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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอ
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. 2560
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการรั ง วั ด กํ า หนดเขตคํ า ขอ
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๑๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิ บ ดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดเขตพื้นที่คําขอดังต่อไปนี้ โดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอย่างอื่น
ตามที่กําหนดไว้ตามข้อ 5
(๑) การกํ า หนดเขตพื้ น ที่ คํ า ขอประทานบั ต ร คํ า ขอใบอนุ ญ าตแต่ ง แร่ คํ า ขอใบอนุ ญ าต
ประกอบโลหกรรม คํ า ขอใบอนุ ญ าตทิ้ ง มู ล ดิ น ทราย และใบอนุ ญ าตที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ประทานบั ต ร
หรือใบอนุญาตดังกล่าว
(2) เมื่อมีข้อพิพาทหรือคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเขตพื้นที่
(3) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร
ข้อ 4 การกําหนดเขตพื้นที่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษให้กําหนด
โดยวิธีการตามข้อ 6
ข้อ 5 การกําหนดเขตพื้นที่คําขอตามข้อ 3 ให้ทําการรังวัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี
ดังต่อไปนี้
(๑) รังวัดโดยกล้องสํารวจประมวลผลรวม โดยวิธีการรังวัดบรรจบหมุด
(๒) รังวัดโดยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม
(๓) รังวัดโดยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ร่วมกับกล้องสํารวจประมวลผลรวม
(4) รังวัดโดยวิธีการอย่างอื่น ตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ
ข้อ 6 การกํ า หนดเขตพื้ น ที่ ต ามข้ อ 4 ให้ ก ระทํ า โดยต้ อ งมี ด้ า นทุ ก ด้ า นวางทั บ เส้ น กริ ด
ที่แสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร
ข้อ 7 ในการรั ง วั ด กํ า หนดเขตคํ า ขอของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามประกาศนี้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอ
ต้องอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี
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ข้อ 8 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดกําหนดเขตคําขอและการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สมบูรณ์ ยินดียั่งยืน
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดกาหนดเขตคาขอ
ตามข้อ 8 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกาหนดเขตคาขอ
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
---------------------หมวด 1
การรังวัดกาหนดเขตคาขอ
อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ
---------------------ข้อ 1 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่รับเรื่องคาขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่
หรือคาขออาชญาบั ตรพิเศษไว้ดาเนิ น การแล้ว ให้ สั่ งเจ้าหน้าที่ กาหนดเขตพื้นที่ คาขอตามวิธีที่กาหนดไว้ใน
แนวทางปฏิบัตินี้
ข้ อ 2 ให้ ตรวจสอบพื้ น ที่ ที่ ยื่ น ค าขอว่าเป็ น พื้ น ที่ ที่ ห้ ามยื่ น ขอตามกฎหมายว่าด้ ว ยแร่ห รื อ
กฎหมายอื่นหรือไม่ แล้วส่งให้สานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเขียนแบบพิมพ์อาชญาบัตร
2.1 การเขียนแผนที่แสดงเขตคาขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ และคาขออาชญาบัตร
พิเศษ ต้องมีด้านทุกด้านวางทับเส้นกริดที่แสดงไว้ในแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร
พร้อมกาหนดค่าพิกัดฉากสากล (U.T.M. Coordinate) ของมุมใดมุมหนึ่งไว้ และให้หมายเหตุการตรวจสอบพื้นที่
ไว้ด้วยตามตัวอย่าง (ก) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้
2.2 การเขีย นแผนที่แ สดงจุด ที่ตั้ง คาขออาชญาบัต รผูก ขาดสารวจแร่ และคาขอ
อาชญาบั ตรพิเศษ ให้ลงรายละเอียดข้างเคียงให้ครบถ้วน ทั้งแสดงแนวเขตการทับคาบเกี่ยวพื้นที่ ต้อ งห้า ม
ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าลุ่มน้าชั้นที่ ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามตัวอย่าง (ข) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้
ข้อ 3 เมื่อสานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ ได้ตรวจสอบและเขียนแบบพิมพ์คาขออาชญาบัตร
ตามข้อ 2 แล้ว ให้ส่งสาเนาแบบพิมพ์คาขออาชญาบัตรพร้อมแจ้งผลการตรวจสอบให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจาท้องทีท่ ราบ และส่งแบบพิมพ์คาขออาชญาบัตรให้สานักเหมืองแร่และสัมปทาน
ข้ อ 4 เมื่ อ เจ้ า พนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร่ ป ระจ าท้ อ งที่ ได้ รั บ แจ้ ง การอนุ ญ าตอาชญาบั ต ร
จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แล้ว ให้สั่งเจ้าหน้าที่หมายเหตุในทะเบียนจัดการ และลงเลขที่
อาชญาบัตรในแผนที่ระวางคาขอโดยเร็ว
หมวด 2
การรังวัดกาหนดเขตคาขอประทานบัตร
---------------------ข้อ 5 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ได้รับจดทะเบียนคาขอประทานบัตรแล้ว
ให้ส่งเรื่องที่ได้รับจดทะเบียนพร้อมกับให้ผู้ยื่นคาขอไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ในวันที่รับจดทะเบียนคาขอเพื่อนัด
วันทาการรังวัดกาหนดเขตคาขอประทานบัตรให้แล้วเสร็จ การกาหนดวันนาพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปทาการ
รังวัดต้องกระทาเป็นหนังสือกาหนดวัน เวลา ที่แน่นอน ให้ผู้ยื่นคาขอลงนามรับ ทราบ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน
นับตั้งแต่ ...

-2นับตั้งแต่วันรับจดทะเบียนคาขอ หากผู้ยื่นคาขอไม่มานารังวัดตามกาหนดนัดโดยมิได้แจ้งเหตุจาเป็น และมิได้
ขอผัดการนารังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่หรืออธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ยกคาขอประทานบัตรต่อไป
ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ยื่น คาขอมีความจาเป็น ไม่ส ามารถนารัง วัดตามกาหนดได้แ ละประสงค์
จะขอผัดการนารังวัด เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคาขอมีเหตุอันสมควร
ให้ผู้ยื่นคาขอผัดการนารังวัดได้ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันครบกาหนดนัด การขอผัดการนารังวัดเกินกว่ากาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว หรือการขอผัดการรังวัดครั้งที่สองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่มีอานาจ
อนุ ญ าตให้ ได้เฉพาะกรณี มีเหตุจ าเป็ น อันไม่อาจหลี กเลี่ยงได้ เมื่อครบกาหนดการขอผั ด การนารังวัด ตามที่
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจาท้องที่อนุญาต หรือตามกาหนดเวลาที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจา
ท้ อ งที่ อ นุ ญ าตในกรณี ห ลั ง แล้ ว ผู้ ยื่ น ค าขอยั งไม่ ม าน ารั งวั ด ให้ เจ้ า พนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร่ป ระจ าท้ อ งที่
ดาเนินการยกคาขอประทานบัตรกรณีเป็นประทานบัตรประเภทที่ 1 หรือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ยกคาประทานบัตรกรณีเป็นประทานบัตรประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3
ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นคาขอนาเจ้าหน้าที่ไปทาการรังวัดตามกาหนดนัด หากผู้ยื่นคาขอไม่อาจนารังวัดได้
ด้ว ยตนเองและมีค วามประสงค์จ ะให้ผู้อื่น นารัง วัด แทน ให้ ผู้ยื่น คาขอทาหนัง สือ มอบฉันทะเป็นหลักฐาน
และให้จัดหาคนงานรังวัดให้ตามความจาเป็น โดยทาบันทึกคารับรองไว้ต่อเจ้าหน้าที่ตามแบบแนบท้ายแนวทาง
ปฏิบัตินี้ก่อนออกไปทาการรังวัด
ข้ อ 8 กรณี ก ารรั ง วั ด ด้ ว ยกล้ อ งส ารวจประมวลผลรวม โดยวิ ธี ก ารรั ง วั ด บรรจบหมุ ด
ให้ดาเนินการ ดังนี้
8.๑ ก่อนออกไปปฏิบัติงานรังวัด ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกล้ องสารวจ
ประมวลผลรวมให้ถูกต้อง โดยบันทึกผลการตรวจสอบในสมุดสนามเล่มที่ใช้ในการรังวัดแปลงนั้น ๆ แบบสมุดสนาม
ให้ใช้ตามตัวอย่าง (ช) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ และภายหลังการตรวจสอบเสร็จแล้ว ต้องลงชื่อกากับรับรอง
ว่าได้ทาการตรวจสอบจริงทุกครั้งการตรวจสอบให้ปฏิบัติ ดังนี้
ก. กล้ อ งส ารวจประมวลผลรวม จะต้ อ งแสดงการอ่ า นค่ าองศาราบ 5 ครั้ ง
โดยอ่านหน้าซ้าย 3 ครั้ง และหน้าขวา 2 ครั้ง มุมดิ่งหน้าซ้ายและหน้าขวาหน้าละ 1 ครั้ง เพื่อทราบค่าแตกต่าง
ค่ามุมที่อ่านได้จะต้องมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน ± ๒0 ฟิลิปดา
ข. กล้องสารวจประมวลผลรวมต้องได้รับการตรวจสอบการวัดระยะเทียบกับ
ระยะมาตรฐานไม่ต่ากว่า ๑๐๐ เมตร ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± ๕ มม. ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี
8.๒ ต้องทาการรังวัดเชื่อมโยงถ่ายค่าพิกัดฉาก U.T.M. จากหมุดหลักฐานการแผนที่
หรือหลักหมายเขตเหมืองแร่ เดิม หรือหมุดที่มีค่าพิกัดฉาก U.T.M. อย่างน้อย 3 หมุด หรือหลักเข้าหาเขต
คาขอประทานบัตรที่ทาการรังวัด ซึ่งหมุดหรือหลัก ดังกล่าวได้รังวัดตรวจสอบแล้ว ถูกต้องไม่ คลาดเคลื่อน
ในกรณีที่บ ริเวณนั้น มีห มุด หลัก ฐานการแผนที่ห รือ หลัก หมายเขตเหมือ งแร่เดิม หรือ หมุด ที่มี ค่าพิกัดฉาก
U.T.M. เพีย ง 2 หมุด หรือหลั ก และปรากฏว่าหมุด หรือ หลัก ดัง กล่า วอยู่ในสภาพแน่น หนาไม่มีร่อ งรอย
การถูกเคลื่อนย้าย และได้รังวัดตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน อนุโ ลมให้ใช้ เป็นหลักฐานเชื่อมโยง
สาหรับการรังวัดได้ แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการรังวัดต้องบันทึกเหตุผลไว้ในสมุดสนาม การรังวัดตรวจสอบหมุด
หรือหลักดังกล่าวที่จะใช้เป็นหลักฐานการเชื่อมโยงสาหรับการรังวัด เมื่อคานวณตรวจสอบแล้ว ระยะระหว่างหมุด
หรือหลักจะต้องมีความแม่นยา (Accuracy) ไม่ต่ากว่า 1:1,000 จึงจะถือว่าหมุดหรือหลักนั้นถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน
8.3 ให้ตั้งเข็มทิศ ...

-38.๓ ให้ตั้งเข็มทิศหาอาซิมุท (Magnetic Azimuth) ทั้งของธงหน้าและธงหลังที่หมุดหลัก
หลั กฐานการแผนที่หรือหลั กหมายเขตหรือหมุดที่ มีค่าพิ กัดฉาก U.T.M. ที่ ใช้เป็ นหลั กฐานในการออกงานรังวั ด
และคานวณวงรอบ
8.๔ การอ่านค่าองศาราบ ให้อ่านหน้าซ้ายไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และหน้าขวาไม่น้อยกว่า
2 ครั้ง การวัดระยะให้วัดไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยอ่านถึงทศนิยมตาแหน่งที่ ๓ แล้วนาค่าเฉลี่ยของมุมราบและระยะ
ไปใช้ในการคานวณ
8.๕ รายการรังวัดบรรจบหมุดให้บันทึกลงในระบบความจาของกล้องสารวจประมวลผลรวม
หรือเขียนลงในสมุดสนามด้วยหมึกให้ชัดเจน การแก้ไขรายการรังวัดให้ใช้วิธีขีดฆ่ า โดยให้เห็นตัวเลขเดิมแล้ว
เขียนตัวเลขที่แก้ไขไว้คู่กัน เมื่อแก้ไขแล้วให้ผู้ทาการรังวัดลงชื่อกากับตัวเลขที่แก้ไขไว้ทุกแห่ง
8.๖ การคานวณวงรอบ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก. ค่า ความคลาดเคลื ่อ นทางมุม (Angular Error) ไม่เ กิน ± 30˝ √ N
โดยที่ N = จานวนหมุดที่ตั้งกล้อง
ข. ค่าความคลาดเคลื่อนเข้าบรรจบ (Error of Closure) ไม่ต่ากว่า 1 : ๕,000
ค. การคานวณเนื้อที่ให้คานวณโดยวิธี Double Meridian Distance
8.๗ การคัดค่าพิกัดฉากลงในบัตรพิกัดฉาก ให้คัดเรียงลาดับหมายเลขมุมประทานบัตร
โดยให้ ใช้ สี น้ าเงิน หรื อ สี ด าส าหรั บ ค่ า พิ กั ด ฉากใหม่ และสี แ ดงส าหรั บ ค่ าพิ กั ด ฉากเก่ า กั บ ให้ คั ด ทิศ ระยะ
และเครื่องหมายหลักหมายเขตลงในบัตรพิกัดฉากให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งให้หมายเหตุว่าค่าพิกัดฉากที่ได้รังวัด
โยงยึดมาจากไหน บัตรพิกัดฉากที่ใช้เป็นหลักฐานต้องมีลายมือชื่อ ผู้คัด ผู้ทาน และผู้ตรวจ และลงวัน เดือน ปี
ที่คัดกากับไว้เป็นหลักฐานในตอนท้ายของบัตรด้วย แบบบัตรพิกัดฉากให้ใช้ตามตัวอย่าง (ซ) แนบท้ายแนวทาง
ปฏิบัตินี้
8.๘ กรณี ส มุ ด สนามที่ ท าการรั งวัด บรรจบหมุ ด ด้ ว ยกล้ อ งส ารวจประมวลผลรวม
นอกจากแสดงรายการรั งวัดมุม และระยะแล้ ว จะต้องแสดงรายละเอียดการปฏิบั ติงานทุก วัน และบัน ทึ ก
การชี้แจงเหตุผลการรังวัดในเรื่องต่าง ๆ ก่อนที่จะส่งสมุดสนามให้ตรวจสอบ ต้องลงนามรับรองว่าเป็นต้นฉบับจริง
พร้อมทั้งแนบแผนที่แสดงการรังวัด แผนที่คาขอต่าง ๆ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งคาขอ และแผนที่ แสดงจุดที่ตั้งของ
หมุดหลักฐานการแผนที่ที่สร้างขึ้น (ถ้ามี)การส่งสมุดสนามให้ส่งพร้อมรายการคานวณวงรอบ บัตรพิกัดฉาก
รายการคานวณเนื้อที่ทั้งนี้ สมุดสนาม บัตรพิกัดฉาก และรายการคานวณต่าง ๆ ให้ทาสาเนาเก็บไว้ที่สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 1 ชุด
ข้อ 9 กรณีรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ให้ดาเนินการดังนี้
9.๑ เครื่ องรั บสั ญ ญาณระบบดาวเที ยมแบบรั งวั ดชนิ ดขาตั้ งแบบ ๒ ความถี่ จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์
9.๒ รั งวัด ด้ว ยเครื่องรับสั ญญาณระบบดาวเที ยม โดยวิธีก ารรังวั ดแบบสถิ ต (Static)
ระบบพิกัดสากล WGS 84 (แผนที่ชุด L 7018)
9.๓ ในการรังวัดให้รังวัดออกและเข้าบรรจบ หมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมของกรม
แผนที่ทหาร หรือหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมของหน่วยราชการอื่นที่มีค่าพิกัดฉากระบบดาวเทียม หรือหมุด
หลักฐานการแผนที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตัว หนึ่ง
ตั้งอยู่ ณ จุดที่ทราบค่าพิกัด อีกตัวหนึ่ งตั้ง ณ จุดที่ต้องการทราบค่าพิกัดตามหลักหมายเขตคาขอประทานบัตร
ที่ได้ยื่ น คาขอไว้ การปฏิบั ติงานจะเปิ ดเครื่องเพื่อรับสั ญญาณดาวเทียมพร้อมกัน ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ก. การรังวัด ...

-4ก. การรั ง วั ด ก าหนดต าแหน่ ง หลั ก หมายเขตเหมื อ งแร่ ต ามที่ ไ ด้ ยื่ น ค าขอไว้
ต้องกาหนดให้เหมาะสมในพื้นที่เปิดโล่งเท่านั้น ไม่มีอุปสรรคกั้นในมุมสูงที่เกิน 15 องศา จากแนวราบ เพื่อให้
สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้
ข. การบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียมแต่ละมุมเขตคาขอประทานบัตรต้องใช้เวลา
ในการวัดไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง และต้องปฏิบัติตามดังนี้
- มีดาวเทียมอย่างต่าที่รับสัญญาณได้ไม่ต่ากว่า 5 ดวง
- ค่าความแม่นยาของรูปทรงเรขาคณิตดาวเทียม Geometric Dilution
of Precision (GDOP) น้อยกว่า 6
- ค่าความคลาดเคลื่อนของระยะเมื่อเปรียบเทียบกับการรังวัดโดยตรง
ไม่ต่ากว่า ๑ : ๑,๐๐๐
- ระยะเส้นฐานต้องไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตร
ค. ข้อ มูล การรัง วัด ทั้ง หมด จะต้อ งถูก ประมวลผลในระบบพิกัด WGS 84
และมีการปรับแก้เพื่อให้ได้ความผิดพลาดน้อยกว่า 2 เซนติเมตร
ข้อ ๑0 การรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ร่วมกับการรังวัดด้วยกล้องสารวจ
ประมวลผลรวม ให้น าเครื่องมือและวิธีการตามข้อ ๑๑ มาใช้ โดยเครื่องรับสัญ ญาณดาวเทียมตัวหนึ่งตั้งอยู่
ณ จุดที่ทราบค่าพิกัด อีกตัวหนึ่งตั้ง ณ จุดที่ใกล้กับบริเวณตาแหน่งหลักหมายเขตเหมืองแร่ตามที่ได้ยื่นคาขอไว้
จานวน ๒ จุด เพื่อใช้สาหรับออกงานรังวัดด้วยกล้องสารวจประมวลผลรวมตามข้อ 8
ข้อ ๑1 ในการรังวัดปักหลักหมายเขตคาขอประทานบัตรให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑1.๑ ให้ทาการรังวัดตามแนวเขตที่ผู้ขอได้ยื่นคาขอไว้ หรือตามที่ปักหลักหมายเขต
พื้นที่คาขอประทานบัตรที่ได้ยื่นขอไว้
๑1.๒ การปั ก หลั ก หมายเขตลงที่ มุ ม เขตค าขอประทานบั ต รให้ ต อกหมายเลข
ประจามุม และหมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ก่อน แล้วปักหลักหมายเขตนั้นลงที่มุมเขตคาขอประทานบัตร
โดยให้เรียงกันไปตามลาดับตั้งแต่หมายเลข 1 จนครบรอบเขตคาขอประทานบัตร ถ้ามุมเขตคาขอประทานบัตร
มุมใดมีหลักหมายเขตประทานบัตร หรือคาขอประทานบัตรเดิมที่ได้ทาการรังวัดแล้ว เป็นมุมร่วมอยู่ด้วยหลัก
เดี ย วหรื อ หลายหลั ก ให้ เว้ น การปั ก หลั ก หมายเขตลงที่ มุ ม ร่ว มและหลั ก หมายเลขต่อ ไป ที่ จะต้ องปั ก ใหม่
ให้ข้ามหมายเลขประจามุมของหลักหมายเขตที่เป็นมุมร่วมนั้น แล้วใช้หมายเลขที่ถัดไปให้ตรงกับมุมเขตคาขอ
ที่ทาการรังวัดและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามมิให้ถอนหลักหมายเขตประทานบัตรหรือคาขอประทานบัตรที่ได้ทา
การรังวัดแล้วขึ้นมาตอกหมายเลขใหม่อีก การปักหลักหมายเขตต้องปักก่อนที่จะรังวัดผ่านทุกหลัก
๑1.๓ การรังวัดคาขอประทานบัตรใหม่ หากคาขอประทานบัตรแปลงนั้นเดิม เป็น
ประทานบัตร หรือคาขอประทานบัตรที่ได้ทาการรังวัดแล้ว และภายหลังได้สิ้นอายุ ขอถอน ถูกเพิกถอน
ถูกสั่ งยกคาขอ ถูกสั่ งไม่ อนุ ญ าต หรื อถูกปฏิ เสธคาขอ กรณี ใดกรณี ห นึ่ งแล้ ว แต่ก รณี หากปรากฏว่ าคาขอ
ประทานบัตรแปลงที่จะทาการรังวัดใหม่ ขอตามแนวเขตเดิมของประทานบัตรหรือคาขอประทานบัตรแปลงที่ได้
ทาการรังวัดแล้วนั้น และคาขอประทานบัตรแปลงที่จะทาการรังวัดใหม่ไม่จาเป็นต้องปักหลักหมายเขตเพิ่มเติม
ให้ ใช้ห มายเลขหลั ก หมายเขตเหมื องแร่ ของประทานบั ตรหรือค าขอประทานบั ตรที่ ได้ท าการรังวัดไว้แล้ ว
และให้ใช้ค่าพิกัดฉากเดิมเป็นค่าพิกัดฉากของคาขอประทานบัตรแปลงใหม่
11.4 การรังวัด ...

-5๑1.๔ การรังวัดตรวจสอบหลักหมายเขตเดิม ให้ดาเนินการดังนี้
ก. เมื่อค่าพิกัดฉากต่างจากค่าเดิมไม่เกิน ๒.๐๐๐ เมตร ให้ถือเป็น “ค่าในดิน”
ข. เมื่ อ ค่ า พิ กั ด ฉากต่ า งจากค่ า เดิ ม ไม่ เกิ น ๒.๐๐๐ เมตร ให้ ท าการรั ง วั ด
ปักหลักหมายเขตเหมืองแร่ใหม่
๑1.๕ มุ ม เขตค าขอประทานบั ต รใด หากมี ห ลั ก หมายเขตประทานบั ต รหรื อ
คาขอประทานบัตรเดิม ที่ได้ทาการรังวัดแล้วเป็นมุมร่วมอยู่ด้วย แต่หลักหมายเขตนั้นสูญหาย ให้ทาการรังวัด
ปัก หลัก หมายเขตใหม่ล งในตาแหน่ง เดิม (Refix) โดยใช้ห มายเลขหลัก เดิม แต่ถ้า ภูมิป ระเทศไม่อานวย
ให้กระทาได้ให้ปักหลักหมายเขตพยาน การปักหลักหมายเขตพยานให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
ก. ต้ อ งอยู่ ใ กล้ กั บ ต าแหน่ ง เดิ ม มากที่ สุ ด และต้ อ งมองเห็ น จุ ด มุ ม เขต
ประทานบัตรหรือคาขอประทานบัตรเดิมนั้น
ข. ต้อ งปั ก อยู่ในเขตของแปลงคาขอที่ ท าการรังวัด ใหม่ โดยใช้ห มายเลข
ของแปลงคาขอใหม่
ค. ต้องปักมุมเขตละหนึ่งหลัก จะปักหลักเดียวใช้ร่วมกันหลายมุมเขตไม่ได้
ในกรณีที่ไม่สามารถปักหลักหมายเขตลงในตาแหน่งเดิมและไม่สามารถปักหลักหมาย
เขตพยานได้ เพราะพื้นที่นั้นกลายเป็นขุมเหมืองและมีประทานบัตรแปลงอื่นอยูข่ ้างเคียง ให้ใช้จุดกาหนดเป็นมุม
เขตคาขอในแผนที่ โดยให้สร้างหมุดโยงยึดอย่างน้อย 1 ชุด จานวน 3 หมุด ให้มีระยะห่างระหว่างหมุดไม่น้อย
กว่า 40 เมตร หมุดโยงยึดที่สร้างขึ้นให้ใช้หมายอักษร R (R ย่อมาจาก Reference) นาหน้าหมายเลขประจา
หมุดเรียงตามลาดับทับด้วยหมายเลขประจาแปลงนั้น ๆ โดยเริ่มตั้งแต่หมายเลข R 1 เป็นต้นไป หมุดโยงยึดที่สร้าง
ขึ้น สามารถใช้เป็นจุดโยงยึดไปยังมุมเขตที่เป็นจุดกาหนดหลายมุมเขตได้
๑1.๖ ถ้ าหลั ก หมายเขตค าขอใด ที่ จ ะต้ อ งปั ก ในแนวด้ านร่ว มของประทานบั ต ร
หรือคาขอประทานบัตรเดิมซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน หรือร่วมโครงการทาเหมืองเดียวกัน หรืออยู่ในบริเวณ
ที่กาลังทาเหมืองเข้าหาให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการรังวัดใช้ดุลพินิจที่จะไม่ปักหลักเขตของคาขอในแนวด้านร่วมกับ
ประทานบัตรเดิมนั้นได้
๑1.๗ ในกรณีหลักหมายเขตพยานเดิมสูญหาย ให้ปฏิบัติ ดังนี้
ก. ให้ปักหลักหมายเขตใหม่ลงตามค่าพิกัดฉากของจุดมุมเขตเดิมโดยให้ใช้
หมายเลขของหลักหมายเขตใหม่
ข. ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตาม ก. ได้ ให้ปักหลักหมายเขตใหม่ลงตามค่าพิกัด
ฉากของหลักหมายเขตพยานเดิมที่สูญหาย โดยใช้หมายเลขหลักหมายเขตพยานเดิม
ค. ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตาม ก. และ ข. ได้ ให้ปักหลักหมายเขตพยานใหม่
อยู่ภายในแปลงคาขอที่ทาการรังวัดใหม่ โดยใช้หมายเลขของหลักหมายเขตใหม่ ทั้งนี้ ให้ตอกเครื่องหมาย W
ไว้หน้าหมายเลขของหลักหมายเขตพยานใหม่นั้นด้วย
๑1.๘ ระยะการปักหลักหมายเขตตามแนวคาขอประทานบัตรทาเหมืองประเภทที่ ๑
และประเภทที่ ๒ ให้ป ัก หลัก หมายเขตห่า งกัน ไม่เกิน 400 เมตร เว้น แต่ห ลัก หมายเขตนั้น อยู่ใ นแนว
ด้านร่วมของคาขอประทานบัตร ซึ่งเป็ นเจ้าของเดียวกัน สาหรับในกรณี การรังวัดคาขอประทานบัตรทาเหมือง
ประเภทที่ ๓ ให้ปักหลักหมายเขตห่างกันเกินกว่า 400 เมตร ได้เท่าที่จาเป็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของสภาพภูมิประเทศแต่ละพื้นที่
11.9 การรังวัด ...
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สูญหาย ให้ปฏิบัติโดยยึดหลักเกณฑ์ตามข้อ 11.๕ และ ๑1.๗ โดยอนุโลม
ข้อ 12 การรังวัดเก็บรายละเอียดเส้นทาง ห้ วย ลาน้า ขุมเหมือง และอาคารหรือถาวรวัตถุ ใด
ที่จาเป็นต้องแสดงไว้ในเขตคาขอประทานบัตร ให้ทาการรังวัดโดยกล้องสารวจชนิดประมวลผลรวม
ข้อ 13 ในกรณีที่คาขอประทานบัตรได้ยื่นขอตามแนวเขตเดิม ซึ่งได้รังวัดปักหลักหมายเขต
พร้ อมทั้ งไต่ส วนไว้เรีย บร้ อยภายในระยะเวลาไม่ เกิน 2 ปี นั บ แต่วัน ที่ ได้ รังวัดเสร็จ หากเจ้าหน้าที่อ อกไป
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าหลักหมายเขตเดิมอยู่ครบถ้วนและไม่คลาดเคลื่อนไม่ต้องทาการรังวัดใหม่และให้ใช้
หมายเลขหลักหมายเขตเดิมเป็นหมายเลขประจาแปลงของคาขอแปลงนั้น
ข้อ 14 ค่าธรรมเนีย มรังวัดสาหรับคาขอประทานบัตรให้คานวณตามจานวนเนื้อที่ที่ได้ทา
การรังวัดจริง
ข้อ ๑5 ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอประทานบัตร ขอให้เจ้าหน้าที่ทาการรังวัดออกนอกเขตคาขอ
ประทานบัตรที่ยื่นขอไว้ให้กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๑5.๑ ที่แ ปลงนั้น ผู้ยื่น คาขอมีก รรมสิท ธิ์ หรือ สิท ธิค รอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน หรือได้รับคายิ นยอมเป็ นหนังสือจากเจ้าของที่ดินให้ยื่นคาขอประทานบัตรทับที่ดินดังกล่ าวได้
และผู้ยื่น คาขอได้ร ะบุว่า ได้ยื่น คาขอประทานบัต รทับ ที่ดิน กรรมสิท ธิ์ หรือ สิท ธิค รอบครองนั้น ไว้ในคาขอ
ประทานบัตรด้วย
๑5.๒ ที่แปลงนั้น อยู่ในเขตอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่หรือหมู่อาชญาบัตรผูกขาด
สารวจแร่ของผู้ยื่นคาขอเอง และผู้ยื่นคาขอได้ระบุว่าได้ยื่นคาขอประทานบัตรทับอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่
หรือหมู่อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ดังกล่าว ไว้ในคาขอประทานบัตรด้วย
๑5.๓ ที่แปลงนั้น อยู่ในเขตหมู่คาขอประทานบัตรของผู้ยื่นคาขอเอง ซึ่งหมู่คาขอ
ประทานบัตรนั้นได้ยื่นขอโดยมีแนวเขตติดต่อกัน
การรังวัดออกนอกเขตคาขอประทานบัตรในกรณีดังกล่าว ให้กระทาได้โดยมีเนื้อที่
ไม่เกินคาขอและให้ผู้ทาการรังวัดบันทึกความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ กับให้ผู้ยื่นคาขอ ลงนามในบันทึกนั้นด้วย
และภายหลังจากที่ทาการรังวัดเสร็จ ผู้ยื่นคาขอและเจ้าหน้าที่ผู้ทาการรังวัด ต้องกลับมาทาแผนที่แสดงเขต
ที่ทาการรังวัดได้ ณ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยแนบแผนที่แสดงเขตคาขอเดิมไว้ด้วย
ข้อ ๑6 การรังวัดคาขอประทานบัตรในทะเลให้ ทาการรังวัด ด้วยกล้องส ารวจประมวลผลรวม
หรือเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม โดยสร้างหมุดโยงยึด (หมุด R) ไว้ตามชายฝั่งทะเลชุดละ 3 หมุด ชุดเดียว
หรือหลายชุดให้เพียงพอสาหรับใช้เป็นจุดโยงยึด เพื่อตรวจสอบมุมเขตคาขอประทานบัตรในทะเลได้ทุกมุมเขต
ข้ อ 17 เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ท าการรั ง วั ด ได้ รั งวั ด เสร็ จ และกลั บ มาปฏิ บั ติ งาน ณ ส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
17.๑ ส่งสมุดสนามให้ หั วหน้าฝ่ายรับทราบและลงนามยืนยันว่าเป็นสมุดสนาม
ต้นฉบับที่ใช้ในการรังวัดจริง
17.2 เขีย นแผนที่แ สดงการรัง วัด ชั้น ต้น แผนที่แ สดงการรังวัด แผนที่ป ระกาศ
แผนที่แสดงจุดที่ตั้ง แผนที่ประกอบการเขียนแบบพิมพ์ประทานบัตร แผนที่แสดงจุดที่ตั้งหมุดหลักฐาน
การแผนที่ ...
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ประทานบัตร (ถ้ามี) แผนที่ดังกล่าวให้พิจารณาจัดทาโดยใช้มาตราส่วนตามมาตรฐานแผนที่ของรัฐ (ONE MAP)
เป็ นลาดับ แรกก่อนคือมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และ 1:50,000 กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้อนุโลมให้ ใช้
มาตราส่วน 1:10,000, ๑:๒๕,๐๐๐ และ ๑:๒๕๐,๐๐๐ ตามความเหมาะสมของแผนที่นั้ น ๆ หลั กเกณฑ์
และรูปแบบการเขียนแผนที่ให้ถือปฏิบัติดังนี้
ก. การเขียนแผนที่แนบท้ายประกาศ แผนที่คาขอ หรือแผนที่ประกอบการ
เขียนแบบพิมพ์ประทานบัตรให้เขียนตามตัวอย่าง (ค) ที่แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ ส่วนคาขอประทานบัตรในทะเล
ให้เขียนตามตัวอย่าง (ค) โดยอนุโลม หากมีทางน้าหรือทางหลวงสาธารณะในรัศมี ๑๐0 เมตร สาหรับเหมือง
ประเภทที่ ๑ และ ๓๐๐ เมตร สาหรับเหมืองประเภทที่ ๒ และ ๓ จากเขตคาขอประทานบัตรให้แสดงไว้ด้วย
ข. การเขี ย นเครื่ อ งหมายแผนที่ ให้ เขี ย นตามตั ว อย่ าง (จ) ที่ แ นบท้ า ย
แนวทางปฏิบัตินี้
ค. การเขียนแผนที่แสดงจุดที่ตั้ง ให้เขียนในแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน
1:50,000 ของกรมแผนที่ทหารให้แสดงจุดที่ตั้งคาขอประทานบัตร และประทานบัตรที่มีภายในรัศมี 5 กิโลเมตร
โดยรอบคาขอประทานบัตรกับให้ระบุลาดับชุดและระวางของแผนที่ดังกล่าวให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง (ง) ที่แนบท้าย
แนวทางปฏิบัตินี้
ง. การเขี ย นแผนที่ แ สดงการรั ง วั ด ชั้ น ต้ น ไม่ ต้ อ งเขี ย นเส้ น รั ง วั ด แสดง
การโยงยึด แต่ให้ระบุว่าได้รังวัดโยงยึดมาจากหมุดชนิ ดใด และให้เขียนรายละเอียดทุกชนิดเกี่ยวกับการรังวัด
รอบเขตแปลงให้ครบถ้วนรวมทั้งแสดงการซ้อนทับ (ถ้ามี) ระหว่างเขตที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองกับ
เขตคาขอประทานบัตร และให้แสดงเขตคาขอเดิมไว้ด้วย กับให้หมายเหตุข้อความในเรื่องนั้น ๆ ไว้ให้ชัดเจน
17.๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการรังวัด เขียนแผนที่ให้แ ล้ว เสร็จ ก่อนรวบรวมแผนที่
ดังกล่าวพร้อมสมุดสนาม รายการคานวณต่าง ๆ บัตรพิกัดฉาก ส่งให้สานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ตรวจสอบ
ภายใน ๓๐ วัน แบบส่งรายการรังวัดให้ใช้ตามตัวอย่าง (ฌ) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการ
รังวัดลงแผนที่ระวางคาขอและหมายเหตุทะเบียนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ข้อ ๑8 ให้สานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ ตรวจสอบงานคานวณ และวิธีการรังวัดให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัตินี้ และแจ้งผลการคานวณรังวัดให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ทราบ โดยยังไม่
เขียนแบบพิมพ์ประทานบัตร จนกว่าจะส่งเรื่องมาเพื่อประกอบการอนุญาต การเขียนแผนที่แนบท้ายประทาน
บัตร ให้เขียนตามตัวอย่าง (ฉ) ที่แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้
หมวด 3
การรังวัดกาหนดเขตคาขอรับใบอนุญาต
---------------------ข้อ 19 การรังวัดกาหนดเขตพื้นที่ คาขอใบอนุญาตแต่งแร่ คาขอใบอนุญาตประกอบ โลหะ
กรรม หรือ คาขออนุญ าตทิ้ง มูล ดิน ทราย และคาขอใบอนุญ าตที่ เ กี่ย วเนื่อ งกับ คาขอดัง กล่า วให้นาวิธีการ
รังวัดตามข้อ 8 ข้อ 9 หรือข้อ ๑0 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คาขอใบอนุญาตแต่งแร่ คาขอใบอนุญาต
ประกอบ ...
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ทั้งแปลง ให้ผู้ขอใช้แผนที่ที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครองเป็นแผนที่แสดงเขตคาขอได้ โดยไม่ต้องทา
การรังวัดปักหลักหมายเขต แต่ต้องให้ผู้ขอแสดงแผนที่ ของกรมที่ดิน โดยละเอียด เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่ออกไป
ตรวจสอบพื้นที่ได้
คาขอรับใบอนุญาตรับช่วงการทาเหมือง หากยื่นขอเต็มทั้งแปลงประทานบัตรหรือยื่นขอ
ตามแนวเขตประทานบัตร ระหว่างหลักหมายเขตเดิมหลักหนึ่งถึงหลักหมายเขตเดิมอีกหลักหนึ่ง และไม่มีการปักหลัก
หมายเขตเพิ่มเติมไม่ต้องทาการรังวัดใหม่ กรณีที่ต้องทาการรังวัดคาขอใบอนุญาตรับช่วงการทาเหมืองหลัก
หมายเขตที่จะปักเป็นมุมเขตให้ใช้หลักหมายเขตเหมืองแร่และใช้หมายอักษร S (S หมายถึง Sublease) นาหน้า
หมายเลขประจามุมเรียงต่อจากหมายเลขมุมเขตประทานบัตรแปลงนั้นทับด้วยหมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่
ข้อ 20 การรังวัดปักหลักหมายเขตพื้นที่คาขอใบอนุญาตแต่งแร่ คาขอใบอนุญ าตประกอบ
โลหะกรรม คาขออนุญาตทิ้งมูลดินทราย หรือคาขอที่เกี่ยวเนื่องกับคาขอดังกล่าว ให้นาวิธีการรังวัดปักหลักหมาย
เขตคาขอประทานบัตรตามข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และหมายเลขประจาแปลงของคาขอใบอนุญาตแต่ง
แร่ คาขอใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมให้ใช้หมายเลข 00 (ศูนย์-ศูนย์) นาหน้า ส่วนหมายเลขประจาแปลง
คาขออนุญาตทิ้งมูลดินทราย ให้ใช้หมายเลขหลัก หมายเลข 0 (ศูนย์) นาหน้า
ข้อ 21 การรังวัดคาขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย คาขอใบอนุญาตซื้อแร่ คาขอใบอนุญาต
ตั้งสถานที่เก็บแร่ ให้ทาการรังวัดด้วยกล้องสารวจประมวลผลรวม โดยกาหนดพิกัด U.T.M. ที่หมุดแรกออก
ด้วย GPS (แบบพกพา) ส่วนหลักหมายเขตที่จะปักมุมเขตให้ใช้หมายเลขประจามุมทับด้วยหมายเลขคาขอ
ตามด้วยปี พ.ศ. ของปีที่ออกใบอนุญาตนั้น
ในกรณีที่คาขออนุญาตทิ้งมูลดินทรายมีมากกว่า 1 แปลง ให้ใช้หมายเลขมุมเขตคาขอ
แปลงหลัง เรียงต่อจากเลขหมายมุมเขตของคาขอแปลงก่อน
ข้อ ๒2 เมื่อได้ทาการรังวัดคาขอใบอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการรังวัดปฏิบัติตามข้อ 2๐
ข้อ ๒3 การส่งสมุดสนามให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้ส่งตามแบบพิมพ์
ที่ ก าหนด โดยในสมุ ด สนามต้ องแนบแผนที่ แสดงการรั งวั ด แผนที่ ค าขอที่ ได้ ท าการรั งวั ดก าหนดเขตแล้ ว
รายการคานวณวงรอบ บั ตรพิกัดฉาก รายการคานวณเนื้อที่ สมุดสนาม รายการคานวณวงรอบบัตรพิกัดฉาก
รายการคานวณเนื้อที่ให้ทาสาเนาเก็บไว้ ณ ทีส่ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จานวน 1 ชุด
ข้อ ๒4 ให้ส านัก งานอุต สาหกรรมจัง หวัด รวบรวมผลการรัง วัด ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบ
และคาสั่งแล้วลงชื่อ วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบกากับไว้ด้วย แล้วส่งผลการรังวัด สานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่
เพื่อดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
ข้อ ๒5 ให้สานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ ตรวจสอบงานคานวณ แล้วแจ้งผลการคานวณให้
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบโดยเร็ว
ข้อ 26 ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการกาหนดเขตคาขอตามแนวทางปฏิบัตินี้ได้ ให้เสนออธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้เห็นชอบเป็นรายกรณีไป
หมวด 4 ...
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การเขียนแผนที่
---------------------ข้อ 27 รายละเอียดการเขียนแผนที่
27.1 ให้เขียนด้วยหมึกสีดาทั้งหมด
27.2 เลขหมายมุมประทานบัตรให้เขียนด้วยเลขไทย
27.3 หมายเลขหลักหมายเขตประทานบัต รแปลงข้างเคียงให้ เขียนด้ว ยเลขไทย
ตัวใหญ่กว่าเลขหมายมุมประทานบัตร
27.4 ทิศและระยะกากับเส้นเขตประทานบัตรเขียนด้วยเลขไทย
27.5 จากหลักหมายเขตพยานถึงมุมประทานบัตรให้เขียนเส้นประ
27.6 ตัวเลขที่เกี่ยวกับหลักหมายเขตพยานให้เขียนด้วยเลขอารบิค
27.7 หลักหมายเขตเหมืองแร่แปลงข้างเคียงให้เขียนเฉพาะเลขหลักหมายเลขเขต
เดิมด้วยเลขอารบิคไม่มีเลขทับ
27.8 หลักหมายเขตเหมืองแร่ที่มีเลขหมายไม่ตรงกับมุมประทานบัตรหรือไม่ตรงกับ
หมายเลขหลักหมายเขตประทานบัตรแปลงข้างเคียงให้เขียนเลขอารบิคทั้งต้องเขียนเลขทับด้วย
27.9 หลั ก หมายเขตเหมื อ งแร่ ที่ ไม่ เทคอนกรี ต ให้ เขี ย น ส่ ว นหลั ก หมายเขต
เหมืองแร่ที่เทคอนกรีตให้เขียน และมุมประทานบัตรที่ไม่ได้ปักหลักหมายเขตเหมืองแร่ให้เขียนเป็นจุด ๆ เดียว
27.10 การหมายสีในแผนที่อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ หรือ
ประทานบัตรที่ต้องการให้ห มายสีแ ดง ส่ว นแปลงอื่น ๆ ที่อ ยู่ข้า งเคี ยงให้ห มายสีอื่น ที่ไ ม่ใ ช่สีแ ดง สีน้าเงิน
และสีน้าตาล สีที่หมายลงในแปลงที่ต้องการหรือแปลงข้างเคียง ขนาดกว้างไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของผู้อื่นในแผนที่ประกาศ หรือแผนที่ประกอบการเขียนแบบพิมพ์
ประทานบัตร หรือเขตเนื้อที่ที่มิได้รวมอยู่ในเขตอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ให้ระบายสีทึบด้วยสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดง
สีน้าเงิน และสีน้าตาล เขตทางน้า ทะเล พรุ บึง ให้หมายสีน้าเงิน แนวถนน ทางเกวียน ทางเดิน ให้หมายสีน้าตาล
ข้อ 28 ตัวอย่างวิธีการเขียนแผนที่และแบบรายการรังวัดซึ่งแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ มีดังนี้
28.1 การเขียนแผนที่แสดงเขตตามคาขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่และคาขอ
อาชญาบัตรพิเศษ ใช้เขียนตามตัวอย่าง (ก)
28.2 การเขียนแผนที่แสดงจุดที่ตั้งคาขออาชญาบัตรสารวจแร่ผูกขาดสารวจแร่และ
คาขออาชญาบัตรพิเศษ ให้เขียนตามตัวอย่าง (ข)
28.3 การเขียนแผนที่แนบท้ายประกาศ แผนที่คาขอ หรือแผนที่ประกอบการเขียน
แบบพิมพ์ประทานบัตร และคาขอประทานบัตรในทะเล ให้เขียนตามตัวอย่าง (ค)
28.4 การเขียนแผนที่แสดงจุดที่ตั้งคาขอประทานบัตร 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)
----------------------

บันทึกคำรับรองเกี่ยวกับกำรจัดหำคนงำนรังวัด
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด...............................
ฝ่ำยอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. .................
ข้ำพเจ้ำ..........................................................................ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจของผู้ยื่นคำขอ
................................ขอให้คำรับรองต่อฝ่ำยอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่จงั หวัด...................................
เกี่ยวกับกำรจัดหำคนงำนและค่ำใช้จ่ำยของคนงำนรังวัดที่ข้ำพเจ้ำขอให้ทำกำรรังวัดคำขอ..................................
เลขที่.............../..................ตำบล...........................อำเภอ...........................จังหวัด...........................ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำรับรองจัดหำคนงำนรังวัด จำนวน .................. คน
ข้อ 2 ข้ำพเจ้ำรับรองเป็นผู้ออกค่ำจ้ำงคนงำนรังวัด ค่ำพำหนะและที่พักของคนงำนรังวัด ตำมข้อ 1
ตลอดจนรับเป็นผู้จัดหำอุปกรณ์กำรถำงแนวเขตในกำรรังวัด
ข้อ 3 ข้ำพเจ้ ำรั บ รองจั ดหำพำหนะมำรับ เจ้ำหน้ำที่ ต ำมก ำหนด และเมื่อ เสร็จงำนรังวัด แล้ ว
จะจัดพำหนะมำส่งเจ้ำหน้ำที่ ณ ที่ทำกำรฝ่ำยอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ดังกล่ำว

ลงนำม.........................................ผู้ยื่นคำขอ
(............................................)

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ
เขียนที่.............................................
วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. .................
ข้ำพเจ้ำ........................................................................................................อำยุ.....................ปี
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน......................................................................................สัญชำติ......................
อยู่บ้ำน/สำนักงำนเลขที่.....................ซอย.................................................ถนน....................................................
ตำบล/แขวง........................................................................อำเภอ/เขต.................................................................
จังหวัด....................................................ผู้ยื่นคำขอ..................................................เลขที่....................................
ขอมอบฉันทะให้.....................................................................................................................อำยุ......................ปี
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน......................................................................................สัญชำติ......................
อยู่บ้ำน/สำนักงำนเลขที่.....................ซอย.................................................ถนน....................................................
ตำบล/แขวง........................................................................อำเภอ/เขต.................................................................
จังหวัด.................................................................เป็นตัวแทนกระทำกิ จกำรโดยชอบด้วยกฎหมำยแทนข้ำพเจ้ำ
ในกิจกำร..................................................................................................................... .....................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐำนผู้ ม อบฉั น ทะและผู้ รั บ มอบฉั น ทะได้ ล งลำยมื อ ชื่ อ ไว้ เ ป็ น ส ำคั ญ
ต่อหน้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตั้งแต่วันทำหนังสือมอบฉันทะนี้

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

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

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

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

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่
ตามข้อ 8 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกาหนดเขตคาขอ
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
---------------หมวด 1
บททั่วไป
---------------ข้อ 1 ตามแนวทางปฏิบัตินี้
“หมุ ด หลั ก ฐานการแผนที่ ห ลั ก ” หมายความว่ า หมุ ด หลั ก ฐานการแผนที่
ดาวเทียมชนิดมั่นคงถาวร
“หมุ ด หลั ก ฐานการแผนที่ ” หมายความว่ า หมุ ด หลั ก ฐานการแผนที่ ที่ ได้
ค่าพิกัด จากการรับ สั ญญาณดาวเทียม หมุดหลักฐานที่รังวั ดออกและเข้าบรรจบหมุดหลั กฐานของ
กรมแผนที่ทหาร หรือหมุดหลักฐานที่มีค่าพิกัดฉากต่อเนื่องจากหมุดหลักฐานของกรมแผนที่ทหาร
“หมุด หลัก ฐานการระดับ ชั้น ที่ 3” หมายความว่า หมุด หลัก ฐานที่รัง วัด
ออกจาก และเข้าบรรจบหมุดหลักฐานการระดับของกรมแผนที่ทหาร หรือหมุดที่มีค่าระดับ ต่อเนื่อง
จากหมุดหลักฐานการระดับของกรมแผนที่ทหาร
“หมุดบรรจบ” (Junction Point) หมายความว่า หมุดระดับที่เลือกขึ้นไว้ เพื่อ
การบรรจบของสายการระดับตั้งแต่สองสายการระดับขึ้นไป
“สายการระดับ” (Line of Leveling) หมายความว่า จานวนชุดความสูงต่าง
ต่อเนื่องที่ทาการรังวัดมาจากหมุดหลักฐานการระดับ โดยการรังวัดไปและกลับเพื่อหาความสูงต่างใน
สายการระดับนั้น
“ตอนการระดับ ” (Section) หมายความว่า ส่วนหรือตอนของสายการระดับ
ซึ่งบั นทึกไว้เป็ นหน่ วยหนึ่ งของระยะในสายการระดับนั้ น ซึ่งตอนการระดับต้องเริ่มและสิ้ นสุดลงที่หมุด
หลักฐานการระดับ เป็นหมุดหลักฐานถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ ปกติจะมีระยะทาง ๑ ถึง ๒ กิโลเมตร
“ตอนการระดับบรรจบ” (LooP) หมายความว่า วงรอบการระดับที่เดินรังวัดไป
และกลับซึ่งบันทึกไว้เป็นหน่วยหนึ่งของระยะในสายการระดับนั้น
ข้อ 2 การสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ให้สร้างเป็นแท่นคอนกรีตขนาดกว้าง ยาว ลึก
มีรูปและรายละเอียดตามตัวอย่าง (ก) และ (ข) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้
ข้อ 3 หมุดหลั กฐานการแผนที่ที่ส ร้างขึ้นต้องมีชื่อกรม ชื่อย่อจังหวัด อันเป็นที่ตั้ง
ของหมุดหลักฐานการแผนที่เป็นภาษาอังกฤษ หมายเลขประจาหมุดทับด้วยเลขของปี พ.ศ. และให้ระบุ
วัน เดือน ปี ที่สร้างกากับไว้ที่หมุดหลักฐานการแผนที่ด้วยชื่อย่อจังหวัดต่าง ๆ ให้ใช้ตามตัวอย่างท้าย
แนวทางปฏิบัตินี้
ข้อ 4 ให้สร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ ในตาแหน่งที่มั่นคง ยากต่อการถูกทาลาย
สามารถค้นหาได้โดยง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน การสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ดังกล่าวต้อ ง
สร้างชุดละไม่น้อยกว่า 3 หมุด และมองเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีระยะห่างระหว่างหมุด ไม่น้อยกว่า
40 เมตร
ข้อ 5 ก่อนออก ...

-2ข้อ 5 ก่อ นออกไปปฏิบัติง านรัง วัด สร้า งหมุด หลัก ฐานการแผนที่ ให้เ จ้า หน้า ที่
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องมือรังวัดทุกชนิด โดยบันทึกผลการตรวจสอบในสมุดสนามหรือเอกสารที่
บัน ทึกแสดงการตรวจสอบและให้ ฝ่ายรังวัดสัม ปทาน สานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ ลงชื่อ กากับ
รับรองว่าได้ทาการตรวจสอบจริงทุกครั้ง การตรวจสอบให้ปฏิบัติดังนี้
5.๑ เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ต้องรังวัดตรวจสอบกับหมุดหลักฐาน
ที่มคี ่าพิกัดฉากระบบดาวเทียม ทุก ๆ 6 เดือน
5.๒ กล้องระดับ ต้องตรวจสอบระดับฟองกลม และระดับฟองยาวว่าอยู่
กึ่ ง กลางหลอดระดั บ หรื อ ไม่ ถ้ า มี ค วามคลาดเคลื่ อ นต้ อ งท าการปรั บ แก้ พ ร้ อ มทั้ ง ตรวจสอบ
Collimation Error ได้ แ ก่ ความคลาดเคลื่ อ นอั น เนื่ อ งมาจากแนวแกนกล้ อ ง หรื อ แนวเล็ งกล้ อ ง
ไม่ขนานกับแกนของหลอดระดับหรือพื้นระดับ ถ้ามีความคลาดเคลื่อนต้องปรับแก้ให้หมดไป
5.๓ ไม้วัดระดับ (Staff) ต้องตรวจสอบว่าเมื่อตั้งไม้วัดระดับให้อยู่ในแนวดิ่ง
อย่างแท้จริงแล้ว ระดับฟองกลม (ระดับตาไก่) ที่ติดตั้งอยู่หลังไม้วัดระดับอยู่กึ่งกลางหลอดระดับหรือไม่
หากมีความคลาดเคลื่อนต้องทาการปรับแก้ให้ถูกต้อง
ข้อ 6 รายงานการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ ต้องบันทึกในสมุดสนามให้
ชัดเจนและเรียบร้อย ห้าม ขูด ขีด หรือลบรายการรังวัดไม่ว่ากรณีใด ๆ การแก้ไขรายการรังวัดให้ใช้วิธีขีดฆ่า
โดยให้มองเห็นตัวเลขเดิมแล้ วเขียนตัวเลขที่แก้ไขไว้คู่กัน เมื่อแก้ไขแล้วให้ผู้ทาการรังวัดลงชื่อกากับ
ตัวเลขที่แก้ไขไว้ทุกแห่ง
ข้อ 7 การรัง วัด สร้า งหมุด หลัก ฐานการแผนที่ หมุด หลัก ฐานการะดับ ชั้น ที่ 3
ให้อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายรังวัดสัมปทาน สานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่
หมวด 2
วิธีการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่
---------------ข้อ 8 การรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ ให้ ครอบคลุมบริเวณแหล่งแร่ต่าง ๆ
ให้ฝ่ายรังวัดสัมปทาน สานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ พิจารณาดาเนินการจัดทาแผนงานรังวัดเสนอขอ
อนุม ัต ิ ต่ อ ผู้ อ านวยการส านั กวิ ศวกรรมและฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ในแผนงานดั งกล่ าวให้ แ สดงรายละเอี ย ด
วัตถุประสงค์ วิธีดาเนิ น การ ระยะเวลา จานวนเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะ งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่จะปฏิบัติงาน ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ 9 กรณีที่สานัก งานอุต สาหกรรมจังหวัด ใด มีค วามประสงค์จ ะทาการรัง วัด
สร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ให้จัดทาแผนงานรังวัดพร้อมแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000
แสดงรายละเอียดโดยประมาณเสนอสานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อพิจารณาจัดสร้างให้ต่อไป
ข้อ 10 การใช้ หมายเลขประจาหมุดหลักฐานการแผนที่ ให้ใช้หมายเลขประจาหมุด
ที่เรียงตามลาดับทับด้วยเลขปี พ.ศ. ที่สร้างในแต่ละปีการสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ให้ปฏิบัติดังนี้
๑0.๑ กรณีรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ให้รังวัดโยงยึดออก
จากหมุดหลักฐานที่มีค่าพิกัดฉากระบบดาวเทียมชนิดมั่นคงถาวรให้สร้างตามตัวอย่าง (ก) แนบท้าย
แนวทางปฏิบัตินี้
๑0.๒ กรณีรัง วัด เพื่อ สร้า งหมุด หลัก ฐานระดับชั้น ที่ ๓ ด้ว ยกล้ อ งระดับ
ให้สร้างตามตัวอย่าง (ข) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้
ข้อ 11 การรังวัด ...
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๑1.๑ เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมแบบรังวัดชนิดขาตั้งแบบ ๒ ความถี่
จานวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์
๑1.๒ รังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม โดยวิธีการรังวัดแบบสถิต
(Static) ระบบพิกัดสากล WGS 84 (แผนที่ชุด L 7018)
๑1.๓ ในการรังวัดให้รังวัดออกและเข้าบรรจบ หมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม
ของกรมแผนที่ทหาร หรือหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมของหน่วยราชการอื่นที่มีค่าพิกัดฉากระบบ
ดาวเทียม โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตัวหนึ่ งตั้งอยู่ ณ จุดที่ ทราบค่าพิกัด ตัวที่เหลือจะเป็นตัวตั้ง
ณ จุดที่ต้องการทราบค่าพิกัดตามหมุดหลักฐานการแผนที่ที่ได้จัดสร้างไว้ การปฏิบัติงานจะเปิดเครื่อ ง
เพื่อรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมกันในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ก. การรังวัดกาหนดตาแหน่งหมุดหลักฐานการแผนที่ ต้องกาหนดให้
อยู่ในบริเวณพื้นที่มั่นคงถาวรเหมาะสมในพื้นที่เปิดโล่งเท่านั้น ไม่มีอุปสรรคกั้นในมุมสูงที่เกิน 15 องศา
จากแนวราบ เพื่อให้สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้
ข. การบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียมต้องใช้เวลาในการวัด ไม่น้อยกว่า
หนึ่งชั่วโมง และต้องปฏิบัติตามดังนี้
- มีดาวเทียมอย่างต่าที่รับสัญญาณได้ไม่ต่ากว่า ๗ ดวง
- ค่าความแม่นยาของรูปทรงเรขาคณิตดาวเทียม Geometric
Dilution of Precision (GDOP) น้อยกว่า ๓
- ค่ าความคลาดเคลื่ อ นของระยะเมื่ อเปรียบเที ยบกับ การรังวัด
โดยตรง ไม่ต่ากว่า ๑ : ๑,๐๐๐
- ระยะเส้นฐานต้องไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร
ค. ข้อมูลการรังวัดทั้งหมด จะต้องถูกประมวลผลในระบบพิกัด WGS 84
และมีการปรับแก้เพื่อให้ได้ความผิดพลาดน้อยกว่า 2 เซนติเมตร
ข้อ ๑2 เมื่อ เจ้า หน้า ที่ไ ด้ทาการรัง วัด เสร็จ และเดิน ทางกลับ มาปฏิบัติง านที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
๑2.๑ เขี ย นแผนที่ สั ง เขปแสดงจุ ด ที่ ตั้ ง หมุ ด หลั ก ฐานการแผนที่ ห ลั ก
ให้เขียนตามตัวอย่าง (ค) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้
๑2.๒ คัด ค่า พิกัด ฉากของหมุด หลัก ฐานการแผนที่ห ลัก ทุก หมุด ลงใน
แบบพิมพ์พิกัดฉาก ให้จัดทาเป็น 2 ชุด เพื่อเก็บไว้ที่ฝ่ายรังวัดสัมปทาน สานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่
1 ชุด ส่ง ให้ ส านัก งานอุตสาหกรรมจังหวัด ท้องที่ ที่ได้ไปทาการรังวัด 1 ชุด ภายในกาหนด 30 วัน
นับตั้งแต่ วันแรกที่ได้มาปฏิบัติงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อ ๑3 ให้รวบรวมผลงานตามข้อ ๑๕ พร้อมด้วยสมุดสนามแผ่นบันทึกข้อมูลรายการ
รังวัดและรายการคานวณทั้งหมด ส่งให้ฝ่ายรังวัดสัมปทาน สานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ ตรวจสอบ
หมวด ๓
วิธีการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการระดับ ชั้นที่ 3
---------------ข้อ ๑4 การรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการระดับชั้นที่ 3 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของหมุดหลักฐานการระดับที่ใช้ในการังวัดออก
และเข้าบรรจบวงรอบ
14.2 การรังวัด ...
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ต่อเนื่องกันไประหว่างจุดต่อจุด โดยวิธี Differential Leveling โดยการกาหนดความยาวของวงรอบ
แต่ละวงรอบไม่เกิน 6 กิโลเมตร
๑4.3ตาแหน่งของจุดตั้งกล้องห่ างจากไม้วัดระดับหลัง (B.S.) และไม้วัด
ระดับหน้า (F.S.) ไม่เกิน 50 เมตร
๑4.4 ให้อ่านค่าระดับด้วยกล้องหน้าซ้าย สายใยบน สายใยกลาง สายใยล่างค่า
ความแตกต่ างระหว่างสายใยบนกับสายใยกลาง และสายใยกลางกับสายใยล่ าง ไม่เกิน ± 2 มิลลิ เมตร
ขณะส่องต้องขจัดแพรัลแลกซ์ ( Parallax ) ให้หมดไป โดยปรับสายใยกล้องและภาพไม้วัดระดับให้มี
ความชัดเจนเท่ากัน และอ่านค่าระดับด้วยกล้องหน้าขวา สายใยกลางสายใยเดียว
ข้อ ๑5 การคานวณวงรอบหมุดหลักฐานการระดับ
๑5.1 ค่าระดับที่อ่านได้จากกล้องหน้าซ้ายและกล้องหน้าขวาในข้อ ๑๗.๔
ให้นามาเฉลี่ยเพื่อใช้ในการคานวณ
๑5.2 ค่าความผิดพลาดของวงรอบการระดับจะต้องไม่เกิน ± 12 มิลลิเมตร
√K (K = ระยะทางมีหน่วยเป็นกิโลเมตร)
๑5.๓ การคานวณปรับแก้ค่าระดับที่รังวัดได้ให้ใช้สูตรดังนี้
ค่าแก้ = ความผิดทั้งหมด x ระยะจากหมุดแรกออกถึงหมุดที่ต้องการปรับแก้
ระยะทางทั้งหมดของวงรอบ
หรือคานวณด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ข้ อ ๑6 เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ทาการรั ง วั ด เสร็ จ และเดิ น ทางกลั บ มาปฏิ บั ติ ง านที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
๑6.1 เขีย นแผนที่สังเขปแสดงจุดที่ตั้งหมุดหลักฐานการระดับ ให้เขียน
ตามตัวอย่าง (ค) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ โดยอนุโลม
๑6.2 คัดค่าระดับหมุดหลักฐานลงในแบบพิมพ์ค่าพิกัดฉาก
ให้จัดทาเป็น 2 ชุด เพื่อเก็บ ไว้ที่ ฝ่ายรังวัดสัม ปทาน สานักวิศวกรรมและ
ฟื้นฟูพื้นที่ 1 ชุด ส่งให้สานักอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่ได้ไปทาการรังวัด 1 ชุด ภายในกาหนด 30 วัน
นับตั้งแต่วันแรกที่ได้มาปฏิบัติงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อ ๒๐ ให้ รวบรวมผลงานตามข้อ ๑๙ พร้อมด้วยสมุดสนามและรายการคานวณ
ทั้งหมดส่งให้ฝ่ายรังวัดสัมปทาน สานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ ตรวจสอบ
----------------

