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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอ 

ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
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โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอ 
ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑๙  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดเขตพื้นที่คําขอดังต่อไปนี้  โดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอย่างอื่น

ตามที่กําหนดไว้ตามข้อ  5 
(๑) การกําหนดเขตพื้นที่คําขอประทานบัตร  คําขอใบอนุญาตแต่งแร่  คําขอใบอนุญาต

ประกอบโลหกรรม  คําขอใบอนุญาตทิ้งมูลดินทราย  และใบอนุญาตที่เก่ียวเนื่องกับประทานบัตร 
หรือใบอนุญาตดังกล่าว 

(2) เม่ือมีข้อพิพาทหรือคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเขตพื้นที่   
(3) เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร   
ข้อ 4 การกําหนดเขตพื้นที่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษให้กําหนด

โดยวิธีการตามข้อ  6 
ข้อ 5 การกําหนดเขตพื้นที่คําขอตามข้อ  3  ให้ทําการรังวัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) รังวัดโดยกล้องสํารวจประมวลผลรวม  โดยวิธีการรังวัดบรรจบหมุด 
(๒) รังวัดโดยเคร่ืองรับสัญญาณระบบดาวเทียม   
(๓) รังวัดโดยเคร่ืองรับสัญญาณระบบดาวเทียม  รว่มกับกล้องสํารวจประมวลผลรวม 
(4) รังวัดโดยวิธีการอย่างอื่น  ตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
ข้อ 6 การกําหนดเขตพื้นที่ตามข้อ  4  ให้กระทําโดยต้องมีด้านทุกด้านวางทับเส้นกริด 

ที่แสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  ของกรมแผนที่ทหาร 
ข้อ 7 ในการรังวัดกําหนดเขตคําขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้  ผู้ยื่นคําขอ 

ต้องอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี 
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ข้อ 8 วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรังวัดกําหนดเขตคําขอและการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมบูรณ์  ยินดียั่งยืน 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดก าหนดเขตค าขอ 
ตามข้อ 8 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดก าหนดเขตค าขอ 

ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2560 

---------------------- 
 

หมวด 1 
การรังวัดก าหนดเขตค าขอ 

อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ 
---------------------- 

 ข้อ 1 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับเรื่องค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  
หรือค าขออาชญาบัตรพิเศษไว้ด าเนินการแล้ว ให้สั่งเจ้าหน้าที่ก าหนดเขตพ้ืนที่ค าขอตามวิธีที่ก าหนดไว้ใน
แนวทางปฏิบัตินี้ 

  ข้อ 2 ให้ตรวจสอบพ้ืนที่ที่ยื่นค าขอว่าเป็นพ้ืนที่ที่ห้ามยื่นขอตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือ
กฎหมายอ่ืนหรือไม ่แล้วส่งให้ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบและเขียนแบบพิมพ์อาชญาบัตร   
  2.1 การเขียนแผนที่แสดงเขตค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ และค าขออาชญาบัตร
พิเศษ ต้องมีด้านทุกด้านวางทับเส้นกริดที่แสดงไว้ในแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร 
พร้อมก าหนดค่าพิกัดฉากสากล (U.T.M. Coordinate) ของมุมใดมุมหนึ่งไว้ และให้หมายเหตุการตรวจสอบพื้นที่ 
ไว้ด้วยตามตัวอย่าง (ก) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
  2.2 การเขียนแผนที่แสดงจุดที ่ตั ้งค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ และค าขอ
อาชญาบัตรพิเศษ ให้ลงรายละเอียดข้างเคียงให้ครบถ้วน ทั้งแสดงแนวเขตการทับคาบเกี่ยวพ้ืนที่ ต้องห้าม 
ตามกฎหมาย พ้ืนที่ป่าลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี และพ้ืนที่ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามตัวอย่าง (ข) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
 ข้อ 3 เมื่อส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ได้ตรวจสอบและเขียนแบบพิมพ์ค าขออาชญาบัตร             
ตามข้อ 2 แล้ว ให้ส่งส าเนาแบบพิมพ์ค าขออาชญาบัตรพร้อมแจ้งผลการตรวจสอบให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องทีท่ราบ และส่งแบบพิมพ์ค าขออาชญาบัตรให้ส านักเหมืองแร่และสัมปทาน 
 ข้อ 4 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับแจ้งการอนุญาตอาชญาบัตร             
จากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แล้ว ให้สั่งเจ้าหน้าที่หมายเหตุในทะเบียนจัดการ และลงเลขที่
อาชญาบัตรในแผนที่ระวางค าขอโดยเร็ว 
 

หมวด 2 
การรังวัดก าหนดเขตค าขอประทานบัตร 

---------------------- 

 ข้อ 5 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับจดทะเบียนค าขอประทานบัตรแล้ว   
ให้ส่งเรื่องที่ได้รับจดทะเบียนพร้อมกับให้ผู้ยื่นค าขอไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ในวันที่รับจดทะเบียนค าขอเพ่ือนัด 
วันท าการรังวัดก าหนดเขตค าขอประทานบัตรให้แล้วเสร็จ การก าหนดวันน าพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปท าการ
รังวัดต้องกระท าเป็นหนังสือก าหนดวัน เวลา ที่แน่นอน ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน  
 

นับตั้งแต่ ... 
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นับตั้งแต่วันรับจดทะเบียนค าขอ หากผู้ยื่นค าขอไม่มาน ารังวัดตามก าหนดนัดโดยมิได้แจ้งเหตุจ าเป็นและมิได้ 
ขอผัดการน ารังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรืออธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ยกค าขอประทานบัตรต่อไป 
 ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอมีความจ าเป็น ไม่สามารถน ารังวัดตามก าหนดได้และประสงค์
จะขอผัดการน ารังวัด เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นค าขอมีเหตุอันสมควร
ให้ผู้ยื่นค าขอผัดการน ารังวัดได้ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันครบก าหนดนัด การขอผัดการน ารังวัดเกินกว่าก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว หรือการขอผัดการรังวัดครั้งที่สองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีอ านาจ
อนุญาตให้ได้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อครบก าหนดการขอผัดการน ารังวัดตามที่ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่อนุญาต หรือตามก าหนดเวลาที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที่อนุญาตในกรณีหลัง แล้วผู้ยื่นค าขอยังไม่มาน ารังวัดให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ด าเนินการยกค าขอประทานบัตรกรณีเป็นประทานบัตรประเภทที่ 1 หรือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ยกค าประทานบัตรกรณีเป็นประทานบัตรประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3   
              ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นค าขอน าเจ้าหน้าที่ไปท าการรังวัดตามก าหนดนัด หากผู้ยื่นค าขอไม่อาจน ารังวัดได้
ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะให้ผู้อื่นน ารังวัดแทน ให้ผู้ยื่นค าขอท าหนังสือมอบฉันทะเป็นหลักฐาน
และให้จัดหาคนงานรังวัดให้ตามความจ าเป็น โดยท าบันทึกค ารับรองไว้ต่อเจ้าหน้าที่ตามแบบแนบท้ายแนวทาง
ปฏิบัตินี้ก่อนออกไปท าการรังวัด 
  ข้อ 8 กรณีการรังวัดด้วยกล้องส ารวจประมวลผลรวม โดยวิธีการรังวัดบรรจบหมุด 
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
     8.๑ ก่อนออกไปปฏิบัติงานรังวัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกล้องส ารวจ
ประมวลผลรวมให้ถูกต้อง โดยบันทึกผลการตรวจสอบในสมุดสนามเล่มที่ใช้ในการรังวัดแปลงนั้น ๆ แบบสมุดสนาม
ให้ใช้ตามตัวอย่าง (ช) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ และภายหลังการตรวจสอบเสร็จแล้ว ต้องลงชื่อก ากับรับรอง
ว่าได้ท าการตรวจสอบจริงทุกครั้งการตรวจสอบให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   ก. กล้องส ารวจประมวลผลรวม จะต้องแสดงการอ่านค่าองศาราบ 5 ครั้ง 
โดยอ่านหน้าซ้าย 3 ครั้ง และหน้าขวา 2 ครั้ง มุมดิ่งหน้าซ้ายและหน้าขวาหน้าละ 1 ครั้ง เพื่อทราบค่าแตกต่าง  
ค่ามุมที่อ่านได้จะต้องมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน ± ๒0 ฟิลิปดา 
   ข. กล้องส ารวจประมวลผลรวมต้องได้รับการตรวจสอบการวัดระยะเทียบกับ
ระยะมาตรฐานไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ เมตร ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± ๕ มม. ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี 
   8.๒ ต้องท าการรังวัดเชื่อมโยงถ่ายค่าพิกัดฉาก U.T.M. จากหมุดหลักฐานการแผนที่
หรือหลักหมายเขตเหมืองแร่เดิม หรือหมุดที่มีค่าพิกัดฉาก U.T.M. อย่างน้อย 3 หมุด หรือหลักเข้าหาเขต
ค าขอประทานบัตรที่ท าการรังวัด ซึ่งหมุดหรือหลักดังกล่าวได้รังวัดตรวจสอบแล้วถูกต้องไม่ คลาดเคลื่อน 
ในกรณีที ่บริเวณนั้นมีหมุดหลักฐานการแผนที่หรือหลักหมายเขตเหมืองแร่เดิมหรือหมุดที่มี ค่าพิกัดฉาก 
U.T.M. เพียง 2 หมุด หรือหลัก และปรากฏว่าหมุดหรือหลักดังกล่าวอยู ่ในสภาพแน่นหนาไม่มีร่องรอย 
การถูกเคลื่อนย้าย และได้รังวัดตรวจสอบแล้วถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน อนุโลมให้ใช้ เป็นหลักฐานเชื่อมโยง
ส าหรับการรังวัดได้ แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการรังวัดต้องบันทึกเหตุผลไว้ในสมุดสนาม การรังวัดตรวจสอบหมุด 
หรือหลักดังกล่าวที่จะใช้เป็นหลักฐานการเชื่อมโยงส าหรับการรังวัด เมื่อค านวณตรวจสอบแล้ว ระยะระหว่างหมุด
หรือหลักจะต้องมีความแม่นย า (Accuracy) ไม่ต่ ากว่า 1:1,000 จึงจะถือว่าหมุดหรือหลักนั้นถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน
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  8.๓ ให้ตั้งเข็มทิศหาอาซิมุท (Magnetic Azimuth) ทั้งของธงหน้าและธงหลังที่หมุดหลัก
หลักฐานการแผนที่หรือหลักหมายเขตหรือหมุดที่มีค่าพิกัดฉาก U.T.M. ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกงานรังวัด 
และค านวณวงรอบ 
  8.๔ การอ่านค่าองศาราบ ให้อ่านหน้าซ้ายไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และหน้าขวาไม่น้อยกว่า 
2 ครั้ง การวัดระยะให้วัดไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยอ่านถึงทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ แล้วน าค่าเฉลี่ยของมุมราบและระยะ
ไปใช้ในการค านวณ 
  8.๕ รายการรังวัดบรรจบหมุดให้บันทึกลงในระบบความจ าของกล้องส ารวจประมวลผลรวม 
หรือเขียนลงในสมุดสนามด้วยหมึกให้ชัดเจน การแก้ไขรายการรังวัดให้ใช้วิธีขีดฆ่ า โดยให้เห็นตัวเลขเดิมแล้ว
เขียนตัวเลขที่แก้ไขไว้คู่กัน เมื่อแก้ไขแล้วให้ผู้ท าการรังวัดลงชื่อก ากับตัวเลขที่แก้ไขไว้ทุกแห่ง 
 8.๖ การค านวณวงรอบ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
                                 ก. ค ่าความคลาดเคลื ่อนทางม ุม  (Angular Error) ไม ่เก ิน  ± 30˝ √ N                 
โดยที่ N = จ านวนหมุดที่ตั้งกล้อง 
  ข. ค่าความคลาดเคลื่อนเข้าบรรจบ (Error of Closure) ไม่ต่ ากว่า 1 : ๕,000 

  ค. การค านวณเนื้อที่ให้ค านวณโดยวิธี Double Meridian Distance  
  8.๗ การคัดค่าพิกัดฉากลงในบัตรพิกัดฉาก ให้คัดเรียงล าดับหมายเลขมุมประทานบัตร 
โดยให้ใช้สีน้ าเงินหรือสีด าส าหรับค่าพิกัดฉากใหม่ และสีแดงส าหรับค่าพิกัดฉากเก่ากับให้คัด ทิศระยะ  
และเครื่องหมายหลักหมายเขตลงในบัตรพิกัดฉากให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งให้หมายเหตุว่าค่าพิกัดฉากที่ได้รังวัด
โยงยึดมาจากไหน บัตรพิกัดฉากท่ีใช้เป็นหลักฐานต้องมีลายมือชื่อ ผู้คัด ผู้ทาน และผู้ตรวจ และลงวัน เดือน ปี  
ที่คัดก ากับไว้เป็นหลักฐานในตอนท้ายของบัตรด้วย แบบบัตรพิกัดฉากให้ใช้ตามตัวอย่าง (ซ) แนบท้ายแนวทาง
ปฏิบัตินี้ 
  8.๘ กรณีสมุดสนามที่ท าการรังวัดบรรจบหมุดด้วยกล้องส ารวจประมวลผลรวม 
นอกจากแสดงรายการรังวัดมุมและระยะแล้ว จะต้องแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานทุกวัน และบันทึก 
การชี้แจงเหตุผลการรังวัดในเรื่องต่าง ๆ ก่อนที่จะส่งสมุดสนามให้ตรวจสอบ ต้องลงนามรับรองว่าเป็นต้นฉบับจริง 
พร้อมทั้งแนบแผนที่แสดงการรังวัด แผนที่ค าขอต่าง ๆ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งค าขอ และแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของ
หมุดหลักฐานการแผนที่ที่สร้างขึ้น (ถ้ามี)การส่งสมุดสนามให้ส่งพร้อมรายการค านวณวงรอบ บัตรพิกัดฉาก 
รายการค านวณเนื้อที่ทั้งนี้ สมุดสนาม บัตรพิกัดฉาก และรายการค านวณต่าง ๆ ให้ท าส าเนาเก็บไว้ที่ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 1 ชุด 
 ข้อ 9 กรณรีังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ให้ด าเนินการดังนี้  
  9.๑ เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมแบบรังวัดชนิดขาตั้งแบบ ๒ ความถี่ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ 
  9.๒ รังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม โดยวิธีการรังวัดแบบสถิต (Static) 
ระบบพิกัดสากล WGS 84 (แผนที่ชุด L 7018) 
  9.๓ ในการรังวัดให้รังวัดออกและเข้าบรรจบ หมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมของกรม
แผนที่ทหาร หรือหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมของหน่วยราชการอื่นที่มีค่าพิกัดฉากระบบดาวเทียม หรือหมุด
หลักฐานการแผนที่ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตัวหนึ ่ง 
ตั้งอยู่ ณ จุดที่ทราบค่าพิกัด อีกตัวหนึ่งตั้ง ณ จุดที่ต้องการทราบค่าพิกัดตามหลักหมายเขตค าขอประทานบัตร 
ที่ได้ยื่นค าขอไว้ การปฏิบัติงานจะเปิดเครื่องเพ่ือรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมกัน ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
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  ก. การรังวัดก าหนดต าแหน่งหลักหมายเขตเหมืองแร่ตามที่ ได้ยื่นค าขอไว้ 
ต้องก าหนดให้เหมาะสมในพ้ืนที่เปิดโล่งเท่านั้น ไม่มีอุปสรรคกั้นในมุมสูงที่เกิน 15 องศา จากแนวราบ เพ่ือให้
สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ 
  ข. การบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียมแต่ละมุมเขตค าขอประทานบัตรต้องใช้เวลา 
ในการวัดไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง และต้องปฏิบัติตามดังนี้ 
  - มีดาวเทียมอย่างต่ าที่รับสัญญาณได้ไม่ต่ ากว่า  5 ดวง 
  - ค่าความแม่นย าของรูปทรงเรขาคณิตดาวเทียม Geometric Dilution  
     of Precision  (GDOP) น้อยกว่า  6 
  - ค่าความคลาดเคลื่อนของระยะเม่ือเปรียบเทียบกับการรังวัดโดยตรง                  
    ไม่ต่ ากว่า ๑ : ๑,๐๐๐      
  - ระยะเส้นฐานต้องไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตร 
  ค. ข้อมูลการรังวัดทั ้งหมด จะต้องถูกประมวลผลในระบบพิกัด WGS 84 
และมีการปรับแก้เพ่ือให้ได้ความผิดพลาดน้อยกว่า 2 เซนติเมตร    
 ข้อ ๑0 การรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ร่วมกับการรังวัดด้วยกล้องส ารวจ
ประมวลผลรวม ให้น าเครื่องมือและวิธีการตามข้อ ๑๑ มาใช้ โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตัวหนึ่งตั้งอยู่               
ณ จุดที่ทราบค่าพิกัด อีกตัวหนึ่งตั้ง ณ จุดที่ใกล้กับบริเวณต าแหน่งหลักหมายเขตเหมืองแร่ตามท่ีได้ยื่นค าขอไว้ 
จ านวน ๒ จุด เพ่ือใช้ส าหรับออกงานรังวัดด้วยกล้องส ารวจประมวลผลรวมตามข้อ 8  
 ข้อ ๑1 ในการรังวัดปักหลักหมายเขตค าขอประทานบัตรให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑1.๑ ให้ท าการรังวัดตามแนวเขตที่ผู้ขอได้ยื่นค าขอไว้ หรือตามที่ปักหลักหมายเขต
พ้ืนที่ค าขอประทานบัตรที่ได้ยื่นขอไว้   
   ๑1.๒ การปักหลักหมายเขตลงที่มุมเขตค าขอประทานบัตรให้ตอกหมายเลข 
ประจ ามุม และหมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ก่อน แล้วปักหลักหมายเขตนั้นลงที่มุมเขตค าขอประทานบัตร               
โดยให้เรียงกันไปตามล าดับตั้งแต่หมายเลข 1 จนครบรอบเขตค าขอประทานบัตร ถ้ามุมเขตค าขอประทานบัตร
มุมใดมีหลักหมายเขตประทานบัตร หรือค าขอประทานบัตรเดิมที่ได้ท าการรังวัดแล้ว เป็นมุมร่วมอยู่ด้วยหลัก
เดียวหรือหลายหลัก ให้เว้นการปักหลักหมายเขตลงที่มุมร่วมและหลักหมายเลขต่อไป ที่จะต้องปักใหม่  
ให้ข้ามหมายเลขประจ ามุมของหลักหมายเขตที่เป็นมุมร่วมนั้น แล้วใช้หมายเลขที่ถัดไปให้ตรงกับมุมเขตค าขอ 
ที่ท าการรังวัดและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามมิให้ถอนหลักหมายเขตประทานบัตรหรือค าขอประทานบัตรที่ได้ท า
การรังวัดแล้วขึ้นมาตอกหมายเลขใหม่อีก การปักหลักหมายเขตต้องปักก่อนที่จะรังวัดผ่านทุกหลัก 
               ๑1.๓ การรังวัดค าขอประทานบัตรใหม่ หากค าขอประทานบัตรแปลงนั้นเดิม เป็น
ประทานบัตร หรือค าขอประทานบัตรที่ได้ท าการรังวัดแล้ว และภายหลังได้สิ้นอายุ ขอถอน ถูกเพิกถอน 
ถูกสั่งยกค าขอ ถูกสั่งไม่อนุญาต หรือถูกปฏิเสธค าขอ กรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่กรณี  หากปรากฏว่าค าขอ
ประทานบัตรแปลงที่จะท าการรังวัดใหม่ ขอตามแนวเขตเดิมของประทานบัตรหรือค าขอประทานบัตรแปลงที่ได้
ท าการรังวัดแล้วนั้น และค าขอประทานบัตรแปลงที่จะท าการรังวัดใหม่ไม่จ าเป็นต้องปักหลักหมายเขตเพ่ิมเติม 
ให้ใช้หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ของประทานบัตรหรือค าขอประทานบั ตรที่ได้ท าการรังวัดไว้แล้ว  
และให้ใช้ค่าพิกัดฉากเดิมเป็นค่าพิกัดฉากของค าขอประทานบัตรแปลงใหม่ 
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  ๑1.๔ การรังวัดตรวจสอบหลักหมายเขตเดิม ให้ด าเนินการดังนี้ 
   ก. เมื่อค่าพิกัดฉากต่างจากค่าเดิมไม่เกิน ๒.๐๐๐ เมตร ให้ถือเป็น “ค่าในดิน” 
   ข. เมื่อค่าพิกัดฉากต่างจากค่าเดิมไม่เกิน ๒.๐๐๐ เมตร ให้ท าการรังวัด               
ปักหลักหมายเขตเหมืองแร่ใหม่ 
  ๑1.๕ มุมเขตค าขอประทานบัตรใด หากมีหลักหมายเขตประทานบัตรหรือ                  
ค าขอประทานบัตรเดิม ที่ได้ท าการรังวัดแล้วเป็นมุมร่วมอยู่ด้วย แต่หลักหมายเขตนั้นสูญหาย ให้ท าการรังวัด
ปักหลักหมายเขตใหม่ลงในต าแหน่งเดิม (Refix) โดยใช้หมายเลขหลักเดิม แต่ถ้าภูมิประเทศไม่อ านวย                  
ให้กระท าได้ให้ปักหลักหมายเขตพยาน การปักหลักหมายเขตพยานให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ก. ต้องอยู่ ใกล้กับต าแหน่งเดิมมากที่ สุด และต้องมองเห็นจุดมุมเขต    
ประทานบัตรหรือค าขอประทานบัตรเดิมนั้น 
  ข. ต้องปักอยู่ในเขตของแปลงค าขอที่ท าการรังวัดใหม่ โดยใช้หมายเลข      
ของแปลงค าขอใหม ่
   ค. ต้องปักมุมเขตละหนึ่งหลัก จะปักหลักเดียวใช้ร่วมกันหลายมุมเขตไม่ได้ 

     ในกรณีที่ไม่สามารถปักหลักหมายเขตลงในต าแหน่งเดิมและไม่สามารถปักหลักหมาย
เขตพยานได้ เพราะพ้ืนที่นั้นกลายเป็นขุมเหมืองและมีประทานบัตรแปลงอ่ืนอยูข่้างเคียง ให้ใช้จุดก าหนดเป็นมุม
เขตค าขอในแผนที่ โดยให้สร้างหมุดโยงยึดอย่างน้อย 1 ชุด จ านวน 3 หมุด ให้มีระยะห่างระหว่างหมุดไม่น้อย
กว่า 40 เมตร หมุดโยงยึดที่สร้างขึ้นให้ใช้หมายอักษร R (R ย่อมาจาก Reference) น าหน้าหมายเลขประจ า
หมุดเรียงตามล าดับทับด้วยหมายเลขประจ าแปลงนั้น ๆ โดยเริ่มตั้งแต่หมายเลข R 1 เป็นต้นไป หมุดโยงยึดที่สร้าง
ขึ้น สามารถใช้เป็นจุดโยงยึดไปยังมุมเขตที่เป็นจุดก าหนดหลายมุมเขตได้ 
  ๑1.๖ ถ้าหลักหมายเขตค าขอใด ที่จะต้องปักในแนวด้านร่วมของประทานบัตร            
หรือค าขอประทานบัตรเดิมซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน หรือร่วมโครงการท าเหมืองเดียวกัน หรืออยู่ในบริเวณ  
ที่ก าลังท าเหมืองเข้าหาให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการรังวัดใช้ดุลพินิจที่จะไม่ปักหลักเขตของค าขอในแนวด้านร่วมกับ
ประทานบัตรเดิมนั้นได้ 
  ๑1.๗ ในกรณีหลักหมายเขตพยานเดิมสูญหาย ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
                                         ก. ให้ปักหลักหมายเขตใหม่ลงตามค่าพิกัดฉากของจุดมุมเขตเดิมโดยให้ใช้
หมายเลขของหลักหมายเขตใหม่ 
                        ข. ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตาม ก. ได้ ให้ปักหลักหมายเขตใหม่ลงตามค่าพิกัด
ฉากของหลักหมายเขตพยานเดิมที่สูญหาย โดยใช้หมายเลขหลักหมายเขตพยานเดิม                                                                                                                                                 
                                         ค. ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตาม ก. และ ข. ได้ ให้ปักหลักหมายเขตพยานใหม่   
อยู่ภายในแปลงค าขอที่ท าการรังวัดใหม่ โดยใช้หมายเลขของหลักหมายเขตใหม่ ทั้งนี้ ให้ตอกเครื่องหมาย W              
ไว้หน้าหมายเลขของหลักหมายเขตพยานใหม่นั้นด้วย 
  ๑1.๘ ระยะการปักหลักหมายเขตตามแนวค าขอประทานบัตรท าเหมืองประเภทที่ ๑ 
และประเภทที่ ๒ ให้ปักหลักหมายเขตห่างกันไม่เกิน 400 เมตร เว้นแต่หลักหมายเขตนั้นอยู่ในแนว           
ด้านร่วมของค าขอประทานบัตร ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน ส าหรับในกรณีการรังวัดค าขอประทานบัตรท าเหมือง
ประเภทที่ ๓ ให้ปักหลักหมายเขตห่างกันเกินกว่า 400 เมตร ได้เท่าที่จ าเป็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม            
ของสภาพภูมิประเทศแต่ละพ้ืนที่ 
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   ๑1.๙ การรังวัดสอบเขตในกรณีหลักหมายเขตเดิม หรือหลักหมายเขตพยานเดิม 
สูญหาย ให้ปฏิบัติโดยยึดหลักเกณฑ์ตามข้อ 11.๕ และ ๑1.๗ โดยอนุโลม 
 ข้อ 12  การรังวัดเก็บรายละเอียดเส้นทาง ห้วย ล าน้ า ขุมเหมือง และอาคารหรือถาวรวัตถุใด 
ที่จ าเป็นต้องแสดงไว้ในเขตค าขอประทานบัตร ให้ท าการรังวัดโดยกล้องส ารวจชนิดประมวลผลรวม   
 ข้อ 13 ในกรณีที่ค าขอประทานบัตรได้ยื่นขอตามแนวเขตเดิม ซึ่งได้รังวัดปักหลักหมายเขต 
พร้อมทั้งไต่สวนไว้เรียบร้อยภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รังวัดเสร็จ หากเจ้าหน้าที่ออกไป
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าหลักหมายเขตเดิมอยู่ครบถ้วนและไม่คลาดเคลื่อนไม่ต้องท าการรังวัดใหม่และให้ใช้
หมายเลขหลักหมายเขตเดิมเป็นหมายเลขประจ าแปลงของค าขอแปลงนั้น 
 ข้อ 14 ค่าธรรมเนียมรังวัดส าหรับค าขอประทานบัตรให้ค านวณตามจ านวนเนื้อที่ที่ได้ท า
การรังวัดจริง 
 ข้อ ๑5 ในกรณีที่ผู้ยื ่นค าขอประทานบัตร ขอให้เจ้าหน้าที่ท าการรังวัดออกนอกเขตค าขอ
ประทานบัตรที่ยื่นขอไว้ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  ๑5.๑ ที่แปลงนั้น ผู ้ยื ่นค าขอมีกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน หรือได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินให้ยื่นค าขอประทานบัตรทับที่ดินดังกล่าวได้   
และผู้ยื่นค าขอได้ระบุว่าได้ยื่นค าขอประทานบัตรทับที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองนั้นไว้ในค าขอ
ประทานบัตรด้วย 
  ๑5.๒ ที่แปลงนั้น อยู่ในเขตอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรือหมู่อาชญาบัตรผูกขาด
ส ารวจแร่ของผู้ยื่นค าขอเอง และผู้ยื่นค าขอได้ระบุว่าได้ยื่นค าขอประทานบัตรทับอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
หรือหมู่อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ดังกล่าว ไว้ในค าขอประทานบัตรด้วย 
  ๑5.๓ ที่แปลงนั้น อยู่ในเขตหมู่ค าขอประทานบัตรของผู้ยื่นค าขอเอง ซึ่งหมู่ค าขอ
ประทานบัตรนั้นได้ยื่นขอโดยมีแนวเขตติดต่อกัน   
  การรังวัดออกนอกเขตค าขอประทานบัตรในกรณีดังกล่าว ให้กระท าได้โดยมีเนื้อที่  
ไม่เกินค าขอและให้ผู้ท าการรังวัดบันทึกความประสงค์ของผู้ยื่นค าขอ กับให้ผู้ยื่นค าขอ ลงนามในบันทึกนั้นด้วย 
และภายหลังจากที่ท าการรังวัดเสร็จ ผู้ยื่นค าขอและเจ้าหน้าที่ผู้ท าการรังวัดต้องกลับมาท าแผนที่แสดงเขต  
ที่ท าการรังวัดได้ ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยแนบแผนที่แสดงเขตค าขอเดิมไว้ด้วย 
 ข้อ ๑6 การรังวัดค าขอประทานบัตรในทะเลให้ท าการรังวัด ด้วยกล้องส ารวจประมวลผลรวม  
หรือเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม โดยสร้างหมุดโยงยึด (หมุด R) ไว้ตามชายฝั่งทะเลชุดละ 3 หมุด ชุดเดียว
หรือหลายชุดให้เพียงพอส าหรับใช้เป็นจุดโยงยึด เพ่ือตรวจสอบมุมเขตค าขอประทานบัตรในทะเลได้ทุกมุมเขต 
 ข้อ 17 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าการรังวัดได้รังวัดเสร็จและกลับมาปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  17.๑ ส่งสมุดสนามให้หัวหน้าฝ่ายรับทราบและลงนามยืนยันว่าเป็นสมุดสนาม
ต้นฉบับที่ใช้ในการรังวัดจริง 
  17.2 เขียนแผนที่แสดงการรังวัดชั้นต้น แผนที่แสดงการรังวัดแผนที่ประกาศ 
แผนที่แสดงจุดที่ตั้ง แผนที่ประกอบการเขียนแบบพิมพ์ประทานบัตร แผนที่แสดงจุดที่ตั้งหมุดหลักฐาน  
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การแผนที่ (ถ้ามี) แผนที่แสดงการตรวจสอบระหว่างเขตที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง กับเขตค าขอ 
ประทานบัตร (ถ้ามี) แผนที่ดังกล่าวให้พิจารณาจัดท าโดยใช้มาตราส่วนตามมาตรฐานแผนที่ของรัฐ (ONE MAP)
เป็นล าดับแรกก่อนคือมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และ 1:50,000 กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้อนุโลมให้ใช้
มาตราส่วน 1:10,000, ๑:๒๕,๐๐๐ และ ๑:๒๕๐,๐๐๐ ตามความเหมาะสมของแผนที่นั้น ๆ หลักเกณฑ์ 
และรูปแบบการเขียนแผนที่ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
                                      ก. การเขียนแผนที่แนบท้ายประกาศ แผนที่ค าขอ หรือแผนที่ประกอบการ
เขียนแบบพิมพ์ประทานบัตรให้เขียนตามตัวอย่าง (ค) ที่แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ ส่วนค าขอประทานบัตรในทะเล 
ให้เขียนตามตัวอย่าง (ค) โดยอนุโลม หากมีทางน้ าหรือทางหลวงสาธารณะในรัศมี ๑๐0 เมตร ส าหรับเหมือง
ประเภทที่ ๑ และ ๓๐๐ เมตร ส าหรับเหมืองประเภทที่ ๒ และ ๓ จากเขตค าขอประทานบัตรให้แสดงไว้ด้วย 
   ข. การเขียนเครื่องหมายแผนที่  ให้ เขียนตามตัวอย่าง (จ) ที่แนบท้าย 
แนวทางปฏิบัตินี้ 
                                      ค. การเขียนแผนที่แสดงจุดที่ตั้ง ให้เขียนในแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน  
1:50,000 ของกรมแผนที่ทหารให้แสดงจุดที่ตั้งค าขอประทานบัตร และประทานบัตรที่มีภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 
โดยรอบค าขอประทานบัตรกับให้ระบุล าดับชุดและระวางของแผนที่ดังกล่าวให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง (ง) ที่แนบท้าย
แนวทางปฏิบัตินี้ 
                                      ง. การเขียนแผนที่แสดงการรังวัดชั้นต้น ไม่ต้องเขียนเส้นรังวัดแสดง 
การโยงยึด แต่ให้ระบุว่าได้รังวัดโยงยึดมาจากหมุดชนิดใด และให้เขียนรายละเอียดทุกชนิดเกี่ยวกับการรังวัด
รอบเขตแปลงให้ครบถ้วนรวมทั้งแสดงการซ้อนทับ (ถ้ามี) ระหว่างเขตที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองกับ
เขตค าขอประทานบัตร และให้แสดงเขตค าขอเดิมไว้ด้วย กับให้หมายเหตุข้อความในเรื่องนั้น ๆ ไว้ให้ชัดเจน 
  17.๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการรังวัดเขียนแผนที่ให้แล้วเสร็จ ก่อนรวบรวมแผนที่
ดังกล่าวพร้อมสมุดสนาม รายการค านวณต่าง ๆ บัตรพิกัดฉาก ส่งให้ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ตรวจสอบ
ภายใน ๓๐ วัน แบบส่งรายการรังวัดให้ใช้ตามตัวอย่าง (ฌ) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการ
รังวัดลงแผนที่ระวางค าขอและหมายเหตุทะเบียนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
 ข้อ ๑8 ให้ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ตรวจสอบงานค านวณ และวิธีการรังวัดให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัตินี้ และแจ้งผลการค านวณรังวัดให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบ โดยยังไม่
เขียนแบบพิมพ์ประทานบัตร จนกว่าจะส่งเรื่องมาเพ่ือประกอบการอนุญาต การเขียนแผนที่แนบท้ายประทาน
บัตร ให้เขียนตามตัวอย่าง (ฉ) ที่แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
 

หมวด 3 
การรังวัดก าหนดเขตค าขอรับใบอนุญาต 

---------------------- 
 

 ข้อ 19 การรังวัดก าหนดเขตพื้นที่ค าขอใบอนุญาตแต่งแร่ ค าขอใบอนุญาตประกอบ โลหะ
กรรม หรือค าขออนุญาตทิ้งมูลดินทราย และค าขอใบอนุญาตที่ เกี่ยวเนื่องกับค าขอดังกล่าวให้น าวิธีการ
รังวัดตามข้อ 8 ข้อ 9 หรือข้อ ๑0 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ค าขอใบอนุญาตแต่งแร่ ค าขอใบอนุญาต
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ประกอบโลหะกรรม ที่ผู้ขอมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินในพ้ืนที่ที่ขอนั้นเต็ม
ทั้งแปลง ให้ผู้ขอใช้แผนที่ที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครองเป็นแผนที่แสดงเขตค าขอได้ โดยไม่ต้องท า
การรังวัดปักหลักหมายเขต แต่ต้องให้ผู ้ขอแสดงแผนที่ของกรมที่ดินโดยละเอียด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกไป
ตรวจสอบพ้ืนที่ได ้ 
  ค าขอรับใบอนุญาตรับช่วงการท าเหมือง หากยื่นขอเต็มทั้งแปลงประทานบัตรหรือยื่นขอ
ตามแนวเขตประทานบัตร ระหว่างหลักหมายเขตเดิมหลักหนึ่งถึงหลักหมายเขตเดิมอีกหลักหนึ่ง และไม่มีการปักหลัก
หมายเขตเพ่ิมเติมไม่ต้องท าการรังวัดใหม่ กรณีที่ต้องท าการรังวัดค าขอใบอนุญาตรับช่วงการท าเหมืองหลัก
หมายเขตท่ีจะปักเป็นมุมเขตให้ใช้หลักหมายเขตเหมืองแร่และใช้หมายอักษร S (S หมายถึง Sublease) น าหน้า
หมายเลขประจ ามุมเรียงต่อจากหมายเลขมุมเขตประทานบัตรแปลงนั้นทับด้วยหมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ 
  ข้อ 20 การรังวัดปักหลักหมายเขตพ้ืนที่ค าขอใบอนุญาตแต่งแร่ ค าขอใบอนุญาตประกอบ
โลหะกรรม ค าขออนุญาตทิ้งมูลดินทราย หรือค าขอที่เกี่ยวเนื่องกับค าขอดังกล่าว ให้น าวิธีการรังวัดปักหลักหมาย
เขตค าขอประทานบัตรตามข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และหมายเลขประจ าแปลงของค าขอใบอนุญาตแต่ง
แร่ ค าขอใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมให้ใช้หมายเลข 00 (ศูนย์-ศูนย์) น าหน้า ส่วนหมายเลขประจ าแปลง
ค าขออนุญาตทิ้งมูลดินทราย ให้ใช้หมายเลขหลัก หมายเลข 0 (ศูนย)์ น าหน้า 
  ข้อ 21 การรังวัดค าขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ค าขอใบอนุญาตซื้อแร่ ค าขอใบอนุญาต
ตั้งสถานที่เก็บแร่  ให้ท าการรังวัดด้วยกล้องส ารวจประมวลผลรวม โดยก าหนดพิกัด U.T.M. ที่หมุดแรกออก
ด้วย GPS (แบบพกพา) ส่วนหลักหมายเขตที่จะปักมุมเขตให้ใช้หมายเลขประจ ามุมทับด้วยหมายเลขค าขอ
ตามด้วยปี พ.ศ. ของปีที่ออกใบอนุญาตนั้น  
   ในกรณีที่ค าขออนุญาตทิ้งมูลดินทรายมีมากกว่า 1 แปลง ให้ใช้หมายเลขมุมเขตค าขอ
แปลงหลัง  เรียงต่อจากเลขหมายมุมเขตของค าขอแปลงก่อน        
 ข้อ ๒2 เมื่อได้ท าการรังวัดค าขอใบอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการรังวัดปฏิบัติตามข้อ 2๐ 
  ข้อ ๒3 การส่งสมุดสนามให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ให้ส่งตามแบบพิมพ์ 
ที่ก าหนด โดยในสมุดสนามต้องแนบแผนที่แสดงการรังวัด แผนที่ค าขอที่ได้ท าการรังวัดก าหนดเขตแล้ว  
รายการค านวณวงรอบ บัตรพิกัดฉาก รายการค านวณเนื้อที่ สมุดสนาม รายการค านวณวงรอบบัตรพิกัดฉาก 
รายการค านวณเนื้อที่ให้ท าส าเนาเก็บไว้ ณ ทีส่ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จ านวน 1 ชุด 
  ข้อ ๒4 ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวบรวมผลการรังวัด ให้เป็นไปตามระเบียบ 
และค าสั่งแล้วลงชื่อ วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบก ากับไว้ด้วย แล้วส่งผลการรังวัดส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
 ข้อ ๒5 ให้ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ตรวจสอบงานค านวณ แล้วแจ้งผลการค านวณให้
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบโดยเร็ว   
  ข้อ 26 ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการก าหนดเขตค าขอตามแนวทางปฏิบัตินี้ได้ ให้เสนออธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ให้เห็นชอบเป็นรายกรณีไป   
  

หมวด 4 ... 
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หมวด 4 
การเขียนแผนที่ 

---------------------- 
   
   ข้อ 27 รายละเอียดการเขียนแผนที่ 

27.1 ให้เขียนด้วยหมึกสีด าทั้งหมด 
   27.2 เลขหมายมุมประทานบัตรให้เขียนด้วยเลขไทย 
   27.3 หมายเลขหลักหมายเขตประทานบัตรแปลงข้างเคียงให้เขียนด้วยเลขไทย                     
ตัวใหญ่กว่าเลขหมายมุมประทานบัตร 
   27.4 ทิศและระยะก ากับเส้นเขตประทานบัตรเขียนด้วยเลขไทย 
   27.5 จากหลักหมายเขตพยานถึงมุมประทานบัตรให้เขียนเส้นประ 
   27.6 ตัวเลขที่เก่ียวกับหลักหมายเขตพยานให้เขียนด้วยเลขอารบิค 
   27.7 หลักหมายเขตเหมืองแร่แปลงข้างเคียงให้เขียนเฉพาะเลขหลักหมายเลขเขต
เดิมด้วยเลขอารบิคไม่มีเลขทับ 
   27.8 หลักหมายเขตเหมืองแร่ที่มีเลขหมายไม่ตรงกับมุมประทานบัตรหรือไม่ตรงกับ
หมายเลขหลักหมายเขตประทานบัตรแปลงข้างเคียงให้เขียนเลขอารบิคทั้งต้องเขียนเลขทับด้วย 
    27.9 หลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ไม่เทคอนกรีตให้เขียน     ส่วนหลักหมายเขต 
เหมืองแร่ที่เทคอนกรีตให้เขียน      และมุมประทานบัตรที่ไม่ได้ปักหลักหมายเขตเหมืองแร่ให้เขียนเป็นจุด ๆ เดียว 
   27.10 การหมายสีในแผนที่อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ หรือ
ประทานบัตรที่ต้องการให้หมายสีแดง ส่วนแปลงอื่น ๆ ที่อยู่ข้างเคียงให้หมายสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดง สีน้ าเงิน 
และสีน้ าตาล สีที่หมายลงในแปลงที่ต้องการหรือแปลงข้างเคียง ขนาดกว้างไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของผู้อ่ืนในแผนที่ประกาศ หรือแผนที่ประกอบการเขียนแบบพิมพ์
ประทานบัตร หรือเขตเนื้อท่ีที่มิได้รวมอยู่ในเขตอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ให้ระบายสีทึบด้วยสีอ่ืนที่ไม่ใช่สีแดง 
สีน้ าเงิน และสีน้ าตาล เขตทางน้ า ทะเล พรุ บึง ให้หมายสีน้ าเงิน แนวถนน ทางเกวียน ทางเดิน ให้หมายสีน้ าตาล 

ข้อ 28 ตัวอย่างวิธีการเขียนแผนที่และแบบรายการรังวัดซึ่งแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ มีดังนี้ 
28.1 การเขียนแผนที่แสดงเขตตามค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และค าขอ

อาชญาบัตรพิเศษ ใช้เขียนตามตัวอย่าง (ก)  
 28.2 การเขียนแผนที่แสดงจุดที่ตั้งค าขออาชญาบัตรส ารวจแร่ผูกขาดส ารวจแร่และ

ค าขออาชญาบัตรพิเศษ ให้เขียนตามตัวอย่าง (ข) 
 28.3 การเขียนแผนที่แนบท้ายประกาศ แผนที่ค าขอ หรือแผนที่ประกอบการเขียน

แบบพิมพ์ประทานบัตร และค าขอประทานบัตรในทะเล ให้เขียนตามตัวอย่าง (ค) 
 28.4 การเขียนแผนที่แสดงจุดที่ตั้งค าขอประทานบัตร ให้เขียนตามตัวอย่าง (ง) 
 28.5 การเขียนเครื่องหมายแผนที่ ให้เขียนตามตัวอย่าง (จ) 
 28.6 การเขียนแผนที่แนบท้ายประทานบัตร ให้เขียนตามตัวอย่าง (ฉ) 
28.7 การเขียนแผนที่แสดงการรังวัดชั้นต้น ให้เขียนตามตัวอย่าง (ช) 
28.8 แบบสมุดสนาม ใช้ใช้ตามตัวอย่าง (ซ) 
28.9 แบบบัตรพิกัดฉาก ให้ใช้ตามตัวอย่าง (ฌ) 
28.10 แบบส่งรายการรังวัด ให้ใช้ตามตัวอย่าง (ญ) 

---------------------- 



บันทึกค ำรับรองเกี่ยวกับกำรจัดหำคนงำนรังวัด 
 

 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด............................... 
 ฝ่ำยอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ 

 วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. .................  

ข้ำพเจ้ำ..........................................................................ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจของผู้ยื่นค ำขอ
................................ขอใหค้ ำรบัรองต่อฝำ่ยอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแรจ่งัหวดั...................................
เกี่ยวกบักำรจัดหำคนงำนและค่ำใช้จ่ำยของคนงำนรังวัดที่ข้ำพเจ้ำขอให้ท ำกำรรังวัดค ำขอ..................................
เลขที่.............../..................ต ำบล...........................อ ำเภอ...........................จังหวัด............... ............ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำรับรองจัดหำคนงำนรังวัด จ ำนวน .................. คน 
ข้อ 2 ข้ำพเจ้ำรับรองเป็นผู้ออกค่ำจ้ำงคนงำนรังวัด ค่ำพำหนะและที่พักของคนงำนรังวัด ตำมข้อ 1 

ตลอดจนรับเป็นผู้จัดหำอุปกรณ์กำรถำงแนวเขตในกำรรังวัด 
ข้อ 3 ข้ำพเจ้ำรับรองจัดหำพำหนะมำรับเจ้ำหน้ำที่ตำมก ำหนด และเมื่อเสร็จงำนรังวัดแล้ว 

จะจัดพำหนะมำส่งเจ้ำหน้ำที่ ณ ที่ท ำกำรฝ่ำยอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ดังกล่ำว  
 
 
 

ลงนำม.........................................ผู้ยื่นค ำขอ 
(............................................) 

 
 
 

ลงนำม.........................................ผู้บันทึก 
(...........................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

 เขียนที่.............................................  

 วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ................. 

  ข้ำพเจ้ำ........................................................................................................อำยุ.....................ปี 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน......................................................................................สญัชำติ...................... 
อยู่บ้ำน/ส ำนักงำนเลขท่ี.....................ซอย.................................................ถนน.......................... ..........................
ต ำบล/แขวง........................................................................อ ำเภอ/เขต................................... ..............................
จังหวัด....................................................ผู้ยื่นค ำขอ.................... ..............................เลขที่.................................... 
ขอมอบฉันทะให้................................................................................................................ .....อำยุ......................ปี 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน......................................................................................สญัชำติ...................... 
อยู่บ้ำน/ส ำนักงำนเลขท่ี.....................ซอย.................................................ถนน.......................... ..........................
ต ำบล/แขวง........................................................................อ ำเภอ/เขต................................... ..............................
จังหวัด.................................................................เป็นตัวแทนกระท ำกิ จกำรโดยชอบด้วยกฎหมำยแทนข้ำพเจ้ำ
ในกิจกำร..................................................................................................................... ..................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

เพ่ื อ เป็ นหลักฐำนผู้ มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะได้ลงลำยมื อชื่ อ ไว้ เป็ นส ำคัญ  
ต่อหน้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตั้งแต่วันท ำหนังสือมอบฉันทะนี้ 

 
 
 

ลงนำม.........................................ผู้มอบฉันทะ 
(........................................) 

 
 
 

ลงนำม.........................................ผู้รับมอบฉันทะ 
(........................................) 

 
 
 

ลงนำม..................................................พยำน 
(.................................................) 

 
 
 

ลงนำม..................................................พยำน 
(.................................................) 

 































 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ 
ตามข้อ 8 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดก าหนดเขตค าขอ 

ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2560 
---------------- 

                     
หมวด  1 
บททั่วไป 

---------------- 
 

  ข้อ 1 ตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
  “หมุดหลักฐานการแผนที่หลัก” หมายความว่า หมุดหลักฐานการแผนที่
ดาวเทียมชนิดมั่นคงถาวร   
 “หมุดหลักฐานการแผนที่” หมายความว่า หมุดหลักฐานการแผนที่ที่ได้ 
ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียม หมุดหลักฐานที่รังวัดออกและเข้าบรรจบหมุดหลักฐานของ 
กรมแผนที่ทหาร หรือหมุดหลักฐานที่มีค่าพิกัดฉากต่อเนื่องจากหมุดหลักฐานของกรมแผนที่ทหาร 
 “หมุดหลักฐานการระดับชั้นที่ 3” หมายความว่า หมุดหลักฐานที่รังวัด
ออกจาก และเข้าบรรจบหมุดหลักฐานการระดับของกรมแผนที่ทหาร หรือหมุดที่มีค่าระดับต่อเนื่อง
จากหมุดหลักฐานการระดับของกรมแผนที่ทหาร  
 “หมุดบรรจบ” (Junction Point) หมายความว่า หมุดระดับที่เลือกขึ้นไว้เพื่อ
การบรรจบของสายการระดับตั้งแต่สองสายการระดับขึ้นไป 
 “สายการระดับ” (Line of Leveling) หมายความว่า จ านวนชุดความสูงต่าง
ต่อเนื่องที่ท าการรังวัดมาจากหมุดหลักฐานการระดับ โดยการรังวัดไปและกลับเพ่ือหาความสูงต่างใน
สายการระดับนั้น 
 “ตอนการระดับ” (Section) หมายความว่า ส่วนหรือตอนของสายการระดับ
ซึ่งบันทึกไว้เป็นหน่วยหนึ่งของระยะในสายการระดับนั้น ซึ่งตอนการระดับต้องเริ่มและสิ้นสุดลงที่หมุด 
หลักฐานการระดบั เป็นหมุดหลักฐานถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ ปกติจะมีระยะทาง ๑ ถึง ๒ กิโลเมตร 
 “ตอนการระดับบรรจบ” (LooP) หมายความว่า วงรอบการระดับที่เดินรังวัดไป
และกลับซึ่งบันทึกไว้เป็นหน่วยหนึ่งของระยะในสายการระดับนั้น  
 ข้อ 2 การสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ให้สร้างเป็นแท่นคอนกรีตขนาดกว้าง ยาว ลึก 
มีรูปและรายละเอียดตามตัวอย่าง (ก) และ (ข) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
  ข้อ 3 หมุดหลักฐานการแผนที่ที่สร้างขึ้นต้องมีชื่อกรม ชื่อย่อจังหวัด อันเป็นที่ตั้ง 
ของหมดุหลักฐานการแผนที่เป็นภาษาอังกฤษ หมายเลขประจ าหมุดทับด้วยเลขของปี พ.ศ. และให้ระบุ
วัน เดือน ปี ที่สร้างก ากับไว้ที่หมุดหลักฐานการแผนที่ด้วยชื่อย่อจังหวัดต่าง ๆ ให้ใช้ตามตัวอย่างท้าย
แนวทางปฏิบัตินี้  
  ข้อ 4 ให้สร้างหมุดหลักฐานการแผนที่  ในต าแหน่งที่มั่นคง ยากต่อการถูกท าลาย 
สามารถค้นหาได้โดยง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน การสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ดังกล่าวต้อง
สร้างชุดละไม่น้อยกว่า 3 หมุด และมองเห็นซึ่งกันและกันโดยมีระยะห่างระหว่างหมุดไม่น้อยกว่า 
40 เมตร 

ข้อ 5 ก่อนออก ... 
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ข้อ 5 ก่อนออกไปปฏิบัติงานรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องมือรังวัดทุกชนิด โดยบันทึกผลการตรวจสอบในสมุดสนามหรือเอกสารที่
บันทึกแสดงการตรวจสอบและให้ฝ่ายรังวัดสัมปทาน ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ลงชื่อก ากับ
รับรองว่าได้ท าการตรวจสอบจริงทุกครั้ง การตรวจสอบให้ปฏิบัติดังนี้ 

 5.๑ เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ต้องรังวัดตรวจสอบกับหมุดหลักฐาน 
ที่มคี่าพิกัดฉากระบบดาวเทียม ทุก ๆ 6 เดือน 

 5.๒ กล้องระดับ ต้องตรวจสอบระดับฟองกลม และระดับฟองยาวว่าอยู่
กึ่งกลางหลอดระดับหรือไม่   ถ้ามีความคลาดเคลื่อนต้องท าการปรับแก้พร้อมทั้งตรวจสอบ 
Collimation Error ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากแนวแกนกล้อง หรือแนวเล็งกล้อง 
ไมข่นานกับแกนของหลอดระดับหรือพ้ืนระดับ ถ้ามีความคลาดเคลื่อนต้องปรับแก้ให้หมดไป 

 5.๓ ไม้วัดระดับ (Staff)  ต้องตรวจสอบว่าเมื่อตั้งไม้วัดระดับให้อยู่ในแนวดิ่ง
อย่างแท้จริงแล้ว ระดับฟองกลม (ระดับตาไก่) ที่ติดตั้งอยู่หลังไม้วัดระดับอยู่กึ่งกลางหลอดระดับหรือไม ่
หากมีความคลาดเคลื่อนต้องท าการปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ข้อ 6 รายงานการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ ต้องบันทึกในสมุดสนามให้
ชัดเจนและเรียบร้อย ห้าม ขูด ขีด หรือลบรายการรังวัดไม่ว่ากรณีใด ๆ การแก้ไขรายการรังวัดให้ใช้วิธีขีดฆ่า 
โดยให้มองเห็นตัวเลขเดิมแล้วเขียนตัวเลขที่แก้ไขไว้คู่กัน เมื่อแก้ไขแล้วให้ผู้ท าการรังวัดลงชื่อก ากับ
ตัวเลขที่แก้ไขไว้ทุกแห่ง 
  ข้อ 7 การรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่  หมุดหลักฐานการะดับชั้นที่ 3 
ให้อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายรังวัดสัมปทาน ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 
 

หมวด  2 
วิธีการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ 

---------------- 
  

  ข้อ 8 การรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ให้ครอบคลุมบริเวณแหล่งแร่ต่าง ๆ  
ให้ฝ่ายรังวัดสัมปทาน ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ พิจารณาด าเนินการจัดท าแผนงานรังวัดเสนอขอ
อนุมัติ ต่อผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ในแผนงานดังกล่าวให้แสดงรายละเอียด 
วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะ งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่จะปฏิบัติงาน ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือประกอบการพิจารณา    

ข้อ 9 กรณีที ่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใด มีความประสงค์จะท าการรังวัด
สร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ให้จัดท าแผนงานรังวัดพร้อมแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 
แสดงรายละเอียดโดยประมาณเสนอส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาจัดสร้างให้ต่อไป 
 ข้อ 10 การใช้หมายเลขประจ าหมุดหลักฐานการแผนที่ ให้ใช้หมายเลขประจ าหมุด 
ที่เรียงตามล าดับทับด้วยเลขปี พ.ศ. ที่สร้างในแต่ละปีการสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ให้ปฏิบัติดังนี้  
  ๑0.๑ กรณีรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ให้รังวัดโยงยึดออก
จากหมุดหลักฐานที่มีค่าพิกัดฉากระบบดาวเทียมชนิดมั่นคงถาวรให้สร้างตามตัวอย่าง (ก) แนบท้าย
แนวทางปฏิบัตินี้  
  ๑0.๒ กรณีรังวัดเพ่ือสร้างหมุดหลักฐานระดับชั้นที่ ๓ ด้วยกล้องระดับ
ให้สร้างตามตัวอย่าง (ข) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
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 ข้อ 11 การรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ให้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑1.๑ เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมแบบรังวัดชนิดขาตั้งแบบ ๒ ความถี่
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด พร้อมอุปกรณแ์ละโปรแกรมประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ 
   ๑1.๒ รังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม โดยวิธีการรังวัดแบบสถิต 
(Static) ระบบพิกัดสากล WGS 84 (แผนที่ชุด L 7018) 
 ๑1.๓ ในการรังวัดให้รังวัดออกและเข้าบรรจบ หมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม
ของกรมแผนที่ทหาร หรือหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมของหน่วยราชการอ่ืนที่มีค่าพิกัดฉากระบบ
ดาวเทียม โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตัวหนึ่งตั้งอยู่ ณ จุดที่ทราบค่าพิกัด ตัวที่เหลือจะเป็นตัวตั้ง  
ณ จุดที่ต้องการทราบค่าพิกัดตามหมุดหลักฐานการแผนที่ที่ได้จัดสร้างไว้ การปฏิบัติงานจะเปิดเครื่อง
เพ่ือรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมกันในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
   ก. การรังวัดก าหนดต าแหน่งหมุดหลักฐานการแผนที่  ต้องก าหนดให้
อยู่ในบริเวณพ้ืนที่มั่นคงถาวรเหมาะสมในพ้ืนที่เปิดโล่งเท่านั้น ไม่มีอุปสรรคก้ันในมุมสูงที่เกิน 15 องศา 
จากแนวราบ เพ่ือให้สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ 
   ข. การบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียมต้องใช้เวลาในการวัด ไม่น้อยกว่า 
หนึ่งชั่วโมง และต้องปฏิบัติตามดังนี้ 
    -  มีดาวเทียมอย่างต่ าที่รับสัญญาณได้ไม่ต่ ากว่า ๗ ดวง 
    -  ค่าความแม่นย าของรูปทรงเรขาคณิตดาวเทียม Geometric     
                         Dilution  of  Precision  (GDOP) น้อยกว่า ๓ 
    -  ค่าความคลาดเคลื่อนของระยะเมื่อเปรียบเทียบกับการรังวัด
                         โดยตรง  ไม่ต่ ากว่า ๑ : ๑,๐๐๐      
    -  ระยะเส้นฐานต้องไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร 
  ค. ข้อมูลการรังวัดทั้งหมด จะต้องถูกประมวลผลในระบบพิกัด WGS 84
และมีการปรับแก้เพ่ือให้ได้ความผิดพลาดน้อยกว่า  2 เซนติเมตร 
  ข้อ ๑2 เมื ่อเจ้าหน้าที ่ได้ท าการรังวัดเสร็จ และเดินทางกลับมาปฏิบัติงานที่  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑2.๑ เขียนแผนที่สังเขปแสดงจุดที่ตั้งหมุดหลักฐานการแผนที่หลัก  
ให้เขียนตามตัวอย่าง (ค) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
  ๑2.๒ คัดค่าพิกัดฉากของหมุดหลักฐานการแผนที่หลักทุกหมุดลงใน
แบบพิมพ์พิกัดฉาก ให้จัดท าเป็น 2 ชุด เพ่ือเก็บไว้ที่ฝ่ายรังวัดสัมปทาน ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที ่
1 ชุดส่งให้ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่ได้ไปท าการรังวัด 1 ชุด ภายในก าหนด 30 วัน 
นับตั้งแต ่วันแรกที่ได้มาปฏิบัติงานที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
         ข้อ ๑3 ให้รวบรวมผลงานตามข้อ ๑๕ พร้อมด้วยสมุดสนามแผ่นบันทึกข้อมูลรายการ
รังวัดและรายการค านวณท้ังหมด ส่งให้ฝ่ายรังวัดสัมปทาน ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ตรวจสอบ 
 

หมวด ๓ 
วิธีการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการระดับ ชั้นที่ 3 

---------------- 
 

   ข้อ ๑4 การรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการระดับชั้นที่ 3 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  ๑4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของหมุดหลักฐานการระดับที่ใช้ในการังวัดออก 
และเข้าบรรจบวงรอบ 

14.2 การรังวัด ... 
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  ๑4.2 การรังวัดถ่ายค่าระดับให้ท าเป็นวงรอบการระดับ แบบหาความสูง
ต่อเนื่องกันไประหว่างจุดต่อจุด โดยวิธี Differential Leveling โดยการก าหนดความยาวของวงรอบ
แต่ละวงรอบไม่เกิน 6 กิโลเมตร 
  ๑4.3ต าแหน่งของจุดตั้งกล้องห่างจากไม้วัดระดับหลัง (B.S.) และไม้วัด
ระดับหน้า (F.S.) ไม่เกิน 50 เมตร 
  ๑4.4 ให้อ่านค่าระดับด้วยกล้องหน้าซ้าย สายใยบน สายใยกลาง สายใยล่างค่า
ความแตกต่างระหว่างสายใยบนกับสายใยกลาง และสายใยกลางกับสายใยล่าง ไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร  
ขณะส่องต้องขจัดแพรัลแลกซ์ ( Parallax ) ให้หมดไป โดยปรับสายใยกล้องและภาพไม้วัดระดับให้มี
ความชัดเจนเท่ากัน และอ่านค่าระดับด้วยกล้องหน้าขวา สายใยกลางสายใยเดียว  
  ข้อ ๑5 การค านวณวงรอบหมุดหลักฐานการระดับ 
   ๑5.1 ค่าระดับที่อ่านได้จากกล้องหน้าซ้ายและกล้องหน้าขวาในข้อ ๑๗.๔
ให้น ามาเฉลี่ยเพื่อใช้ในการค านวณ 
   ๑5.2 ค่าความผิดพลาดของวงรอบการระดับจะต้องไม่เกิน ± 12 มิลลิเมตร 
√K   (K  =  ระยะทางมีหน่วยเป็นกิโลเมตร)  
   ๑5.๓ การค านวณปรับแก้ค่าระดับท่ีรังวัดได้ให้ใช้สูตรดังนี้ 
 ค่าแก้  = ความผิดทั้งหมด  x  ระยะจากหมุดแรกออกถึงหมุดที่ต้องการปรับแก้ 
    ระยะทางท้ังหมดของวงรอบ 
 หรือค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
   ข้อ ๑6 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ท าการรังวัดเสร็จ และเดินทางกลับมาปฏิบัติงานที่
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑6.1 เขียนแผนที่สังเขปแสดงจุดที่ตั้งหมุดหลักฐานการระดับ ให้เขียน
ตามตัวอย่าง (ค) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ โดยอนุโลม 
  ๑6.2 คัดค่าระดับหมุดหลักฐานลงในแบบพิมพ์ค่าพิกัดฉาก 
  ให้จัดท าเป็น 2 ชุด เพื่อเก็บไว้ที่ฝ่ายรังวัดสัมปทาน ส านักวิศวกรรมและ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 1 ชุด ส่งให้ส านักอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่ได้ไปท าการรังวัด 1 ชุด ภายในก าหนด 30 วัน 
นับตั้งแต่วันแรกที่ได้มาปฏิบัติงานที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
   ข้อ ๒๐ ให้รวบรวมผลงานตามข้อ ๑๙ พร้อมด้วยสมุดสนามและรายการค านวณ
ทั้งหมดส่งใหฝ้่ายรังวัดสัมปทาน ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ตรวจสอบ 

 
---------------- 

 








