักฐานการรังวัด
________________
ข้ อ ๒๐ ให้ จั ด ท ารายการรั ง วั ด (เชนสนาม) ติ ด หลั ง ต้ น ร่ า งแผนที่ แบบรายการรั ง วั ด
หมุดดาวเทียม RTK Network (ร.ว. ๓๑ ง) แบบรายงานการตรวจสอบความถูกต้องการรังวัดโดยระบบโครงข่าย
การรังวัดด้วยดาวเทียม (ร.ว. ๘๐ ก) และแบบรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของระยะทางที่รังวัดโดยระบบ
โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียม (ร.ว. ๘๐ ข) แบบรายการรังวัดมุมระยะของเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่
(ร.ว. ๓๑ ค) แบบรายการรังวัดเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อเก็บรายละเอียด/โยงยึดหลักเขตที่ดิน
ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม (ร.ว. ๓๑ ซ) แบบคานวณพิกัดฉาก (ร.ว. ๒๕ ง) แบบคานวณเนื้อที่ (ร.ว. ๒๕ จ)
และต้นร่างแผนที่ ให้เป็นไปตามภาคผนวก ค. ท้ายระเบียบนี้
หมวด ๗
การลงรูปแผนที่ในระวางแผนที่
________________
ข้ อ ๒๑ เมื่ อ ส านั ก งานที่ ดิ น ได้ รั บ ระวางแผนที่ ใ หม่ ม าใช้ ใ นราชการแล้ ว ให้ ห มายเหตุ
ในระวางแผนที่เดิม ด้วยอักษรสีแดงเหนือขอบระวางด้านซ้ายมือไว้ว่า “ห้ามใช้ลงที่หมายรูปแผนที่ของแปลงที่ดิน”
ในระวางนั บ ตั้งแต่วัน ที่ส านั กงานที่ดิน ได้รับระวางใหม่มาใช้ในราชการแล้ ว พร้อมทั้งให้ หัว หน้าฝ่ ายรังวัด
ลงชื่ อ ก ากั บ และเมื่ อ ได้ น ารู ป แผนที่ ล งระวางแผนที่ ใ หม่ แล้ ว ให้ ห มายเหตุ ด้ ว ยอั ก ษรสี แ ดงในรู ป แผนที่
ระวางแผนที่เดิมว่า “ร.ว.ม. ดูระวางใหม่” หากลงที่หมายครบทุกแปลง จึงหมายเหตุยกเลิกในระวางแผนที่เดิม
เว้น แต่การดาเนิ น การตามข้อ ๑๔ ให้ นารูปแผนที่ ลงระวางแผนที่เดิ ม โดยไม่ต้องนารูปแผนที่ลงที่หมาย
ในระวางแผนทีท่ ี่สร้างขึ้นใหม่
/ข้อ ๒๒...

-๙ภาคผนวก ก.
วิธีปฏิบัติงานรังวัดเฉพาะรายโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
การปฏิ บั ติ ง านรั ง วั ด เฉพาะรายโดยระบบโครงข่ า ยการรั ง วั ด ด้ ว ยดาวเที ย มแบบจลน์
(RTK Network) ให้ดาเนินการดังนี้
๑. สร้างชื่อโครงการ (Project) ในเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมใหม่ทุกครั้ง ต่อ ๑ เรื่องรังวัด
และให้มีชื่อโครงการ (Project) ตามวันที่ที่ได้ทาการรังวัด ตามด้วยเลขอารบิค ๒ หลัก แสดงลาดับเรื่องที่รังวัด
ในเครื่องรับสัญญาณแต่ละเครื่อง เช่น ทาการรังวัด ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องที่ ๑ ของวัน
ให้สร้างชื่อโครงการ (Project) 57120301 เป็นต้น
๒. รังวัดด้วยระบบโครงข่ายฯ โดยมีเงื่อนไขในการรังวัด ดังนี้
(๑) ให้ใช้วิธีการรังวัดเป็นแบบสถานีโครงข่าย
(๒) ให้ใช้ค่า PDOP ขณะทาการรังวัดไม่เกิน ๕.๐
(๓) ให้ใช้ค่า RMS ไม่เกิน ๓.๐ เซนติเมตร
(๔) ให้ใช้ผลการรังวัดเป็นแบบ Fixed
(๕) ให้รังวัดข้อมูลทุก ๑ วินาที และข้อมูลรังวัด ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ข้อมูล
๓. จัดทารายการรังวัดหมุดดาวเทียม RTK Network (ร.ว. ๓๑ ง) และหมุดหลักฐานแผนที่
จากเส้ น โครงงานหมุ ด หลั ก ฐานแผนที่ เ พื่ อ เก็ บ รายละเอี ย ด โดยไม่ต ้อ งลงที ่ห มายในระวางแผนที่
แต่ให้นาลงที่หมายในระวางแผนที่ดิจิทัลไว้เป็นการตรวจสอบ
๔. จัด ทารายงานผลการรังวัด ตามแบบรายงานการตรวจสอบความถูกต้องการรัง วัด
ด้วยระบบโครงข่ายฯ (ร.ว. ๘๐ ก)
๕. จัดทารายงานผลการรังวัด ตามแบบรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของระยะทาง
ที่รังวัดด้วยระบบโครงข่ายฯ (ร.ว. ๘๐ ข)
๖. จัดทาหลักฐานการรังวัด เช่น รายการรังวัด(เชนสนาม) ติดหลังต้นร่างแผนที่ แบบรายการ
รังวั ดหมุดดาวเทียม RTK Network (ร.ว. ๓๑ ง) แบบรายงานการตรวจสอบความถูก ต้อ งการรัง วัด
ด้ว ยระบบโครงข่า ยการรัง วัด ด้ว ยดาวเทีย ม (ร.ว. ๘๐ ก) และแบบการตรวจสอบความถูก ต้อ ง
ของระยะทางที่รัง วัด โดยระบบโครงข่า ยการรัง วัด ด้วยดาวเทียม (ร.ว. ๘๐ ข) แบบรายการรังวัดมุม-ระยะ
ของเส้ น โครงงานหมุ ดหลั กฐานแผนที่ (ร.ว. ๓๑ ค) แบบรายการรั งวั ดเส้ นโครงงานหมุ ดหลั กฐานแผนที่
เพื่อเก็บรายละเอียด/โยงยึดหลักเขตที่ดินระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม (ร.ว. ๓๑ ซ) แบบคานวณพิกัดฉาก (ร.ว. ๒๕ ง)
แบบคานวณเนื้อที่ (ร.ว. ๒๕ จ) และต้นร่างแผนที่

- ๑๐ –
ภาคผนวก ข.
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเชิงตาแหน่งจากการรังวัดเฉพาะราย
โดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
ลาดับที่
รายการ
๑.
การตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
โดยรับสัญญาณที่หมุดดาวเทียม Static ซึ่งทราบค่าพิกัดฉาก
๒.
การตรวจสอบการรับสัญญาณดาวเทียม
โดยให้ทาการรับสัญญาณดาวเทียม ซ้า ๒ ครั้ง
๓.
การตรวจสอบค่าพิกัดฉากเดิม และค่าพิกัดฉากใหม่
ของหลักเขตที่ดิน

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเชิงตาแหน่ง
± ๔ เซนติเมตร
± ๔ เซนติเมตร
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๕๐๐๐
D = ผลรวมของระยะระหว่าง
หมุดหลักฐานแผนที่ 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. แบบรายการรังวัดเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อเก็บรายละเอียด / โยงยึดหลักเขตที่ดิน
ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม (ร.ว. ๓๑ ซ)
๖. แบบคานวณพิกัดฉาก (ร.ว. ๒๕ ง)
๗. แบบคานวณเนื้อที่ (ร.ว. ๒๕ จ)

- ๑๒ (ร.ว. ๓๑ ง)

- ๑๓ -

- ๑๔ -

- ๑๕ -

- ๑๖ -

- ๑๗ -

- ๑๘ -

พิมพ์เมื่อวันที่

เวลา

น.

- ๑๙ ตัวอย่างรายการรังวัด(เชนสนาม) ติดด้านหลังต้นร่างแผนที่

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

ร.ว. ๓๑ ง

- ๒๑ ตัวอย่าง แบบรายงานการรังวัดตรวจสอบความถูกต้องของการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายงานรังวั ด
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 ตัวอย่างแบบคานวณพิกัดฉาก (ร.ว. ๒๕ ง.)

- ๒๕ ตัวอย่างแบบคานวณพิกัดฉาก (ร.ว. ๒๕ ง.)

- ๒๖ ตัวอย่าง แบบคานวณพิกัดฉาก (ร.ว. ๒๕ ง.)

- ๒๗ ตัวอย่าง แบบคานวณเนื้อที่ (ร.ว. ๒๕ จ.)

- ๒๘ ตัวอย่าง แบบคานวณเนื้อที่ (ร.ว. ๒๕ จ.)

- ๒๙ ตัวอย่าง แบบคานวณเนื้อที่ (ร.ว. ๒๕ จ.)

- ๓๐ ตัวอย่าง แบบคานวณเนื้อที่ (ร.ว. ๒๕ จ.)

- ๓๑ ตัวอย่างต้นร่างแผนที่

