


คาํนํา 
 

  กรมโยธาธิการและผงัเมืองมีภารกิจในการดาํเนินการวางและจดัทาํผงัเมือง   ขอ้มูลกายภาพในระบบ     

สารสนเทศภูมิศาสตร์  จึงเป็นส่วนสําคญัที�จะนาํมาใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์เพื�อวางแผนการใชป้ระโยชน์ที�ดิน  
แผนผงัโครงการคมนาคมและขนส่ง  และแผนโครงการพฒันาโครงสร้างพื�นฐานอื�นๆ ตลอดจนใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการพฒันาตามผงัเมือง ที�ผา่นมากรมโยธาธิการและผงัเมืองได้ดาํเนินการสํารวจและจัดทาํขอ้มูล

กายภาพในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื�นที�ชุมชนเทศบาลทั�วประเทศ  และมีแผนที�จะดําเนินการ
ครอบคลุมให้เต็มพื�นที�ทุกจงัหวดัเพื�อสนับสนุนการจดัทาํผงัเมืองในระดบัจังหวดัและอาํเภอ  ซึ� งขณะนี�
ดาํเนินการไปแล้ว 10 จังหวดั โดยดําเนินการตามโครงสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

Database Design Version 4.3 a และ MapInfo Data Dictionary Version 1.2 a 
 

  เนื�องจากพื�นที�ดําเนินการสํารวจและจดัทาํขอ้มูลกายภาพเพื�อการวางผงัเมืองเต็มพื�นที�ท ั�งจงัหวดั            
เป็นการจดัทาํแผนที�ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในมาตราส่วนละเอียด  (1:4,000) เช่นเดียวกบัการจดัทาํขอ้มูล

ในพื�นที�ชุมชนเทศบาล  ซึ�งจะตอ้งสามารถเชื�อมต่อกบัขอ้ม◌ูลเดิมเขา้ดว้ยกนั  จึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุง
เกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบความถูกตอ้งของการจดัทาํขอ้มูลกายภาพเพื�อการวางผงัเมืองเพิ�มเติมจากคู่มือ
เกณฑ์การตรวจสอบความถูกตอ้งที�ใช้อยู่ในปัจจุบันที�ได้จัดทําไว้ในปี 2550 ให้สามารถรองรับกับ

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยขีองงานสํารวจและจดัทาํขอ้มูล  สามารถใชเ้ป็นเกณฑก์ารตรวจสอบร่วมกนั
ในการจดัทาํขอ้มูลทั�งในพื�นที�เขตเมืองและชุมชนชนบท  ตลอดจนสามารถรองรับกบัโครงสรา้งฐานขอ้มูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที�กาํลงัจะปรับปรุงใหม่ 
 

  ในคู่มือเกณฑ์ตรวจสอบความถูกตอ้งฯ ไดจ้ดัแบ่งเนื�อหาให้มีความสะดวกต่อผูใ้ชง้านออกเป็น 13 บท 
ประกอบดว้ยการตรวจสอบขอ้มูล งานสํารวจ  สารสนเทศภูมิศาสตร์ ถนน ทางรถไฟ ทางนํ�า ประเภทอาคาร 
การใชท้ี�ดิน เขตการปกครอง หมุดหลกัฐาน เส้นชั�นความสูง จุดความสูง สิ�งก่อสร้างทั�วไป และการจดัพมิพ์

แผนที� โดยในแต่ละบทของการตรวจสอบขอ้มูลดังกล่าวจะมีสาระสําคญัในเรื�องของสัญลักษณ์        
การนาํเขา้ขอ้มูล และการแสดงผลขอ้มูล ซึ� งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งานในการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการจดัทาํขอ้มูลกายภาพใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกนัแลว้  ยงัจะสามารถใชเ้ป็นคู่มอื

ในการดาํเนินการสํารวจและจดัทาํขอ้มูลกายภาพเพื�อการผงัเมืองให้ถูกตอ้งตามความตอ้งการใชง้าน
ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง หากผูใ้ชง้านพบขอ้ผดิพลาดที�เห็นสมควรแกไ้ข โปรดแจง้สํานักวิศวกรรม
การผงัเมือง   เพื�อจะได้ประสานงานกับคณะผูจ้ ัดทาํในการดําเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ต่อไป 
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บทที� 1 

การตรวจสอบข้อมูลงานสํารวจ 

  การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูงานสาํรวจ   ซึ�งบริษทัที�ปรึกษาส่งมอบงาน    มกีาร

ตรวจสอบขอ้มลูงานกราดภาพถ่ายทางอากาศ  จุดควบคุมรูปถ่ายทางอากาศ  งานโครงข่ายสามเหลี�ยม

ทางอากาศ  ขอ้มลูการTracking   และแบบจาํลองความสูงเชิงเลข (Digital  Elevation Model: DEM)  

ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  

1.1  การตรวจสอบข้อมลูงานกราดภาพถ่ายทางอากาศ 

1)  ขอ้มูลกราดภาพ (Scan)  จากไดอาพอซิทีฟ (Diapositive) ชนิดสีหรือฟิลม์ตน้ฉบบัตอ้งมี

ความละเอียดจุดภาพที�  25 ไมครอนหรือดีกว่า   ในภาพถ่ายมาตราส่วน1:15,000   และตอ้งมี      

ความละเอียดจุดภาพที� 15 ไมครอนหรือดีกว่า ในภาพถ่ายมาตราส่วน 1:25,000 

2)  ขอ้มลูกราดภาพตอ้งจดัส่งในรูปแบบที�ไม่มีการบีบอดัขอ้มลู หรือ Uncompress  Tagged  

Image File Format ( *.tif)  โดยในแต่ละภาพแบ่งออกเป็น 3 แบนด์  แต่ละแบนด์มคีวามละเอียด

ค่าระดบัสีไม่นอ้ยกว่า 8 บิต (256 ระดบั/แบนด)์ 

3)  ตรวจสอบขนาดขอ้มูล (File Size) ของขอ้มูลกราดภาพ 

- มาตราส่วน 1:15,000  เฉลี�ย  380 – 400  เมกะไบต ์  สาํหรับการกราดภาพที� 20 ไมครอน 

และเฉลี�ย 270 เมกะไบต ์ สาํหรับการกราดภาพ ที� 25 ไมครอน  

- มาตราส่วน 1:25,000 เฉลี�ย 785  เมกะไบต ์ สาํหรับการกราดภาพ ที� 15 ไมครอน 

4)  ตรวจสอบความคมชดัและความสมบูรณ์ของขอ้มลูใหใ้กลเ้คียงกบัตน้ฉบบัใหม้ากที�สุด 

1.2  การตรวจสอบจุดควบคุมรูปถ่ายทางอากาศ 

  ตรวจสอบความถกูตอ้งของหมุดควบคุมรูปถ่ายทางอากาศ (Ground Control Point : GCP) 

และ  จุดควบคุมรูปถ่ายทางอากาศ (Photo Control Point : PCP)  ใหเ้ป็นไปตามขอบเขตโดยละเอียด

ของงานที�จะจา้งที�ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) 

1)  ตรวจสอบความถูกต้องทางตาํแหน่งของหมุดควบคุมรูปถ่ายทางอากาศให้สามารถ   

ใชง้านครอบคลุมพื�นที�โครงการไดต้ามขอบเขตโดยละเอียดของงานที�จะจา้งที�ปรึกษา (TOR) 

2)  ตรวจสอบจุดควบคุมรูปถ่ายทางอากาศใหค้รอบคลุมพื�นที�โครงการ  และมรีะยะห่างระหวา่ง

จุดควบคุม(จาํนวนจุดควบคุมรูปถ่ายต่อแนวบินและแนวบินขา้งเคียง) ประมาณ 3-7 เท่าของฐาน

รูปถ่าย (Photo Base)  แนวบินเวน้แนวบินเป็นอยา่งนอ้ย 

3)  ตรวจสอบชนิดและประเภทของเครื�องมือหาค่าพิกดัดว้ยดาวเทียม (Global Positioning System : 

GPS)  ที�ใชใ้นการจดัทาํหมุดควบคุมและจุดควบคุมรูปถ่ายทางอากาศ  ตามคุณลกัษณะที�กาํหนดใน TOR  

 4)  ตรวจสอบวิธีการรังวดัหมุดควบคุมและจุดควบคุมรูปถ่ายทางอากาศดว้ยเครื�อง GPS 
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5)  ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื�อนในการหาค่าพกิดัในทางราบและทางดิ�งใหอ้ยูใ่นเกณฑที์�

กาํหนดตาม TOR 

6)  ตรวจสอบขอ้มูลที�ใชอ้า้งอิงเช่น ขอ้มลูหมุดหลกัฐานและหมุดระดบัของกรมแผนที�ทหาร 

หรือของหน่วยงานอื�นที�ใชอ้า้งอิง  ตน้ฉบบัสมุดสนามงานสาํรวจรายละเอียดขอ้มลูค่าพิกดัทางเขา้ 

จุดควบคุมรูปถ่ายทางอากาศพร้อมแผนผงัแสดงตาํแหน่ง โดยสงัเขป       

7)  ตรวจสอบรายการคาํนวณที�พิมพจ์ากแฟ้มขอ้มลู ดงันี�  

 - Network Map 

 - Adjusted Coordinates 

 - Coordinates Adjustment Summary 

 - Adjustment Statistics Summary 

   - Adjustment Activity Log 

8)  ตรวจสอบผลการคาํนวณแบบประมวลผลภายหลงั (Post Processing)  กรณีที�นาํวิธีการ

หาค่าพิกดัดว้ยดาวเทียมแบบวิธี Real Time Kinematic (RTK) มาใชใ้นการหาค่าพิกดัร่วม 

9)  ตรวจสอบขอ้มลูที�อยูใ่นรูปดิจิทลั เช่น       

             - แฟ้มขอ้มลูสาํรอง (Backup File) ทุกชนิดของโครงการ รวมทั�งขอ้มลูดิบ (Raw Data) ที�ได้

จากการรังวดัดว้ย 

  - ขอ้มูลจุดบงัคบัรูปถ่าย  ขอ้มูลของหลกัหมุดที�เป็นสถานีฐาน (Base Station)  และขอ้มลู

ของจุดที�ตอ้งการหาค่าพกิดั (Rover)   รายการคาํนวณ   และแฟ้มขอ้มลูสาํรอง  ในกรณีที�นาํวิธีการ

หาค่าพิกดัดว้ยดาวเทียมแบบ RTK มาใชใ้นการหาค่าพกิดัร่วมดว้ย                                                                                      

 10)  ตรวจสอบหมุดตรวจสอบ (Check Point) ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งที�เหมาะสมกบัพื�นที�โครงการ 

ไม่นอ้ยกว่า 2 จุดต่อบลอ็ก 

1.3  การตรวจสอบความถูกต้องของงานโครงข่ายสามเหลี�ยมทางอากาศ  

 ตรวจสอบรายการคาํนวณโครงข่ายสามเหลี�ยมทางอากาศ  (Aerial Triangulation)  ซึ�ง

ปรับแกด้ว้ยวิธี Bundle Block Adjustment  ใหม้ีค่า Standard Deviation of Unit Weight  ตามที�

กาํหนดใน TOR 

1.4  การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการ Tracking 

 1)  ตรวจสอบขอ้มลูการ Tracking โดยใชเ้ครื�องมือหาค่าพิกดัดว้ยดาวเทียมใหม้ีความคลาดเคลื�อน

เป็นไปตาม TOR 

 2)   ตรวจสอบขอ้มลูที�พิมพจ์ากแฟ้มขอ้มูลปรับแกแ้ลว้ของ GPS Tracking 

3)  ตรวจสอบขอ้มลูที�อยูใ่นรูปดิจิทลัประกอบดว้ย 

    - แฟ้มขอ้มลูของหลกัหมุดที�เป็นสถานีฐาน และขอ้มลูของจุดที�ตอ้งการหาค่าพกิดั 

  -  แฟ้มขอ้มลูที�ไดค้าํนวณปรับแกค้วามคลาดเคลื�อนแลว้ 
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   - แฟ้มขอ้มลูที�ไดค้าํนวณปรับแกค้วามคลาดเคลื�อนแลว้ ซึ�งแปลงอยูใ่นรูปแบบ DXF และ 

รูปแบบ Shape File   

1.5  การตรวจสอบความถูกต้องแบบจาํลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) 

1)  ตรวจสอบการวดัค่า DEM ในสาํนกังาน   เพื�อตรวจสอบความถกูตอ้งของค่าความคลาดเคลื�อน

ทางดิ�งตาม TOR กาํหนด 

2)  ตรวจสอบค่าความสูงของ DEM  กบัค่าระดบัความสูงของจุดตรวจสอบในสนามดว้ยเครื�อง

หาค่าพิกดั 

3)  เปรียบเทียบค่าความสูงของขอ้มลูกบัค่าความสูงในภูมปิระเทศจริงเพื�อทาํการสุ่มตรวจสอบ 
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บทที� 2 

การตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

  การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูสารสนเทศภูมศิาสตร์ (Geographic  Information 

System : GIS) ซึ�งบริษทัที�ปรึกษาส่งมอบงานมีการตรวจสอบโครงสร้างฐานขอ้มลู  ระบบพิกดั

Topology ของขอ้มลู  แผนที�ภาพถ่ายสีเชิงเลข (Orthophoto)  การซอ้นทบัขอ้มลู  ขอ้มลูเชิงบรรยาย

คาํอธิบายขอ้มลู (Metadata)   และระบบสืบคน้ขอ้มลู  ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  

2.1  ตรวจสอบโครงสร้างฐานข้อมูล 

 1)  ตรวจสอบความครบถว้นของจาํนวนชั�นขอ้มลูตามขอบเขตการจา้ง ( TOR )  ตามเอกสาร    

แนบทา้ยสญัญาจา้ง   

 2)  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มลูสารสนเทศภูมิศาสตร์  ทั�งในรูปแบบของโปรแกรม 

ArcInfo (Coverage  และ Geodatabase)    MapInfo  และ Arcview (Shape File)   ตามขอบเขตการจา้ง 

โดยตรวจสอบความสมบูรณ์อยา่งละเอียด 1 โปรแกรม   ซึ�งเป็นโปรแกรมหลกัในการนาํเขา้ขอ้มูล    

ส่วนรูปแบบของโปรแกรมที�เหลือใชว้ิธีการสุ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มลู  ในแต่ละโปรแกรม    

 3)  ตรวจสอบชื�อชั�นขอ้มลู   คุณลกัษณะของขอ้มลู (Attribute) ใหต้รงตามมาตรฐานการออกแบบ

ฐานขอ้มลูของกรมโยธาธิการและผงัเมือง ตาม version ที�ระบุไวใ้นขอบเขตการจา้ง 

2.2  ตรวจสอบระบบพกิดั 

 ตรวจสอบระบบโซนของค่าพกิดั UTM บนพื�นหลกัฐาน Indian 1975  หรือพื�นหลกัฐาน 

WGS 84 ตามที�ระบุไวใ้นขอบเขตการจา้ง 

2.3  ตรวจสอบระวางแผนที�   

 1)  ตรวจสอบการตดัระวางแผนที� 

      - แผนที�มาตราส่วน 1:4,000  ตรวจสอบ  Layer GRID  แต่ละระวางตอ้งมีขนาด 2 x 2 

ตารางกิโลเมตร    โดยมุมล่างซา้ยของระวางจะต้องเริ� มดว้ยค่าพิกัดราบและค่าพิกัดตั�งของ   

หลกักิโลเมตรเป็นเลขคู่เสมอ 

      - แผนที�มาตราส่วน 1:15,000 ตรวจสอบ  Layer  GRID  แต่ละระวางตอ้งมีขนาด  8x8   

ตารางกิโลเมตร  โดยมุมล่างซา้ยของระวางถกูกาํหนดดว้ยค่าพิกดัราบและพิกดัตั�ง  พิกดัราบมี

ระยะห่าง 8,000 เมตร ไปทางตะวนัออกและตะวนัตกจากเมอริเดียนยา่นกลาง(Central  Meridian) 

ที�กาํหนดขึ�นของแต่ละโซน   พกิดัตั�ง มรีะยะ 8,000 เมตร   จากเสน้ศนูยสู์ตรไปทางซีกโลกเหนือ 

 2)  การตรวจสอบการเรียกชื�อระวาง ตามมาตรฐานแผนที� มาตราส่วน 1:4,000  

     - ตรวจสอบ Layer GRID ที� Item name GR_MJGRID   ใหเ้รียกชื�อตามหมายเลขประจาํ

แผนที�ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7018  ซึ�งมีมุมล่างซา้ยของระวางปรากฏอยู ่ Item  name 
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 MNGRID ใหเ้รียกชื�อตามค่าพกิดัราบหลกัสิบและหลกัหน่วยของกิโลเมตรที�เป็นเลขคู่และค่าพกิดั

ตั�งหลกัสิบและหลกัหน่วยของกิโลเมตรที�เป็นเลขคู่ของมุมล่างซา้ยของระวางแผนที�ระบบพกิดัฉาก 

UTM มาตราส่วน 1:4,000  เช่น  “2606”    

 3)  การตรวจสอบการเรียกชื�อระวาง ตามมาตรฐานแผนที� มาตราส่วน 1:15,000 

      - ตรวจสอบการเรียกชื�อระวาง มาตราส่วน 1: 15,000  กาํหนดใหใ้ชอ้กัษร 7 ตวัอกัษร โดย  

5  ตวัแรกใหเ้รียกชื�อตามหมายเลขประจาํแผนที�ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000  ชุด L7018  ตามดว้ย

อกัษรประจาํระวาง  1:15,000 สองตวั  โดยอกัษรตวัแรกคือพิกดัราบ   ส่วนอักษรตัวที�สองคือ

พิกัดตั� ง เช่น  52371AA   

      - กาํหนดอกัษรพิกดัราบเริ�มจากเสน้เมอริเดียนยา่นกลางของแต่ละโซนไปทางตะวนัออก

แทนดว้ยอกัษรตวั A เรียงตามลาํดบัไปถึง Z  แลว้ขึ�นดว้ยอกัษรตวั A - Z  จนกว่าจะครบ  และไปทาง

ตะวนัตกตามลาํดบัดว้ยอกัษรตวั Z - A  

      - กาํหนดอกัษรพกิดัตั�งจากเสน้อิเควเตอร์ไปทางซีกโลกเหนือ แทนดว้ยอกัษรตวั A ไปจนถึง Z  

แลว้ขึ�นดว้ยอกัษรตวั A - Z  จนกว่าจะครบพื�นที�  

      - การเรียงลาํดบัตวัอกัษรใหใ้ช ้ 25 ตวัอกัษร ยกเวน้อกัษร I 

2.4  ตรวจสอบ  Topology ของข้อมูล   

 1)  ตรวจสอบขอ้มลู vector  เกี�ยวกบัความต่อเนื�องของขอ้มลู line และ polygon 

 2)  ตรวจสอบขอ้มลูจะตอ้งไม่มีการซอ้นทบัของวตัถุชิ�นเดียวกนั 

 2.5  ตรวจสอบแผนที�ภาพถ่ายสีเชิงเลข (Orthophoto) 

 1)  ตรวจภาพ  Orthophoto  สี ในเรื�องความคมชดั  ความเพี�ยนของสี  และความกลมกลืนของสี

ระหว่างระวางที�ต่อกนั  

 2)  ตรวจสอบภาพ Orthophoto จะตอ้งสามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรมที�ระบุขา้งตน้ได ้(ขอ้ 1.2) 

  3)  ขอ้มลูเกินออกนอกระวางหรือขาดหายระหว่างภาพไดไ้ม่มากกว่า 100 ซ.ม. 

2.6  ตรวจสอบการซ้อนทับข้อมูล 

 1)  สุ่มตรวจสอบความถกูตอ้งทางตาํแหน่ง  และขนาดของขอ้มลูเชิงพื�นที�ดว้ยการซอ้นทบั

ขอ้มลู vector กบัภาพ  Orthophoto สี  พร้อมตรวจสอบความครบถว้นของการนาํเขา้ขอ้มลู     

 2)  ตรวจสอบความถกูตอ้งทางตาํแหน่งของเขตการปกครอง  เขตเทศบาลที�อา้งอิงขอ้มลู

กายภาพ 

 3)  ตรวจสอบความสอดคลอ้งและเขา้กนัไดข้องขอ้มลูดว้ยการซอ้นทบัชั�นขอ้มลูต่างๆเช่น  

อาคาร  ถนน  แหล่งนํ� า  ทางรถไฟ  และสิ�งก่อสร้าง  เส้นขอบเขตร่วมของชั�นข้อมูลที� เกิดจาก  

การรวมขอ้มลูจากหลายชั�นขอ้มลู เช่นการใชป้ระโยชน์ที�ดินปัจจุบนั  การจาํแนกการใชที้�ดินรวม   

แต่ละประเภท  
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2.7  ตรวจสอบข้อมลูเชิงบรรยาย 

 1)  ตรวจสอบขอ้มลูเชิงบรรยายอธิบายประเภทของขอ้มลูเชิงพื�นที�ทุกรายการ (Item) ที�ระบุ

ตอ้งมีขอ้มลูครบทุกรายการ  เช่น พื�นที�ของรูปปิด ความยาวของขอ้มลูลายเสน้ 

 2)  ตรวจสอบขอ้มูลเชิงบรรยายในรายการที� TOR ระบุ   ซึ�งเป็นขอ้มลูที�ไดจ้ากการสาํรวจ  

ไดแ้ก่  จาํนวนชั�นอาคาร ประเภทอาคาร  ความกวา้งของ ถนน  ไหล่ทาง ขอบเขตทาง จาํนวนช่อง

จราจรฯ  หรือ Database Design กาํหนด ใหเ้กบ็ขอ้มลูเฉพาะอาคารบางประเภท  เช่น กรรมสิทธิ�   

กิจกรรมใชป้ระโยชน์หลกั  กิจกรรมใชป้ระโยชนร์อง  กิจกรรมใชป้ระโยชน์อื�น  ของแต่ละอาคาร 

เป็นตน้ หรือเป็นขอ้มลูที�ไดจ้ากกรมโยธาธิการและผงัเมือง  และขอ้มลูที�ไดจ้ากหน่วยงานต่าง  ๆ

 3)  ตรวจสอบความถกูตอ้งของการสะกดชื�อ การเขียนชื�อตามนามศพัท ์และชื�อมีความสอดคลอ้ง

กบัรหสั  การบนัทึกรหสัตอ้งไม่ผดิไปจากที�กาํหนดไวใ้น  Database Design   

 4)  ตรวจสอบการบนัทึกจาํนวน หรือปริมาณที�คาดว่าจะผดิจากความเป็นจริง  เช่น  ความสูง

อาคาร จาํนวนชั�นอาคาร หรือการไม่สอดคลอ้งกนัของขอ้มลู  เช่น  ความกวา้งถนนกบัประเภท

ถนน ประเภทอาคารกบัวสัดุก่อสร้าง  เป็นตน้ 

 5) ตรวจสอบการเรียกใชง้านชั�นขอ้มลูต่างๆไดแ้ก่ อาคาร  การจาํแนกการใชที้�ดินโดยประมาณ  

การจาํแนกการใชที้�ดินโดยรวมแต่ละประเภท   อาคารขนาดใหญ่มีชื�อ   มีรหสัขอ้มลู Database 

Design  และระบายสีตามมาตรฐานสญัลกัษณ์สีอาคาร  การใชที้�ดิน  ตามสญัลกัษณ์มาตรฐานของ

กรมโยธาธิการและผงัเมือง  

 6)  ตรวจสอบการเรียกใชง้านชั�นขอ้มลูอาคารชนิด 3D shape file ดว้ยการจาํลองความสูงอาคาร

บนภูมิประเทศ 

2.8  ตรวจสอบคาํอธิบายข้อมลู (Metadata)   

 1)  ตรวจสอบหวัขอ้คาํอธิบายขอ้มลูของฐานขอ้มลู GIS  ถูกตอ้งตามมาตรฐาน สมอ. 19115 : 

2548 ซึ�งประกาศใชต้ามมาตรฐาน ISO 19115    

 2)  ตรวจสอบความถกูตอ้งของการเขียนรายละเอียดผูรั้บผดิชอบ ผูเ้ผยแพร่ขอ้มลู ทั�งภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ 

 3)   Key word ที�ใชสื้บคน้ขอ้มลูสอดคลอ้งกบั Item name ของชั�นขอ้มลูที�ตรวจสอบ     

  4)  ตรวจสอบรายละเอียดบทคดัยอ่  วตัถุประสงคก์ารนาํเขา้ขอ้มลู  กระบวนการจดัทาํขอ้มลู 

ตอ้งถกูตอ้งตามขอ้กาํหนดในขอบเขตการจา้งและตามความเป็นจริง  รวมทั�งสอดคลอ้งกบัชื�อชั�น

ข้อมูลแต่ละชั�นทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ   

 5)  ตรวจสอบการเขียนคาํอธิบายการจาํแนกชั�นความมั�นคงของชั�นขอ้มลู   ขอ้มลูจาํเพาะการ   

ใชง้านชั�นขอ้มลู การตรวจนบัความครบถว้นของขอ้มลู  และการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 

การตรวจนบัความครบถว้นของขอ้มลู  และการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูทั�งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 
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 6)  ตรวจสอบขอบเขตขอ้มลู  โดยชุดขอ้มลูเดียวกนัแต่ละชั�นขอ้มลูตอ้งมีค่าพิกดัและระบบ

พิกดัเดียวกนั    

2.9  ตรวจสอบระบบสืบค้นดัชนีแผนที� 

 1)  ตรวจสอบการติดตั�ง (Install) ระบบสืบคน้ดชันีแผนที�  

 2)  ตรวจสอบการเรียกใชง้านระบบสืบคน้แผนที�  เช่น การสืบคน้จากเขตการปกครอง ไดแ้ก่        

ชื�อจงัหวดั  อาํเภอ  ตาํบล ฯลฯ   หรือจากระวางกริด 

 3)  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดัชนีสืบคน้แผนที�ตรงตามที�ระบุในขอบเขตการจา้ง  
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บทที� 3 

การตรวจสอบข้อมูลกายภาพ ถนน 

 การควบคุมการนาํเขา้ขอ้มลูกายภาพและความถกูตอ้งของการจดัทาํแผนที�  ใหต้รวจสอบ

ความครบถว้นของขอ้มูลที�นาํเขา้จากรูปถ่ายทางอากาศตามการใชส้ัญลกัษณ์แผนที�และแผนผงั  

การนาํเขา้ขอ้มลู   การเขียนนามศพัท ์ รูปแบบแผนที�  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
 

3.1  สัญลกัษณ์ 
  

 
 

 

 

 

    

 

 

     

         ทางเดิน ทางดิน  ทางเกวียน 

 

 3.2  เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้าข้อมูล  

 3.2.1 การนําเข้าข้อมูลเชิงเส้น จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ดังต่อไปนี� 

 1)  ถนนที�ปรากฏบนแผนที� หมายถึงระยะตั�งแต่ไหล่ทางฝั�งหนึ�งไปยงัไหล่ทางอีกฝั�งหนึ�ง กรณี

ถนนมีฟุตบาทใหเ้ขียนเฉพาะผวิจราจรไม่รวมฟุตบาท  

 2)   ถนนที�มีความกวา้งน้อยกว่า 2 เมตร  ให้นาํเขา้ขอ้มูลโดยใชส้ัญลกัษณ์ทางเดิน ทางดิน   

ทางเกวียน   ถนนที�มีความกวา้งตั�งแต่ 2-2.4 เมตร  ให้นาํเขา้ขอ้มูลเท่ากบัความกวา้ง 2.4 เมตร     

ส่วนถนนที�มีความกวา้งตั�งแต่ 2.4 เมตรขึ�นไป  ใหน้าํเขา้ตามความกวา้งจริง 

 3)  ทางเดิน ทางดิน ทางเกวียน ใหน้าํเขา้ขอ้มลูเป็นลายเสน้ตามสญัลกัษณ์  เวน้แต่กรณี ทางเดิน 

ทางดิน ทางเกวียน ที�ไม่ใช่ทางสญัจรถาวร ไม่ตอ้งนาํเขา้ขอ้มลู 

 4)  ถนนสายทางที�กาํลงัก่อสร้าง ใหใ้ชส้ญัลกัษณ์เสน้ประ ตามขนาดความกวา้งจริงของโครงการ

ก่อสร้างและวงเลบ็ไวว้่า  “กาํลงัก่อสร้าง” เช่น ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ... (กาํลงัก่อสร้าง) 

 5)  ถนนภายในหน่วยงาน วดั โรงเรียน หากไม่สามารถมองเห็นแนวสัญจรไดอ้ย่างชดัเจน   

ใหน้าํเขา้เฉพาะทางเขา้-ออก   แต่ถา้มีแนวถนนชดัเจนใหน้าํเขา้ตามจริง 

ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ระบายสีเทาอ่อน ไวภ้ายในเสน้ขอบถนน

ซึ�งเป็น   เสน้ขนานทึบ สีดาํ 

ถนนลกูรัง ถนนพื�นอ่อน (ระยะเสน้ประ อาจเยื�องกนัไดบ้า้งในบริเวณ

ที�ถนนมีความโคง้)  ใหร้ะบายสีเทาอ่อนไวภ้ายในเสน้ประ 
 

ถนนกาํลงัก่อสร้าง ใหใ้ส่เสน้ประตามขนาดความกวา้ง 

(ไม่ใส่สีเทาอ่อนภายในเสน้ประ) 
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 6)   ถนนที�ยกระดบั/ลอดใต ้ ใหน้าํเขา้ขอ้มลูตามจริงที�เห็นจากภาพถ่ายทางอากาศ 

 3.2.2  การนําเข้าข้อมลู attribute จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ดงัต่อไปนี� 

 1)  ประเภทถนน 

  - คอนกรีต ลาดยาง  (สาํหรับการจราจรขนส่ง) หมายถึงถนนพื�นแข็งทุกประเภท 

  - ถนนลกูรัง (สาํหรับการจราจรขนส่ง) หมายถึงถนนพื�นออ่นทุกประเภท  

  - ทางเดิน ทางดิน ทางเกวียน หมายถึงทางที�ไม่ไดม้ีวตัถุประสงคส์าํหรับการจราจรขนส่ง  

เช่น ถนนที�มีความกวา้งนอ้ยกว่า 2 เมตร หรือทางที�ใชส้าํหรับทางเดินเทา้ ทางเกวียน  

 2)  ชื�อถนน  

 3)  หนา้ที�ของถนน  (ใชส้าํหรับผูว้างผงัดาํเนินการเก็บขอ้มลูเพื�อวางผงัในแต่ละระดบั) 

 4)   ช่องจราจร  

  - จาํนวนช่องจราจร หมายถึง จาํนวนช่องจราจรไปและกลบั   ในกรณีที�ไม่ไดม้ีการตีเสน้

จราจร หากความกวา้งของผวิจราจรนอ้ยกวา่ 5.50 เมตร  ใหคิ้ดเป็นจาํนวน 1 ช่องจราจร 

  - ความกวา้งของช่องจราจร หมายถึงความกวา้งต่อช่องจราจร 

  - วสัดุผวิหนา้ถนน 

 5)  ความกวา้งของเขตทาง หมายถึงความกวา้งขององคป์ระกอบถนน ไดแ้ก่ ทางเทา้ ไหล่ทาง 

ทางจกัรยาน  ผวิจราจร  เกาะกลาง  เกาะขา้ง  รวมถึงที�โล่งขา้งถนน  ซึ�งหน่วยงานที�รับผดิชอบ

เตรียมไวส้าํหรับการขยายผวิจราจรในอนาคต 

 6)  เกาะกลาง 

  - ความกวา้งของเกาะกลาง  หมายถึง ระยะความกวา้งของเกาะกลาง  ซึ�งมีวิธีการวดัตาม

ประเภทของเกาะกลาง ดงันี�  

      เกาะกลางที�มีลกัษณะเป็นร่องลึก 

   เกาะกลางที�มีการยกขอบถมดิน 

   เกาะกลางที�มีการตีเสน้แสดงของเขตดว้ยสี 

   เกาะกลางชั�วคราว 

 7)  ทางจกัรยาน 

 - ความกวา้งทางจกัรยาน / วสัดุผวิทาง 

 8)  ไหล่ทาง 

  - ความกวา้งของไหล่ทาง / วสัดุผวิหนา้ 

 9)  ทางคู่ขนาน 

  - จาํนวนช่องทางจราจรของทางคู่ขนาน หมายถึงจาํนวนช่องทางจราจรรวมของทางคู่ขนาน

ฟากใดฟากหนึ�ง (นบัจากจาํนวนช่องจราจรของฟากขา้งที�มีจาํนวนช่องมากกว่า) 

  - ความกวา้งช่องทางจราจรของทางคู่ขนาน 

  - วสัดุผวิหนา้ถนน 
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3.3  การแสดงผลข้อมลู   

 3.3.1  การแสดงผลข้อมลูแผนที� 

 1)  ถนนที�ติดต่อถึงกนัแมจ้ะต่างชื�อหรือต่างประเภท ตอ้งแสดงสญัลกัษณ์ต่อเนื�องโดยไม่มีเสน้ปิด 

 2)  ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลกูรัง ปลายถนนเปิด ยกเวน้สุดถนนใหปิ้ดปลายถนน 

 3)  ถนน  ทางเดินเท้า ต้องแสดงทับท่อลอด 

 4)  ถนนที�ลอดใตอ้าคารใหแ้สดงอาคารทบัแนวถนนในแผนที� 

 5)  ถนนที�กาํลงัก่อสร้างให้ใชส้ัญลกัษณ์เป็นเส้นประ  และวงเล็บไวว้่ากาํลงัก่อสร้าง   เช่น   

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข .… (กาํลงัก่อสร้าง) 

 3.3.2  การเขียนนามศัพท์ 

 1)  ชื� อถนนต้องใช้ชื� อทางราชการ เช่น 

      ทางหลวงพิเศษหมายเลข 35  

         ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1 

         ถนนโยธาธิการ ปท. 2012   

         ถนนทางหลวงชนบท ปจ. 3030  

      ถนนอบจ.ปท. 3015   

 กรณีถนนม ี2 ชื�อ เช่นทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1031(ถนนชมจนัทร์)  เพื�อสะดวกในการ

เรียกใหย้ดึหลกัดงันี�  

  - ถา้อยู่นอกเขตเทศบาล ใชชื้�อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1031  ถา้อยู่ในเขตเทศบาล 

ใชชื้�อถนนชมจนัทร์   

 - ขอ้ความ (Annotation) ที�ปรากฏบนแผนที� ใหใ้ชชื้�อทางราชการ 

 2)  กรณีถนนสายยอ่ยในเขตเทศบาลมี 2 ชื�อเช่นถนนเทศบาล 1 (ซอยโปร่งใส)  ถนนเทศบาล 20  

(ซอยศรีรมย)์  ใหใ้ชชื้�อที�ทางราชการกาํหนด  เช่น  ถนนเทศบาล 1   ถนนเทศบาล 20  

 3)  ตาํแหน่งการเขียนชื�อถนน 

 - ถนนที�มีขนาดใหญ่ใหใ้ส่ชื�อถนนไวร้ะหว่างเสน้ขอบคู่ขนานของถนน ใหใ้ส่เพียงชื�อเดียว

กลางความยาวถนน   ความสูงของตวัอกัษรไมน่อ้ยกว่า  1.5 ม.ม.     ขนาดเดียวกบันามศพัท์ทั�วไป    

ควรเลี�ยงกบัการซอ้นทบัรายละเอียดอื�นๆ 

 - ถนนที�มีขนาดรองลงมาใหเ้ขียนไวด้า้นบน  วางตวัอกัษรตอ้งขนานและตั�งฉากกบัแนวถนน

เพื�อสะดวกต่อการอ่าน  

 - ถนนซอยใหแ้สดงชื�อทุกซอยที�สามารถแสดงได ้  โดยไม่บดบงัรายละเอียดอื�นๆ  หากไม่

สามารถแสดงไดใ้หแ้สดงเฉพาะซอยที�มีความลึกมากๆ  หรือซอยที�สามารถเชื�อมกบัซอยอื�นได ้ 

 4)  ถนนสายหลกัไปสุดขอบผงัใหแ้สดงความสาํคญัของจุดหมายหลกัที�จะไป  โดยเขียนบอก 

ว่าไปอาํเภออะไร  ( อาํเภอถดัไป หรือตาํบลถดัไป)  และมีลูกศรกาํกบัทิศทางดว้ย  ให้สายลูกศร 
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อยูกึ่�งกลางตวัอกัษร เช่นไปอาํเภอพิมาย เป็นตน้   สาํหรับแผนที�มาตราส่วน 1:4,000  ใหใ้ส่สายลกูศร

กาํกบัทิศทางในระวางที�สุดขอบเขตงานทั�ง 4 ทิศโดยรอบ   โดยใหป้ลายลกูศรชิดขอบระวางพอดี   

ส่วนการใส่ชื�อทิศทางให้ยึดหลกัความสาํคญัของถนน  หากเป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธาน   

สายหลกั   สายรอง ให้ชี�ทางไปอาํเภอถดัไป  ถนนสายทอ้งถิ�นให้ชี�ทางไปตาํบลถดัไป  ส่วนถนน

ลูกรังไม่ตอ้งแสดงทิศทาง  

 5)  กรณีถนนกาํลงัก่อสร้าง 

 - ทางหลวงแผน่ดินที�ยงัไม่ทราบหมายเลข   ให้เวน้หมายเลขไวเ้  ช่นทางหลวงแผน่ดิน

หมายเลข xxx  (กาํลงัก่อสร้าง) 

 - ถา้ทราบว่าเป็นของหน่วยงานราชการอื�นๆ เช่น  อบจ.ปท.ใหใ้ส่เป็นถนนอบจ.ปท. ….   

(กาํลงัก่อสร้าง) โดยเวน้หมายเลขไวเ้ช่นกนั 

 -  ถนนทอ้งถิ�นใดๆ  ไม่ทราบชื�อกาํลงัก่อสร้าง  ให้ใส่ชื�อหมู่บา้นตน้ทางและปลายทาง 

เช่นถนนสายแกง้คอ้-หนองเรือ 

 6)  กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงชื�อหน่วยงานที�รับผดิชอบ  ให้ใชชื้�อตามที�ปรากฏจริงขณะสาํรวจ 
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บทที� 4 

การตรวจสอบข้อมูลกายภาพ ทางรถไฟ 

  การควบคุมการนาํเขา้ขอ้มลูกายภาพและความถกูตอ้งของการจดัทาํแผนที�  ใหต้รวจสอบ

ความครบถว้นของขอ้มูลที�นาํเขา้จากรูปถ่ายทางอากาศตามการใชส้ญัลกัษณ์แผนที�และแผนผงั        

การนาํเขา้ขอ้มลู   การเขียนนามศพัท ์  รูปแบบแผนที� โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

4.1  สัญลกัษณ์ 

 

 

 

4.2  เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้าข้อมูล  

 4.2.1  การนําเข้าข้อมลูเชิงเส้น จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ดงัต่อไปนี� 

 1)  รางรถไฟ  ใหน้าํเขา้ตามจาํนวนรางที�เห็นในภาพถ่าย ส่วนบริเวณสถานีหรือชุมทางใหน้าํเขา้

ขอ้มลูตามการสาํรวจในภาคสนาม  

 2)  ทางรถไฟใตดิ้น  ใหน้าํเขา้ขอ้มลูตามที�ไดรั้บจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง  หรือหน่วยงาน

อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 4.2.2 การนําเข้าข้อมลู attribute  จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดงัต่อไปนี� 

 1)  ชื�อทางรถไฟ 

 2)  ประเภททางรถไฟ 

 - ทางรถไฟระดบัพื�นผวิดิน 

 - ทางรถไฟยกระดบั 

 - ทางรถไฟลดระดบั 

 3)  ชื�อเจา้ของกรรมสิทธ ์

   - การรถไฟแห่งประเทศไทย 

   - องคก์ารรถไฟฟ้าและขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

   - กรุงเทพมหานคร 

   - อื�น ๆ 

4.3  การแสดงผลข้อมลู 

 4.3.1  การแสดงผลข้อมลูแผนที� 

 1)  อนุโลมใหแ้สดงสญัลกัษณ์ทางรถไฟซอ้นทบักนัไดใ้นบริเวณที�มีแนวเสน้ทางมากกว่า 1 แนว  

เนื�องจากขอ้จาํกดัดา้นมาตราส่วน 

 2)  ทางรถไฟใตดิ้นไม่แสดงผลในแผนที�  

ทางรถไฟ 
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 4.3.2  การเขียนนามศัพท์ 

 1)  ชื�อของทางรถไฟ ใชชื้�อที�ทางราชการใชเ้รียก ดงันี�   

  - ทางรถไฟสายเหนือ 

  - ทางรถไฟสายใต ้

  - ทางรถไฟสายตะวนัออก 

  - ทางรถไฟสายตะวนัตก 

  - ทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  - ทางรถไฟเฉลิมพระเกียรติ  6  รอบ พระชนมพรรษา (สายสีลม) 

หมายเหตุ ทางรถไฟที�ระบุชื�อสายทาง ใหใ้ส่ชื�อสายทางต่อทา้ย เช่น ทางรถไฟสายใต(้ธนบุรี-นํ� าตก) 

2)  เขียนชื�อทางรถไฟกาํกบัสญัลกัษณ์ดว้ย  โดยเขียนขนานกบัเสน้ทางรถไฟ  เช่น    

  

                                                        ทางรถไฟสายเหนือ 

                          

 3)  ทางรถไฟสุดขอบผงัตอ้งเขียนบอกว่าไปอาํเภอไหน (อาํเภอถดัไป หรือบริเวณสุดทางรถไฟ) 

และมีลกูศรกาํกบัทิศทางดว้ย ใหส้ายลกูศรอยูกึ่�งกลางตวัอกัษร   

 

                     ไปบางปะอิน      
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บทที� 5 

การตรวจสอบข้อมูลกายภาพ ทางนํ�า 

 การควบคุมการนาํเขา้ขอ้มูลกายภาพและความถูกตอ้งของการจดัทาํแผนที�   ให้ตรวจสอบ

ความครบถว้นของขอ้มูลที�นาํเขา้จากรูปถ่ายทางอากาศตามการใชส้ัญลกัษณ์แผนที�และแผนผงั      

การนาํเขา้ขอ้มูล   การเขียนนามศพัท ์  รูปแบบแผนที� โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

5.1 สัญลกัษณ์ 
 

       แม่นํ� า  คลอง  หว้ย  กวา้ง 4 เมตรหรือมากกว่า มนีํ� าตลอดปี   

       แสดงดว้ยเสน้ทึบสีฟ้าเสน้คู่  พื�นที�ระหว่างเสน้คู่ระบายสีฟ้าอ่อน 
 

       คลอง  หว้ย  กวา้งนอ้ยกว่า 4 เมตร มีนํ� าตลอดปี 

       แสดงดว้ยเสน้ทึบสีฟ้า   เสน้เดี�ยวทางนํ� า   

 

       คลอง  หว้ย  กวา้ง 4 เมตรหรือมากกว่า มีนํ� าไมต่ลอดปี   

       แสดงเป็นเสน้ประสีฟ้าและมีจุดสีฟ้า 3 จุด  พื�นที�ระหวา่งเสน้คู่ 

       ระบายสีฟ้าอ่อน 
 

       ทางนํ� า คลอง  หว้ย  กวา้งนอ้ยกว่า 4 เมตร มนีํ� าไม่ตลอดปี   

       แสดงดว้ยเสน้ประสีฟ้าและมีจุดสีฟ้า 3 จุด  
 
 

       คลองส่งนํ� าความกวา้ง 4 เมตร หรือมากกว่า  ใหเ้ขียนความกวา้ง 

ตามขนาดจริง  ในกรณีที�เป็นคลองระบายนํ� า  ใหเ้ขียนตวัอกัษร          

กาํกบับนสญัลกัษณ์ว่า “คลองระบายนํ� า” แทนคลองส่งนํ� า 

 

       คลองส่งนํ� าที�มีความกวา้งตํ�ากว่า 4 เมตร ในกรณีที�เป็นคลองระบายนํ� า 

ใหเ้ขียนตวัอกัษรกาํกบับนสญัลกัษณ์ว่า  “คลองระบายนํ� า”    แทน      

คลองส่งนํ� า 

 

           อ่างเก็บนํ� า  สระ หนอง บึง บ่อ มีนํ� าตลอดปี แสดงเส้นขอบดว้ยเสน้ทึบ 

           สีฟ้า  พื�นที�ส่วนที�เป็นนํ� าระบายสีฟ้าอ่อนและใส่ตวัอกัษร “น” ขา้งใน 

                                                (ถา้มีขนาดเลก็ไม่ใส่ “น”) 
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มหาสมุทร ทะเล  อ่างเก็บนํ� า แสดงดว้ยเสน้ทึบ  สีฟ้า พื�นที�ส่วนที�         

เป็นนํ� าระบายสีฟ้าอ่อน แสดงชื�อไวภ้ายในแหล่งนํ� า เช่น ทะเลจีนใต ้   

       กวา๊นพะเยา   เป็นตน้  
 

 

 

 

 

 

5.2  เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้าข้อมูล  

 5.2.1  การนําเข้าข้อมลูเชิงเส้น จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ดงัต่อไปนี� 

 1)  การนาํเขา้ขอ้มลูแหล่งนํ� า  ใหน้าํเขา้ตามขนาดที�มองเห็นจากภาพถ่าย  กรณีที�มองไม่เห็นแนวนํ� า 

ที�เกิดจากพุ่มไมบ้งั   ใหเ้ขียนแนวนํ� าโดยประมาณ  โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบของแนวพุ่มไมแ้ละ

แนวต่อเนื�องของลาํนํ� า 

 2)  ร่องเขาที�เป็นตน้นํ� าของลุ่มนํ� าขนาดใหญ่ใหน้าํเขา้เป็นทางนํ� าไม่ตลอดปี 

 3)  คลองส่งนํ� าแบบรางคอนกรีตใหน้าํเขา้ขอ้มลูตามแนวขอบบนของรางคอนกรีต 

 4)  คลองส่งนํ� าเพื�อการชลประทาน   คลองส่งนํ� าดิบสาํหรับระบบประปา   คลองส่งนํ� าดว้ยไฟฟ้า 

รวมถึงระบบส่งนํ� าใหน้าํเขา้ตามสญัลกัษณ์คลองส่งนํ� า สาํหรับคลองระบายนํ� าเพื�อการป้องกนันํ� าท่วม   

รวมถึงระบบระบายนํ� าใหน้าํเขา้ตามสญัลกัษณ์คลองระบายนํ� า  

 5.2.2  การนําเข้าข้อมลู  attribute  จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดงัต่อไปนี� 

 1)  รหสัประเภทของแหล่งนํ� า 

  - คลองส่งนํ� า  หมายถึง  คลองส่งนํ� าเพื�อการชลประทาน  คลองส่งนํ� าดิบสาํหรับระบบประปา   

คลองระบายนํ� าเพื�อการป้องกนันํ� าท่วม  คลองส่งนํ� าดว้ยไฟฟ้า     

 - อ่างเก็บนํ� า หมายถึง แหล่งเก็บนํ� าที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ   หรือสร้างขึ�นเพื�อเก็บนํ� าไวใ้ช้

ในการชลประทาน  การผลิตไฟฟ้าพลงันํ� า  การอุตสาหกรรมตลอดจนนาํไปใชใ้นการอุปโภค  บริโภค 

     ที�ลุ่ม เสน้ขอบเป็นเสน้ประสีฟ้า   พื�นที�ลุ่มเป็นสีฟ้าอ่อน   สัญลกัษณ์  

      “  ”  เป็นสีฟ้าความสูง 2 ม.ม.  วางเป็นแถว   ระยะห่างภายในแถว 

     เดียวกนั 2 ซ.ม. ระยะห่างระหว่างแถว 1 ซ.ม.  แถวถดัไปวางตาํแหน่ง 

     สญัลกัษณ์สบัหวา่ง  ซึ�งจะทาํใหส้ญัลกัษณ์ที�ตาํแหน่งตรงกนัของแถวคี� 

     และแถวคู่ ห่างกนั 2 ซ.ม.  

     สระ หนอง  บึง  บ่อ  มีนํ� าไม่ตลอดปี  แสดงเสน้ขอบดว้ยเสน้ประ 

     สีฟ้า พื�นที�ส่วนที�เป็นนํ� าระบายสีฟ้าอ่อน ใส่ตวัอกัษร “ น ” ขา้งใน 

     (ถา้มีขนาดเลก็ไม่ใส่ “ น ”)  

 



 5-3 

 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

มิถุนายน  2554 
 

 - แหล่งนํ� า 

    - ทางนํ� า คลอง หว้ย  ที�มีนํ� าตลอดปีหมายถึง ทางนํ� าในภูมิประเทศที�จะตอ้งมีนํ� าขงัอยู่   

ไม่นอ้ยกว่า 7 เดือน ในรอบ 1 ปี  

        - ทางนํ� า คลอง หว้ย ที�มีนํ� าไมต่ลอดปีหมายถึง ทางนํ� าในภมูิประเทศที�จะตอ้งมีนํ� าขงัอยู่

เพียงบางเดือน (นอ้ยกว่า 7 เดือน) ในรอบ 1 ปี  

  - บ่อ หนอง มีนํ� าตลอดปีหมายถึง บริเวณที�มีนํ� าขงัอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 7 เดือนในรอบ  1 ปี  

       - บ่อ หนอง มีนํ�าไมต่ลอดปีหมายถึง บริเวณที�มีนํ� าขงัอยูเ่ป็นบางเดือน (นอ้ยกวา่ 7 เดือน)  

ในรอบ 1 ปี  

                    - ทะเลสาบ  หมายถึงพื�นนํ� าที�ลอ้มรอบดว้ยพื�นดิน  มกัเกิดขึ�นในบริเวณแอ่งแผน่ดิน หรือ

บริเวณที�มีนํ�าขงัไม่มีทางไหลออกโดยตรง  ทะเลสาบมีทั�งทะเลสาบนํ� าเค็มและนํ�าจืด  มีขนาดและ

ความลึกต่างๆ กนั 

 - ที�ลุ่ม หมายถึงที�ลุ่มนํ� าขงั  มาบ   เป็นพื�นที�ที�มีนํ� าขงัตลอดเวลา   แมใ้นหนา้แลง้ระดบันํ� า      

ก็ยงัอยู่เหนือผวิดิน  พืชพรรณธรรมชาติที�ขึ�นปกคลุมส่วนใหญ่เป็นพวกกก  และมีไมเ้นื�อแข็งบา้ง                

  หมายเหตุ    1.   เกาะหมายถึงพื�นที�ว่างมีนํ� าลอ้มรอบ 

              2.  หาดทรายหมายถึงพื�นที� ที� เ ป็นทรายและนํ� าทะเลท่วมถึง   

 2) ชื�อแหล่งนํ� า 

5.3  การแสดงผลข้อมลู 

 5.3.1  การแสดงผลข้อมลูแผนที� 

 1)  แหล่งนํ� าที�ติดต่อถึงกนั แมจ้ะต่างชื�อ  ตอ้งแสดงสญัลกัษณ์ต่อเนื�องโดยไม่มีเสน้ปิด 

 2)  แหล่งนํ� าขนาดเลก็กว่า 100 ตารางเมตร ไม่ตอ้งแสดงผลขอ้มลูแผนที� 

 5.3.2  การเขียนนามศัพท์  

 1)  แม่นํ� า  คลอง  มาบ  หว้ย  ชวด  ชาก  หนอง  กุด ตอ้งใชชื้�อทางราชการ ถา้ไม่มีชื�อทางราชการ 

ใหใ้ชชื้�อตามทอ้งถิ�น หรือตามพื�นบา้นนั�น 

 2)  คลองส่งนํ� ามีชื�อใหแ้สดงชื�อตามจริง เช่น   คลองส่งนํ� าชลประทาน  เป็นตน้ 

 3)  วิธีการวางตาํแหน่งตวัอกัษร 

  - การเขียนตวัอกัษรแสดงแหล่งนํ� าทุกประเภท ใหแ้สดงตวัอกัษรเป็นอกัษรตวัเอียงไปทางขวา  

15  องศา  ความสูงของตวัอกัษรไมน่อ้ยกว่า 1.5 ม.ม. 

  -  แม่นํ� า คลอง หว้ยที�มีขนาดใหญ่ ใหใ้ส่ชื�อไวร้ะหว่างเส้นลาํนํ� า  ตาํแหน่งกึ�งกลางความกวา้ง

ของลาํนํ� า  ใหว้างตวัอกัษรโคง้ตวัไปตามทางนํ� า  โดยใหเ้วน้วรรคตวัอกัษร ตั�งแต่ 1  ถึง 3  ตวัอกัษร  

หรือตามความเหมาะสม 
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 -  ลาํนํ� าขนาดเลก็ที�ไม่สามารถใส่ชื�อในลาํนํ� าได ้ ใหใ้ส่ชื�อเหนือเสน้ลาํนํ� า  และขนานกบัลาํนํ� า   

 -  การใส่ชื�อคลองที�มีความยาวไม่เพียงพอที�จะใส่ตวัอกัษรอนุโลมให้เขียนต่อเนื�อง  โดยไม่เวน้วรรค

ระหว่างตวัอกัษร   ส่วนขนาดและวิธีการวางตวัอกัษรอื�นเป็นไปตามที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้   

    

 
      
   
   

 - ขนาดตวัอกัษรเขียนชื�อของ คลอง แม่นํ� า มี 5 ขนาด คือขนาด  24 ,  36 ,  48 , 72   และ 84  

ขึ�นอยูก่บัขนาดความกวา้งของทางนํ� าไดแ้ก่ คลอง  ใชข้นาดตวัอกัษรตั�งแต่ 24 –72  และแม่นํ� าใชข้นาด

ตวัอกัษรตั�งแต่ 36 – 84  ดงันี�  

 

แ  ม่  นํ�า  ท่า  จ ี น                            

 ขนาดมาตรฐานตวัอกัษร Size 24 

       

แ  ม่  นํ�า  ท่า  จี  น   
 ขนาดมาตรฐานตวัอกัษร Size 36 

 

แ  ม่  นํ�า  ท่า  จี  น                  
 ขนาดมาตรฐานตวัอกัษร Size 48 

 

แ  ม่  นํ�า  ท่า  จ ี น                        
ขนาดมาตรฐานตวัอกัษร Size 72 
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แ  ม่  นํ�า  ท่า  จ ี  น 
ขนาดมาตรฐานตวัอกัษร Size 84 

                                         (สาํหรับแม่นํ� าหรือแหล่งนํ� านานาชาติ)  
 

 - ชื�อแม่นํ� าที�ตอ้งเวน้ช่องไฟใหเ้ป็นไปตามความสามารถของโปรแกรมคอมพวิเตอร์และถกูตอ้ง

ตามหลกัภาษาไทย  คือสระอาํอยู่ติดกบัพยญัชนะที�สะกด   ไม่มีการเวน้ช่องไฟ    สาํหรับสระแอ     

(ไม่ใชส้ระเอ 2 ตวั)และวรรณยกุตต์อ้งอยูต่รงกบัตาํแหน่งของพยญัชนะที�ผนัเช่น แ ม่ นํ�า เ จ้ า พ ร ะ ย า   

ค ล อ ง ดาํ เ นิ น ส ะ ด ว ก   เป็นตน้ 
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บทที ่6 
การตรวจสอบข้อมูลกายภาพ ประเภทอาคาร  

 การควบคุมการน าเขา้ขอ้มูลกายภาพและความถูกตอ้ง ของการจดัท าแผนท่ี  ใหต้รวจสอบ
ความครบถว้นของขอ้มูลท่ีน าเขา้จากรูปถ่ายทางอากาศตามการใชส้ัญลกัษณ์แผนท่ีและแผนผงั   
การน าเขา้ขอ้มูล   การเขียนนามศพัท์   รูปแบบแผนท่ี โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

6.1  สัญลกัษณ์ 
  สีการใชป้ระโยชน์อาคารใหย้ดึตามเอกสาร “ มาตรฐานสีการใชป้ระโยชน์อาคารในแผนท่ี
การใชอ้าคาร มาตราส่วน 1:4,000”   ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง   ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบั 
Database Design version 4.3 a  ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง ดงัตาราง 

  ตาราง    สีการใช้ประโยชน์อาคารในแผนทีก่ารใช้อาคารมาตราส่วน 1:4,000 

ล าดบั 
ท่ี 

ประเภทการใช้ 
อาคาร 

การลงรหัสตามDatabase  Design  Version 4.3a 
รหัสการใชอ้าคาร สีการใช ้

อาคาร 
หมายเลขสี 

(เก่า) 
     ตวัอยา่งสี 

1 ท่ีอยูอ่าศยั ทุกรหัสยอ่ยในหมวด 1000 เหลือง 106  
            

2 พาณิชยกรรม ทุกรหัสยอ่ยในหมวด 2000 แดง 121         
       

3 ท่ีอยูอ่าศยั 
ก่ึงพาณิชยกรรม 

รหัสยอ่ยในหมวด 4000 
ยกเวน้  4200,4300 

เหลืองสลบัแดง 106+121   

4 อุตสาหกรรม ทุกรหัสยอ่ยในหมวด 3000 
ยกเวน้ 3300 
รหัส 4200,4300 

ม่วง 137 

  
5 คลงัสินคา้ รหัส 3300 ม่วงอ่อน Sv9613    

6 สถาบนัราชการและ 
การสาธารณสุข 

ทุกรหัสยอ่ยในหมวด 6300  
ทุกรหัสยอ่ยในหมวด 6500 
รหัส 6630 

น ้ าเงิน 151               

7 สาธารณุปโภค ทุกรหัสยอ่ยในหมวด 5000 
รหัส 6400,6800 

น ้ าเงินสลบัแดง 151+121   

8 สถาบนัการศึกษา ทุกรหัสยอ่ยในหมวด 6100 เขียวมะกอก 174         
     

9 สถาบนัศาสนา ทุกรหัสยอ่ยในหมวด 6200 
รหัส 6830 

เทา 196            

10 พื้นท่ีอนุรักษเ์พื่อศิลปะ
และวฒันธรรมไทย 

ทุกรหัสยอ่ยในหมวด 6600
ยกเวน้ 6630 
ทุกรหัสยอ่ยในหมวด 7200 

น ้ าตาลอ่อน 190              

11 เกษตรกรรม รหัส 8180,8310 เขียว 167        
        

12 นนัทนาการ ทุกรหัสยอ่ยในหมวด 7300 เขียวอ่อน 170  
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6.2  เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้าข้อมูล  จะพจิารณาการดําเนนิการตามเกณฑ์ดงัต่อไปนี� 

       6.2.1  การนําเข้าข้อมลูเชิงเส้นจะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดงัต่อไปนี� 

  1)  อาคารที�มีขนาดเลก็กว่า 4 ตารางเมตร ไม่นาํเขา้ขอ้มลูแผนที� 

 2)  อาคารที�มีลกัษณะไม่ถาวร  เช่น บา้นพกัชั�วคราวคนงานก่อสร้าง ไม่นาํเขา้ขอ้มลูแผนที� 

 3)  อาคารทั�วไปตอ้งไม่ล ํ�าเสน้ขอบถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลกูรัง และทางรถไฟ 

ยกเวน้ทางนํ� า  หรืออาคารลกัษณะพิเศษ (ตามขอ้เท็จจริงจากรูปถ่ายทางอากาศ) 

 4)  อาคารท่าอากาศยาน  ท่าเทียบเรือ  สถานีรถไฟ  ใหน้าํเขา้รูปร่างตามขอ้เท็จจริงจากรูปถ่าย

ทางอากาศ  

 5)  ระบบประปาทุกชนิด  อาคารเก็บนํ� า  และถงัสูง ใหน้าํเขา้เป็นอาคาร 

 6)  สิ�งปลูกสร้างที�สาํคญั เช่นพระพุทธรูป  เจดีย ์ อนุสรณ์สถาน  นาํเขา้ขอ้มูลเป็นอาคาร  

ตามตาํแหน่ง และขนาดที�ฐาน 

 7)  ซุม้ประตูหมู่บา้น  ซุม้ประตวูดั  ไม่นาํเขา้ขอ้มลู 

 6.2.2 การนําเข้าข้อมลู  attribute  จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดงัต่อไปนี� 

 1)  ประเภทอาคาร 

 2)  จาํนวนชั�น 

 3)  กรรมสิทธิ�  

 4)  รหสัการใชอ้าคาร  

  การใช้ประโยชน์อาคารที�ไม่สามารถลงรหัสย่อยได้ชัดเจนมีข้อกาํหนด ดังนี� 

 4-1)  ที�ทาํการพรรคการเมือง ที�ทาํการผูใ้หญ่บา้น ซึ�งตั�งอยูใ่นที�อยูอ่าศยั  ใหใ้ชร้หสัการใช้

อาคารตามการใชป้ระโยชน์หลกัของอาคาร  เช่นที�อยูอ่าศยั (รหสั1100)    ที�อยูอ่าศยักึ�งพาณิชยกรรม 

(รหสั4100) โดยไมแ่สดงชื�อในแผนที� แต่บนัทึกชื�อไวใ้นขอ้มลูเชิงบรรยาย 

 4-2)  ศนูยส์าธารณสุขมลูฐานชุมชน  ศนูยอ์าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  ศนูยส์งเคราะห์

ราษฎร  ที�ทาํการตาํรวจชุมชน   องคก์รอาสาสมคัรของประชาชนประจาํหมู่บา้น  ตั�งอยูใ่นบา้นพกัของ

อาสาสมคัรหรืออาคารสาธารณะของหมู่บา้น  ใหใ้ชร้หสัตามการใชป้ระโยชน์หลกัของอาคารที�พบ

จากการสาํรวจ 

 4-3)  อาคารอื�นๆ เช่น  เพิง  ยุง้ฉาง โรงเก็บรถ  แพ  โป๊ะ  อาคารร้าง  อาคารเอนกประสงค ์    

ที�อ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้น  อาคารกาํลงัก่อสร้าง ฯลฯ ใหใ้ชร้หัสการใชป้ระโยชน์อาคารเป็น

อาคารอื�น ๆ (รหสั9998)  ยกเวน้เรือนแพ/แพ ในภาคสนามสาํรวจแลว้พบเป็นที�อยูอ่าศยั  หรือ

ประกอบการพาณิชยใ์หใ้ชร้หสัอาคารตามประเภทของการใชป้ระโยชน์อาคารนั�น ๆ   

 4-4)  ตลาดที�ไม่มีอาคารถาวร  เช่น  ตลาดนดั  ตลาดคา้โค - กระบือ ไม่ตอ้งนาํเขา้ขอ้มลู 

 4-5)  ศนูยส์าธิตการตลาดในสาํนกังานสหกรณ์การเกษตร…จาํกดั ที�ไม่ใช่หน่วยงานราชการ 

ใหใ้ชร้หสัการใชป้ระโยชน์อาคารเป็นพาณิชยกรรมอื�น  ๆ(รหสั2800)  ส่วนอาคารสาํนกังานใหใ้ชร้หสั 
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การใชป้ระโยชน์อาคารเป็นสาํนกังาน (รหสั2100)  

 4-6)  คลินิก หรือโรงพยาบาลของเอกชน  ใหใ้ชร้หสัประโยชน์อาคารเป็นธุรกิจบริการอื�น ๆ 

(รหสั2280) โดยระบุชื�อเฉพาะที�มขีนาดใหญ่    

 4-7)  อุตสาหกรรมที�เป็นอนัตราย (รหสั 3130) หมายถึงอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัสารเคมี

หรือเคมีภณัฑ ์ อุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบักมัมนัตภาพรังสี  รวมทั�งโรงกลั�นนํ� ามนั โรงแยกแก๊ส 

โรงงานบรรจุแก๊ส  โรงงานผลิตดอกไมไ้ฟและอื�นๆ ที�เป็นอนัตรายต่อชุมชน  ให้บนัทึกกิจกรรม 

การใชป้ระโยชน์หลกั  กิจกรรมใชป้ระโยชนร์อง  กิจกรรมใชป้ระโยชน์อื�นของแต่ละอาคารในขอ้มลู     

เชิงบรรยาย  โดยใหร้ะบุวตัถุอนัตรายที�เก็บหรือผลิต ในกิจกรรมใชป้ระโยชน์หลกั เช่น เก็บสารเคมี  

ผลิตดอกไมไ้ฟ   รวบรวมของเสียที�มีองคป์ระกอบและสารปนเปื� อนของสารหนูและสารประกอบสารหนู   

รวบรวมของเสียที�สามารถระเบิดได ้ เป็นตน้    

 4-8)  อุตสาหกรรมชุมชน (รหสั 3140)  หมายถึง อุตสาหกรรมที�มีขนาดกลางถึงขนาดเลก็  

รวมถึงอุตสาหกรรมในครัวเรือนที�ใชว้สัดุในทอ้งถิ�น เช่น  OTOP   โรงทอผา้  โรงสีประจาํหมู่บา้น 

โรงปั� นโอ่ง  โรงหล่อเสาปูน เป็นตน้ 

 4-9)  อู่ซ่อมรถ  อู่ซ่อมเรือ ใหใ้ชร้หสัการใชป้ระโยชน์อาคารเป็นอุตสาหกรรมอื�น ๆ  (รหสั 3800) 

 4-10)  อาคารที�มกีารใชป้ระโยชน์เป็นที�อยูอ่าศยัและธุรกิจบริการ  ใหใ้ชร้หสัการใชป้ระโยชน์

อาคารเป็นที�อยู่อาศยักึ�งธุรกิจบริการ(รหสั 4120) เช่น ที�อยูอ่าศยัและให้บริการลา้ง อดั ถ่ายรูป ใหบ้นัทึก

กิจกรรมใชป้ระโยชน์หลกัและกิจกรรมใชป้ระโยชน์รองในขอ้มลูเชิงบรรยาย 

 4-11)  อาคารประเภทพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม (รหสั 4200)  หมายถึงอาคารที�ประกอบ

กิจการประเภทพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมอยูใ่นอาคารเดียวกนั  เช่น   ศนูยบ์ริการรถยนตที์�มี

บริการขายและบริการซ่อมอยูใ่นอาคารเดียวกนั  พร้อมบนัทึกกิจกรรมใชป้ระโยชน์หลกัและกิจกรรม

ใชป้ระโยชนร์องในขอ้มลูเชิงบรรยาย 

 4-12)  อาคารที�อยูอ่าศยักึ�งอุตสาหกรรม (รหสั 4300) หมายถึงอาคารที�เป็นที�อยูอ่าศยัและ

ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมอยูใ่นอาคารเดียวกนั เช่น ที�อยูอ่าศยักบัอู่ซ่อมรถ  พร้อมบนัทึก

ชื�อกิจกรรมใชป้ระโยชน์หลกัในขอ้มลูเชิงบรรยาย 

 4-13)  สถานีขนส่ง  ท่ารถประจาํทอ้งถิ�นหมายถึงอาคารที�จอดรถโดยสารประจาํทางทั�งของ

รัฐและเอกชนใหใ้ชร้หสัการใชป้ระโยชนอ์าคารเป็นสถานีขนส่ง (รหสั 5150) 

 4-14) อาคารท่าเทียบเรือ  ท่าเรือขา้มฟาก  ใหใ้ชร้หสัการใชป้ระโยชน์อาคารเป็นสาธารณูปโภค 

(รหสั 5140)  

 4-15)  สถานีวิทยโุทรทศัน ์สถานีวิทยกุระจายเสียง ทั�งของรัฐและเอกชนเป็นผูด้าํเนินการเช่า

จากรัฐ ใหใ้ชร้หสัสาธารณูปโภคอื�น ๆ (รหสั 5800)   

 4-16)  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื�น ๆ  เช่น  สถานียาสูบ  ใหใ้ชร้หสัรัฐวิสาหกิจ  (รหสั 6400) 

 4-17)  โรงเรียนสอนศาสนาที�อยู่ในมสัยดิ  ใหใ้ชร้หสัการใชป้ระโยชน์อาคารเป็นสถาบนัศาสนา 

(รหสั 6240)  และบนัทึกกิจกรรมใชป้ระโยชน์ในขอ้มลูเชิงบรรยายเป็นโรงเรียนสอนศาสนา 
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 4-18)  อาคารภายในวดัใส่ชื�อวดั  และใชร้หสัตามมาตรฐานที�กาํหนด  ยกเวน้อาคารศนูยพ์ฒันา

เด็กเลก็ หรือศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน ใหใ้ชร้หสัสถาบนัการศกึษารหสั 6105  พร้อมบนัทึกกิจกรรม

ใชป้ระโยชน์หลกั  กิจกรรมใชป้ระโยชนร์อง  กิจกรรมใชป้ระโยชน์อื�น ของแต่ละอาคารในขอ้มลู

เชิงบรรยาย   

 4-19)  ศาลเจา้ (รหสั 6250) หมายถึงศาลเจา้จีนเท่านั�น ส่วนศาลเจา้พ่อหรือศาลเจา้แม่ที�เป็น

ความเชื�อของชุมชน ใหใ้ชร้หสัการใชป้ระโยชน์อาคารเป็นศาสนสถานอื�น ๆ (รหสั 6280)  

 4-20)  ฌาปนสถาน (รหสั 6260) หมายถึงสถานที�ที�ใชส้าํหรับเผาศพ  ส่วนสุสาน(รหสั 6270)  

หมายถึงอาคารซึ�งอยูภ่ายในสถานที�ที�ใชส้าํหรับเก็บหรือฝังศพ      

 4-21)  อาคารภายในสถาบนัราชการ  โรงเรียน  การสาธารณสุข ใหใ้ชร้หสัตามมาตรฐานที�

กาํหนด   ยกเวน้บา้นพกัราชการภายในหน่วยงานนั�น ๆ  ใหใ้ชร้หสับา้นพกัขา้ราชการ (รหสั 1300)  

พร้อมบนัทึกกิจกรรมใชป้ระโยชน์หลกั  กิจกรรมใชป้ระโยชน์รอง  กิจกรรมใชป้ระโยชน์อื�น 

ของแต่ละอาคารในขอ้มูลเชิงบรรยาย  

 4-22)  อาคารในหน่วยงานสาธารณูปโภค ให้ใชร้หสัตามมาตรฐานที�กาํหนด  ยกเวน้บา้นพกั

ภายในหน่วยงานสาธารณูปโภคนั�นๆ  ใหใ้ชร้หัสบา้นพกัพนกังานรัฐวิสาหกิจ  (รหสั 1105) 

 4-23)  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหรืออาํเภอ ซึ�งไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานใหบ้ริการรักษาหรือ

การป้องกนัโรค ใหใ้ชร้หสัตามการใชป้ระโยชน์อาคารเป็นสถานที�ราชการอื�นๆ (รหสั 6380) 

 4-24)  สมาคม สโมสร มลูนิธิที�ตั�งอยูใ่นอาคารสถาบนัราชการ  ใหใ้ชร้หสัหน่วยงานราชการ  

หรือตามการใชป้ระโยชน์หลกัของอาคารที�สาํรวจพบ  หากมีอาคารแยกเฉพาะใหใ้ชร้หสัตามมาตรฐาน

ที�กาํหนด  

 4-25)  มลูนิธิ  สถานสงเคราะห์ที�เกี�ยวขอ้งกบัศาสนา  หรือเพื�อการสงเคราะห์  ใหใ้ชร้หสัตาม

มาตรฐานกาํหนด  (รหสั 6830)  หากมลูนิธิ  สถานสงเคราะหไ์ม่เกี�ยวขอ้งกบัศาสนา  ใหใ้ชสี้ตามการใช้

ประโยชน์หลกัของอาคารที�พบจากการสาํรวจ   หรือหากเป็นมลูนิธิซึ�งตั�งขึ�นโดยเอกชนหรือ NGO 

ใหใ้ชร้หสัตามมาตรฐานที�กาํหนด (รหสั 6831) 

 4-26)  โรงฆ่าสตัวเ์ทศบาล (หน่วยงานของรัฐ) ใหใ้ชร้หสัสถานที�ราชการอื�นๆ (รหสั 6380)        

หากเป็นโรงฆา่สตัวเ์อกชนใหใ้ชร้หสัตามมาตรฐานที�กาํหนด  (รหสั 3120) 

  4-27)  สถานธนานุบาล  สถานธนานุเคราะห์  ซึ�งเป็นหน่วยงานของรัฐ  ใหใ้ชร้หสัการใช้

ประโยชน์อาคารเป็นสถานที�ราชการอื�นๆ(รหสั 6380)  ส่วนโรงรับจาํนาํซึ�งเป็นของเอกชนใหใ้ช้

รหสัการใชป้ระโยชน์อาคาร เป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน (รหสั 2301) 

 4-28)  อาคารสาํนกังานชลประทาน…   หรือหน่วยงานอื�นของกรมชลประทานในภูมิภาค 

อาคารควบคุมระบบชลประทาน หรืออาคารสถานีสูบนํ� าดว้ยไฟฟ้า ใหใ้ชร้หสัการใชป้ระโยชน์อาคาร

เป็นสถานที�ราชการอื�น ๆ (รหสั 6380) 

 4-29)  ศาลหลกัเมือง  ใหใ้ชร้หสัการใชป้ระโยชน์อาคารเป็นอนุสรณ์สถาน (รหสั 7220) 

  4-30)  พิพิธภณัฑห์ากอยูใ่นสถานที�อื�นๆ ใหใ้ชร้หสัการใชป้ระโยชน์อาคารตามการใช ้
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ประโยชน์หลกั  หากเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ  ภายใตก้ารดูแลของกรมศิลปากรใหใ้ชร้หัส 6620 

(สีนํ� าตาล)   ส่วนพิพิธภณัฑข์องเอกชน เก็บเงินค่าเขา้ชม ให้ใชร้หสั 2480 ธุรกิจนนัทนาการ (สีแดง)  

 4-31)  สวนสตัว ์ สวนสนุก  สนามกีฬา  สนามชนไก่  สนามชนววั   ซึ�งเป็นของเอกชนใหใ้ช้

รหสัการใชป้ระโยชน์อาคารเป็นธุรกิจนนัทนาการ (รหสั 2480)   หากเป็นหน่วยงานของรัฐให้ใช้

รหสัแยกประเภทตามหมวดนนัทนาการ (รหสั 7300) 

4-32) ทางเชื�อมอาคาร เช่น  ทางเชื�อมอาคารโรงพยาบาล  สถานที�ราชการ ใหใ้ชร้หสัเดียวกบั

อาคารหลกั และระบุในขอ้มลูเชิงบรรยายการใชป้ระโยชน์หลกัเป็นทางเชื�อมอาคาร 

 5)  วสัดุก่อสร้าง 

 6)  ชื�ออาคาร 

 7)  ที�อยูอ่าคาร (บา้นเลขที�  หมู่ที�  ถนน  ตาํบล  อาํเภอ  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย)์ 

 8)  กิจกรรมการใชป้ระโยชน์ (ประโยชน์หลกั  ประโยชนร์อง  ประโยชน์อื�นๆ) 

หมายเหตุ  ชุดขอ้มลูตั�งแต่สญัญาปี 2552  มีการเปลี�ยนแปลงการจดัเก็บขอ้มลูเชิงบรรยายโดยมี  

             หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี�  

  1.  BL_ ID  กาํหนดตามหลกัเกณฑ์ ดงันี�   ค่า Zone ( 2หลกั) + ค่าพิกดั X ( 6หลกั  

    ไม่มีทศนิยม)  + ค่าพิกดั Y ( 7 หลกั  ไม่มีทศนิยม)   

        2.  ACQYEAR ใหพ้ิจารณาจากปีที�ดาํเนินการสาํรวจขอ้มลู  ในกรณีที�จดัทาํจากแผนที�  

             ภาพถ่ายโดยไม่มกีารสาํรวจขอ้มลูเชิงบรรยาย  ใหใ้ชปี้ที�ทาํการบินถ่ายภาพทางอากาศ 

 

6.3  การแสดงผลข้อมลู 

 6.3.1  การแสดงผลข้อมลูแผนที� 

  การแสดงผลข้อมูลแผนที� ให้แสดงผลตามสัญลักษณ์ในหัวข้อ 6.1  

 6.3.2  การเขียนนามศัพท์  

 1)  ใหเ้ขียนชื�อสถานที�ราชการ วดั โรงเรียน โรงพยาบาล สถาบนัการศึกษา โรงงานและบริษทั

ที�มีขนาดใหญ่  

 2)  โรงงาน  หรือบริษทัที�ไม่ไดป้ระกอบกิจการไม่ตอ้งเขียนนามศพัท ์

3)  วิธีการวางตาํแหน่งชื�ออาคารมีอยู ่8 วิธี  โดยใชล้าํดบัวิธีจากลาํดบัที�หนึ�งเป็นลาํดบัแรก            

หากเขียนไม่ไดจึ้งจะใชล้าํดบัต่อไป  ดงัภาพ 

 

 

 
 

 4)   บริเวณที�มีอาคารหนาแน่น  และมีชื�อการใชอ้าคารหลายหลงัอาจใชล้กูศรชี�บอกชื�ออาคารนั�น 

หนึ�ง 
ห้า 

สอง 

เจ็ด 

แปด 

สาม 
หก 

สี� 
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ดงัภาพ 
  
 

    

 

 

 

 

 5)  บริเวณชุมชนเมืองที�มีอาคารสาํคญัอยูติ่ดกนัมากใหใ้ชลู้กศรชี�  แต่ควรหลีกเลี�ยงใหน้อ้ยที�สุด            

เท่าที�เป็นไปได ้ เพื�อความสวยงามของแผนที�และไม่รบกวนสายตา โดยอนุโลมใหพ้ิมพชื์�ออาคาร

ทบับนตวัอาคารได ้1 ตวัอกัษรหรือมากกว่า   เพื�อระบุตาํแหน่งอาคารและทบัอยูบ่นตวัอาคารอื�นที� 

ไม่สาํคญัได ้  

 6)  อาคารสาํคญัตั�งอยู่ในพื�นที�ที�ไม่หนาแน่น  ไม่ควรพิมพชื์�อของอาคารนั�นทบัอาคารอื�นที�

ไม่เกี�ยวขอ้ง 

 7)  เขียนชื�อกลุ่มอาคารราชการที�มีมากกว่าหนึ�งอาคาร   ให้ใชชื้�อกลุ่มอาคารราชการ เช่น  

ศาลากลางจงัหวดั  ศนูยร์าชการ วางตาํแหน่งชื�อใหอ้ยูกึ่�งกลางกลุ่มอาคาร 

8)  เขียนชื�อกลุ่มอาคารใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตกรรมสิทธิ� ของกลุ่มอาคารนั�นๆ เช่นโรงเรียน วดั

โรงพยาบาล ใหเ้ขียนกึ�งกลางขอบเขตรั�ว หรือตวัอกัษรบางส่วนวางอยูใ่นขอบเขตรั� ว  ดงัภาพ 

 

 9)  การเขียนชื�ออาคารหรือกลุ่มอาคารพยายามหลกีเลี�ยงมิใหต้วัอกัษรซอ้นทบักบัถนนสายหลกั

หรือเสน้ทางนํ� า ควรวางตวัอกัษรใหอ้ยูใ่นฝั�งเดียวกนักบัอาคารนั�น ๆ และระวงัมิใหอ้าคารกบัตวัอกัษร

อยูค่นละฝั�งถนน 

 10)  การเขียนนามศพัทข์องหน่วยงานราชการไม่ตอ้งเขียนชื�อหน่วยงานตน้สงักดัในระดบักรม

หรือกระทรวง และใหใ้ชชื้�อเต็มไม่ใชชื้�อยอ่ 

 11)  กรณีอาคารหรือกลุ่มอาคารที�อยูร่ะหว่างรอยต่อระวาง  ให้แสดงชื�อทั�ง 2 ระวางและควรตรวจสอบ

ความต่อเนื�องของอาคารและกลุ่มอาคารดว้ย 

 12)  การเขียนชื�อธนาคารตอ้งระบุสาขาที�ตั�งของธนาคาร โดยไม่ตอ้งระบุคาํว่า “ (มหาชน)”  เช่น  

ธนาคารกรุงไทยจาํกดั สาขาตะพานหิน    ธนาคารที�ไม่ตอ้งมีคาํว่า “จาํกดั”  คือธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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ดงัภาพ 
  
 

    

 

 

 

 

 5)  บริเวณชุมชนเมืองที�มีอาคารสาํคญัอยูติ่ดกนัมากใหใ้ชลู้กศรชี�  แต่ควรหลีกเลี�ยงใหน้อ้ยที�สุด            

เท่าที�เป็นไปได ้ เพื�อความสวยงามของแผนที�และไม่รบกวนสายตา โดยอนุโลมใหพ้ิมพชื์�ออาคาร

ทบับนตวัอาคารได ้1 ตวัอกัษรหรือมากกว่า   เพื�อระบุตาํแหน่งอาคารและทบัอยูบ่นตวัอาคารอื�นที� 

ไม่สาํคญัได ้  

 6)  อาคารสาํคญัตั�งอยู่ในพื�นที�ที�ไม่หนาแน่น  ไม่ควรพิมพชื์�อของอาคารนั�นทบัอาคารอื�นที�

ไม่เกี�ยวขอ้ง 

 7)  เขียนชื�อกลุ่มอาคารราชการที�มีมากกว่าหนึ�งอาคาร   ให้ใชชื้�อกลุ่มอาคารราชการ เช่น  

ศาลากลางจงัหวดั  ศนูยร์าชการ วางตาํแหน่งชื�อใหอ้ยูกึ่�งกลางกลุ่มอาคาร 

8)  เขียนชื�อกลุ่มอาคารใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตกรรมสิทธิ� ของกลุ่มอาคารนั�นๆ เช่นโรงเรียน วดั

โรงพยาบาล ใหเ้ขียนกึ�งกลางขอบเขตรั�ว หรือตวัอกัษรบางส่วนวางอยูใ่นขอบเขตรั� ว  ดงัภาพ 

 

 9)  การเขียนชื�ออาคารหรือกลุ่มอาคารพยายามหลกีเลี�ยงมิใหต้วัอกัษรซอ้นทบักบัถนนสายหลกั

หรือเสน้ทางนํ� า ควรวางตวัอกัษรใหอ้ยูใ่นฝั�งเดียวกนักบัอาคารนั�น ๆ และระวงัมิใหอ้าคารกบัตวัอกัษร

อยูค่นละฝั�งถนน 

 10)  การเขียนนามศพัทข์องหน่วยงานราชการไม่ตอ้งเขียนชื�อหน่วยงานตน้สงักดัในระดบักรม

หรือกระทรวง และใหใ้ชชื้�อเต็มไม่ใชชื้�อยอ่ 

 11)  กรณีอาคารหรือกลุ่มอาคารที�อยูร่ะหว่างรอยต่อระวาง  ให้แสดงชื�อทั�ง 2 ระวางและควรตรวจสอบ

ความต่อเนื�องของอาคารและกลุ่มอาคารดว้ย 

 12)  การเขียนชื�อธนาคารตอ้งระบุสาขาที�ตั�งของธนาคาร โดยไม่ตอ้งระบุคาํว่า “ (มหาชน)”  เช่น  

ธนาคารกรุงไทยจาํกดั สาขาตะพานหิน    ธนาคารที�ไม่ตอ้งมีคาํว่า “จาํกดั”  คือธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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 13)  สถานีบริการนํ� ามนัใหร้ะบุยี�หอ้  ในกรณีเป็นสถานีบริการที�มีขนาดใหญ่ เช่นสถานีบริการ

นํ� ามนั ปตท.   แต่หากเป็นสถานีขนาดเลก็ไมต่อ้งระบุชื�อ แต่ใหร้ะบุในขอ้มลูเชิงบรรยาย 

 14)  การแสดงนามศพัทอ์าคาร กรณีอาคาร 1 หลงั  มีป้ายชื�อหลายๆชื�อ ใหแ้สดงนามศพัทที์�มี

ความสาํคญัที�สุดเพียงชื�อเดียว เช่น อาคารเอนกประสงค ์ ธนาคารหมู่บา้น ศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชน 

โดยดูความสาํคญัของการใชป้ระโยชน์อาคารเป็นหลกั   ถา้มีหลายกิจกรรมก็ใหแ้สดงชื�อศาลา

เอนกประสงคชื์�อเดียว 
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บทที� 7 

การตรวจสอบข้อมูลกายภาพ การใช้ที�ดิน 

 การควบคุมการนาํเขา้ขอ้มลูกายภาพ และความถกูตอ้งของการจดัทาํแผนที� ใหต้รวจสอบ

ความครบถว้นของขอ้มลูที�นาํเขา้จากรูปถ่ายทางอากาศตามการใชส้ญัลกัษณ์แผนที�และแผนผงั  

การนาํเขา้ขอ้มลู การเขียนนามศพัท ์ รูปแบบแผนที� โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี�  
 

7.1 สัญลกัษณ์ 
 

   นา   พื�นหลงัระบายสีเขียวอ่อน ใชส้ญัลกัษณ์         ความสูง 2 ม.ม. 

   วางเป็นแถว ระยะห่างภายในแถวเดียวกนั 2 ซ.ม. ระยะห่างระหวา่ง 

          แถว 1 ซ.ม. แถวถดัไปวางตาํแหน่งสญัลกัษณ์สบัหว่างซึ�งจะทาํให ้

   สญัลกัษณ์ที�ตาํแหน่งตรงกนัของแถวคี�และแถวคู่ ห่างกนั 2 ซ.ม. 
 

สวน พื�นหลงัเป็นสีขาว  สญัลกัษณ์         สีเขียว  ความสูง 1.5  ม.ม.  

   วางเป็นแถว  ระยะห่างภายในแถวเดียวกนั 1 ม.ม.  ระยะห่างระหว่าง 

แถว  1 ม.ม.  
 

   ไร่   พื�นหลงัเป็นสีขาว   สญัลกัษณ์        สีเขียว   ความสูง 0.8 ม.ม. 

   วางเป็นแถว  ระยะห่างภายในแถวเดียวกนั 0.8 ม.ม.  ระยะห่าง 

    ระหว่างแถว 0.8 ม.ม.  
 

    ป่า  พื�นหลงัระบายสีเขียวอ่อน ใชส้ญัลกัษณ์            ความสูง 3 ม.ม.  

   วางเป็นแถว  ระยะห่างภายในแถวเดียวกนั 2 ซ.ม.  ระยะห่างระหว่าง 

   แถว  1  ซ.ม.  แถวถดัไปวางตาํแหน่งสญัลกัษณ์สบัหว่าง  ซึ�งจะทาํให ้

   สญัลกัษณ์ที�ตาํแหน่งตรงกนัของแถวคี�และแถวคู่ ห่างกนั 2 ซ.ม. 
 

   พื�นที�นันทนาการ  ทุ่งหญ้าเลี� ยงสัตว์  พื�นที� เกษตรกรรมอื�นๆ 

   สนามกอลฟ์ฯลฯ ขอบเป็นเสน้ประสีเขียว  พื�นที�ส่วนการใชป้ระโยชน์ 

    ระบายสีเขียวอ่อน ระบุชื�อการใชป้ระโยชน์ที�ดินประเภทนั�น ๆ 

 

 เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ� า ขอบเป็นเสน้ทึบสีฟ้า   พื�นที�ส่วนที�เป็นนํ�าระบายสี 

 ฟ้าอ่อน ใส่คาํว่า  “ เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ� า”  ใชส้าํหรับเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ� า 

 ทุกชนิด  เช่น ปลา  กุง้  ตะพาบ  จระเข ้ และอื�นๆ  
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   นาเกลือ  ขอบเป็นเสน้ประสีฟ้า  พื�นที�ส่วนที�เป็นนาเกลือไม่ระบายสี                                

                                            ใส่คาํว่า “ นาเกลือ ”  ขา้งใน 

 

   พื�นที�การใชป้ระโยชน์อื�นๆเช่น พื�นที�ทาํเหมืองแร่  พื�นที�บ่อขุดหนา้ดิน 

   พื�นที�บ่อดดูทราย  พื�นที�สุสาน พื�นที�อื�นๆ ฯลฯ  ขอบเป็นเสน้ประสีเทา 

   พื�นที�ส่วนการใชป้ระโยชน์ไมร่ะบายสี ระบุชื�อการใชป้ระโยชน์ที�ดิน  

   ประเภทนั�นๆ 
 

7.2   เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้าข้อมูล  

 7.2.1  การนําเข้าข้อมลูเชิงเส้น จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดงัต่อไปนี� 

 1)  การใชป้ระโยชน์ที�ดินที�มีขนาดเลก็กว่า  100  ตารางเมตร   ใหพ้ิจารณาตีความรวมกบัการใช้

ประโยชน์ที�ดินในบริเวณใกลเ้คียงที�ชดัเจนกว่า  

 2)  อาคาร  ถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง  ถนนลกูรัง  และทางนํ� าที�เป็นเสน้คู่ ในพื�นที�นา  ไร่ สวน  

ตอ้งกนัพื�นที�เหล่านั�นออกจากกนัใหช้ดัเจน 

 3)  ทางเดินเทา้  ทางเขา้นา ไร่ สวน  ลกัษณะที�ไม่ใช่ทางสญัจรไม่ตอ้งนาํเขา้ขอ้มลู   หากเป็น

ทางสญัจรใหน้าํเขา้เป็นทางเดิน ทางดิน ทางเกวยีน โดยไมต่อ้งกนัพื�นที�ทางเดินออกจากการใชที้�ดิน 

 4)  พื�นที�สุสาน ใหก้นัแนวเขตโดยประมาณตามที�เห็นจากภาพถ่ายทางอากาศหรือจากแนวรั�ว

ของสุสาน 

 5)  พื�นที�นนัทนาการ  สนามกอลฟ์  ใหก้นัแนว เขตโดยประมาณตามที�เห็นจากภาพถ่ายทางอากาศ 

และผลการตรวจสอบภาคสนาม  

7.2.2  การนําเข้าข้อมลู attribute  จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดงัต่อไปนี� 

 1)  ให้นาํเขา้รหัสประเภทการใชที้�ดินจากการแปลความภาพถ่ายทางอากาศและตามขอ้มูล 

การสาํรวจในภาคสนาม 

 2)  สวน ไร่  ไม่ตอ้งจาํแนกประเภทเป็นสวนกลว้ย  สวนมะม่วง  ไร่ออ้ย  ไร่มนัสาํปะหลงั 

 3)  พื�นที�เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ� าขนาดเลก็อยูใ่นนา ไร่ สวน  ไม่ตอ้งกนัพื�นที�เหล่านั�นออกจากพื�นที�นา  

ไร่  สวน 

 4)  พื�นที�ป่า  ตอ้งจาํแนกชนิดของป่าตามที�สามารถแปลความจากภาพถ่ายทางอากาศ  เช่น ป่าชายเลน  

ป่าละเมาะ เป็นตน้ 

7.3  การแสดงผลข้อมลู 

 7.3.1   การแสดงผลข้อมลูแผนที� 

 1)  พื�นที�การใชป้ระโยชน์ที�ดินประเภทต่างๆ เช่น “สวน”  “ไร่”  “เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ� า”    
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 “พื�นที�นนัทนาการ”   “พื�นที�ทาํเหมืองแร่”  ฯลฯ ใหแ้สดงผลตามสญัลกัษณ์ในหวัขอ้  7.1 

 2)  หากมีพื�นที�เพาะเลี�ยงสตัวน์ํ� าหลายบ่ออยูติ่ดกนัใหใ้ส่ขอ้ความเดียวกลางพื�นที�เหล่านั�น  

 3)  พื�นที�ว่าง  ที�โล่ง  หรือพื�นที�ซึ�งมิไดจ้าํแนกการใชป้ระโยชน์ที�ดิน ไม่ใส่คาํว่า “ที�โล่ง” 

 7.3.2  การเขียนนามศัพท์  

 1)  ระบุชื�อป่ากรณีมีชื�อตามกฎหมาย   หากไม่มีชื�อใหร้ะบุชนิดของป่าใหช้ดัเจน   
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บทที� 8 

การตรวจสอบข้อมูลกายภาพ  เขตการปกครอง และเขตตามกฎหมาย 

 การควบคุมการนาํเขา้ขอ้มลูกายภาพและความถกูตอ้งของการจดัทาํแผนที�  ใหต้รวจสอบ

ความครบถว้นของขอ้มูลที�นาํเขา้จากรูปถ่ายทางอากาศตามการใชส้ญัลกัษณ์แผนที�และแผนผงั 

การนาํเขา้ขอ้มลู  การเขียนนามศพัท ์ รูปแบบแผนที� โดยมรีายละเอียด ดงัต่อไปนี�  

8.1 สัญลกัษณ์   

  เขตประเทศ ความยาวเสน้ 8 ม.ม. ช่องว่างระหว่างเสน้ 1 ม.ม.     

 ขนาดเสน้  0.5  ม.ม. 

 

  เขตจงัหวดั ความยาวเสน้ประ แบบยาว  8  ม.ม. แบบสั�น  2 ม.ม.   

 ช่องว่างระหว่างเสน้  1  ม.ม.   ขนาดเสน้  0.5  ม.ม. 

 

  เขตอาํเภอ  ความยาวเสน้ประ  แบบยาว  8  ม.ม.  แบบสั�น  2 ม.ม. 

 ช่องว่างระหว่างเสน้  1  ม.ม.  ขนาดเสน้  0.5  ม.ม. 

 

  เขตตาํบล  จุดมขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง  0.7 ม.ม  

 ระยะห่างของจุดใหม้ีช่องว่าง  5.0 ม.ม.       

 

  เขตหมู่บา้น  จุดมขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง  0.4 ม.ม.   

 ระยะห่างของจุดใหม้ีช่องว่าง  2.0 ม.ม.    

      

  เขตเทศบาล เสน้ประยาว  8-10  ม.ม.  จุดมีเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 

0.5 ม.ม.ระยะห่างระหว่างจุดและเสน้  1  ม.ม. 

 วงกลมมีเสน้ผา่ศนูยก์ลาง  1.5 -  2 ม.ม. 

 

   เขตผงัเมืองรวม  ขนาดเสน้  1.0  ม.ม. 

 

  แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  แนวเขตอุทยานแห่งชาติ   แนวเขต 

 วนอุทยาน  แนวเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า  ขนาดของเสน้ยาว  8 ม.ม. 

 เครื�องหมายบวกกวา้ง  2  ม.ม เสน้ตั�ง 2  ม.ม.  ระยะห่างระหว่าง 

 เสน้และเครื�องหมายบวก 1  ม.ม.  ขนาดเสน้ 0.5  ม.ม.  
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  แนวเขตป่าไมถ้าวรตามมติ ครม.  เครื�องหมายบวกกวา้ง  2  ม.ม. 

 ระยะห่างระหว่างเครื�องหมายบวก 1  ม.ม.  ขนาดเสน้  0.5  ม.ม. 

 

8.2  เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้าข้อมูล  

 8.2.1  การนําเข้าข้อมลูเชิงเส้น จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ดงัต่อไปนี� 

 1)  เขตการปกครองในชั�นขอ้มลู ADMIN    ใหน้าํเขา้ขอ้มลูตามที�ไดรั้บจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง

หรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง   

 2)  เขตการปกครองในชั�นขอ้มลู MUNISAN ใหน้าํเขา้ขอบเขตและหลกัเขตตามคาํบรรยายแนวเขต

ทา้ยประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบบัล่าสุดใหถ้กูตอ้ง   

 3)  แนวเขตตามกฎหมาย ไดแ้ก่ แนวเขตอนุรักษ ์เช่นพื�นที�อนุรักษเ์พื�อสิ�งแวดลอ้ม  พื�นที�อนุรักษ์

เพื�อศิลปวฒันธรรมไทย เป็นตน้ ใหน้าํเขา้ขอ้มลูตามที�ไดรั้บจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง หรือ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  

 4)  ใหน้าํเขา้เขตปกครองและเขตกฎหมายอื�นๆ ตาม TOR กาํหนด 

 8.2.2  การนําเข้าข้อมลู attribute  จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดงัต่อไปนี� 

 1)  ให้นาํเขา้เขตการปกครองทอ้งที�   โดยลงรหัสประเภทของเส้นจากชั�นขอ้มูล  ADMIN                         

และเขตการปกครองส่วนทอ้งถิ�น  ลงรหสัประเภทเสน้แนวเขตจากชั�นขอ้มลู MUNISAN                          

 2)  ใหน้าํเขา้รหสัประเภทหลกัเขตและตาํแหน่งหลกัเขตตามที�ปรากฏในคาํบรรยาย  

 3)  ใหน้าํเขา้เขตตามกฎหมาย  โดยลงรหสัเสน้เขตอนุรักษจ์ากชั�นขอ้มลู CONSRV          

 4)  ใหน้าํเขา้ขอ้มลูเขตปกครองและเขตกฎหมายอื�นๆตาม TOR กาํหนด 

8.3  การแสดงผลข้อมลู 

 8.3.1  การแสดงผลข้อมลูแผนที� 

 1)  การแสดงแนวเขตการปกครองในชั�นขอ้มลู  ADMIN ใหแ้สดงผลในขอ้มลูดิจิทลั  ส่วนแผนที� 

มาตราส่วน 1:4000  ใหแ้สดงแนวเขตการปกครองในชั�นขอ้มลู MUNISAN เท่านั�น 

  2)  แผนที�ลดรูป มาตราส่วน 1:15,000 หรือมาตราส่วนอื�น  ใหแ้สดงแนวเขตการปกครอง  และแนวเขต

ตามกฎหมายอื�นๆทุกชั�นขอ้มลู  

 3)   เขตผ ังเมืองรวมให้แสดงในแผ่นสารบัญแผนที�  

 4)  การแสดงผลเสน้เขตการปกครองในแผนที� ในกรณีที�เป็นเสน้ร่วมใหแ้สดงเสน้ที�มคีวาม สาํคญักว่า 

เช่น เขตตาํบลกบัเขตเทศบาลให้แสดงเขตเทศบาล   เขตเทศบาลกบัเขตอาํเภอให้แสดงเขตอาํเภอ  

เขตอาํเภอกบัเขตจงัหวดัใหแ้สดงเขตจงัหวดั   ส่วนเขตตามกฎหมายอื�นๆใหแ้สดงทุกเขต 

 8.3.2  การเขียนนามศัพท์  

 1)  การเขียนชื�อหลกัเขตเทศบาลใหย้ดึเกณฑใ์นการเขียนชื�อและหมายเลขกาํกบั ดงันี�  
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 -  ให้เขียนชื�อหลกัเขตเทศบาลทุกหลกัลงในแผนที� เช่น “หลกัเขตที� 1”   “หลกัเขตที� 2” 

และใส่ชื�อเทศบาลบริเวณกลางพื�นที�เทศบาล โดยระบุอาํเภอและจงัหวดัของเทศบาลนั�น 

 -  กรณีที�เป็นหลกัเขตร่วมใหแ้สดงชื�อหลกัเขตเทศบาลแรกและวงเลบ็ชื�อหลกัเขตอื�นไวด้ว้ย 

เช่น หลกัเขตที� 3  เทศบาลตาํบลหนองกี�  และหลกัเขตที� 12  เทศบาลตาํบลศาลเจา้พ่อขนุศรี ใหใ้ชชื้�อ

ดงันี�   “หลกัเขตที� 3 (เทศบาลตาํบลศาลเจา้พ่อขุนศรีที� 12)” 

 -  แผนที�และคาํอธิบายเขตตามประกาศฯในราชกิจจานุเบกษา  อาจมีทั�งเลขไทยและเลขอารบิค  

การเขียนเลขใหเ้ขียนชื�อหลกัเขตดว้ยเลขอารบิค เท่านั�น 
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บทที� 9 

การตรวจสอบข้อมูลกายภาพ หมุดหลักฐาน   

 การควบคุมการนาํเขา้ขอ้มลูกายภาพและความถกูตอ้งของการจดัทาํแผนที� ใหต้รวจสอบ

ความครบถว้นของขอ้มลูที�นาํเขา้จากรูปถ่ายทางอากาศตามการใชส้ญัลกัษณ์แผนที�และแผนผงั     

การนาํเขา้ขอ้มลู   การเขียนนามศพัท ์ รูปแบบแผนที� โดยมรีายละเอียด ดงัต่อไปนี�  

9.1  สัญลกัษณ์   

 

9.2  เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้าข้อมูล  

 9.2.1  การนําเข้าข้อมลูเชิงเส้น จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดงัต่อไปนี� 

  ใหน้าํเขา้ขอ้มลูหมุดหลกัฐานตาม TOR กาํหนด 

 9.2.2  การนําเข้าข้อมลู attribute จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดงัต่อไปนี� 

 1)  ใหน้าํเขา้ขอ้มลู ประเภทจุดควบคุม  และเจา้ของหมุดหลกัฐาน ใหช้ดัเจน 

 2)  ใหน้าํเขา้ขอ้มลูหมุดหลกัฐานตาม TOR กาํหนด 

9.3  การแสดงผลข้อมลู 

 9.3.1  การแสดงผลข้อมลูแผนที� 

 1)    แสดงตาํแหน่งหมุดหลกัฐานที�ไดรั้บจากกรมโยธาธิการและผงัเมืองเฉพาะในแผน่สารบญั

แผนที�มาตราส่วน 1: 4,000  

 2) แสดงผลตามสญัลกัษณ์ในหวัขอ้ 9.1 

 9.3.2  การเขียนนามศัพท์ 

 ไม่ตอ้งเขียนนามศพัทก์าํกบัสญัลกัษณ์ตาํแหน่งหมุดหลกัฐาน 

    

 
หมุดหลกัฐานเพื�อการแผนที�ทางราบ 

 

 
หมุดหลกัฐานเพื�อการแผนที�ทางราบและทางดิ�ง 

 

 
หมุดหลกัฐานผงัเมืองรวม 

 

 
หมุดควบคุมรูปถ่ายทางอากาศ 
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บทที� 10 

การตรวจสอบข้อมูลกายภาพ เส้นชั�นความสูง   

 การควบคุมการนาํเขา้ขอ้มลูกายภาพและความถกูตอ้งของการจดัทาํแผนที�ใหต้รวจสอบ

ความครบถว้นของขอ้มลูที�นาํเขา้จากรูปถ่ายทางอากาศตามการใชส้ญัลกัษณ์แผนที�และแผนผงั   

การนาํเขา้ขอ้มลูการเขียนนามศพัท ์ รูปแบบแผนที� โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี�  

10.1  สัญลกัษณ์   

  

เสน้ชั�นความสูง 

 

 

 

เสน้ชั�นความสูงของแอ่ง 

 

10.2  เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้าข้อมูล  

 10.2.1   การนําเข้าข้อมลูเชิงเส้น จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดงัต่อไปนี� 

 1)  บริเวณที�มกีารเปลี�ยนแปลงเสน้ชั�นความสูง  มีเงื�อนไขการนาํเขา้ขอ้มลู  ดงันี�  

  - ที�ราบใชร้ะยะห่างตาม TOR  กาํหนด 

 - ที�สูงชนัมาก  เช่น  บริเวณเขาหินปูน  ใชช่้วงชั�นความสูงหลกั 10 เมตร 20 เมตร หรือ  50 เมตร 

หรือตามดุลยพินิจ เช่น ถา้ระยะห่างในแผนที�นอ้ยกว่า 0.5 ม.ม.   ใหเ้วน้การนาํเขา้ตามช่วงชั�นเดิมและ

การนาํเขา้เสน้ยอ่ย  โดยเปลี�ยนค่าช่วงชั�นความสูง   และนาํเขา้เฉพาะเสน้หลกั  โดยประสานงานกบัเจา้หนา้ที�

ผูรั้บผดิชอบใหค้วามเห็นก่อน 

 2) บริเวณที�ไม่มกีารเปลี�ยนแปลงช่วงชั�นความสูงใหน้าํเขา้ตาม TOR กาํหนด 

 3) เสน้ชั�นความสูงของแอ่ง ( Depression  Contour )   ลกัษณะของเสน้มีเสน้ตั�งฉากอยูภ่ายใน      

ห่างกนัประมาณ 1 ซ.ม.  สูง 1  ม.ม. 

  10.2.2   การนําเข้าข้อมลู attribute  จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี� 

 1)  ใหน้าํเขา้รหสัประเภทเสน้ชั�นความสูงตาม Database  Design  กาํหนด 

10.3  การแสดงผลข้อมลู 

 10.3.1  การแสดงผลข้อมลูแผนที� 

  การแสดงผลขอ้มลูแผนที�ใหแ้สดงผลตามสญัลกัษณ์ในหวัขอ้ 10.1 
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 10.3.2  การเขียนนามศัพท์  

 1)  การเขียนค่ากาํกบัเสน้ชั�นความสูง ใหเ้ขียนตวัเลขในแนวเฉียงชี�ไปหาจุดสูงสุดจากดา้นล่าง 

สู่ดา้นบน  จากซา้ยไปขวา  หรือจากขวาไปซา้ย  โดยเลือกบริเวณที�วงรอบมีความห่างพอเหมาะ 

ตวัเลขอยู่กึ�งกลางแนวเส้น  และการเรียงลาํดบัตวัเลขตอ้งระวงัมิให้ตวัเลขอยู่ในทิศทางกลบัหวั 

 2)  เส้นชั�นความสูงของแอ่ง ( Depression  Contour )ให้เขียนค่าเสน้ชั�นความสูงของแอ่ง      

ใหต้วัเลขอยูกึ่�งกลางแนวเสน้  ตวัเลขความสูงของแอ่งเขียนจากบนลงล่าง 
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บทที� 11 

การตรวจสอบข้อมูลกายภาพจุดความสูง   

 การควบคุมการนาํเขา้ขอ้มลูกายภาพและความถกูตอ้งของการจดัทาํแผนที� ใหต้รวจสอบ

ความครบถว้นของขอ้มลูที�นาํเขา้จากรูปถ่ายทางอากาศตามการใชส้ญัลกัษณ์แผนที�และแผนผงั       

การนาํเขา้ขอ้มลู   การเขียนนามศพัท ์ รูปแบบแผนที�  โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี�  

11.1   สัญลกัษณ์   

190.5 
การแสดงผลขอ้มูลจุดความสูง 

 

11.2   เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้าข้อมูล  

 11.2.1   การนําเข้าข้อมลูเชิงเส้น จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดงัต่อไปนี� 

 1)  ใหน้าํเขา้ขอ้มลูระดบัความสูง ณ จุดสูงสุด หรือตํ�าสุดของวงเสน้ชั�นความสูงบนภูมปิระเทศ 

ที�เหมาะสม 

 11.2.2  การนําเข้าข้อมลู attribute  จะพจิารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี� 

 1) ใหน้าํเขา้ขอ้มลูระดบัความสูง และประเภทจุดความสูง  ตาม Database  Design  

11.3   การแสดงผลข้อมลู 

 11.3.1  การแสดงผลข้อมลูแผนที� 

 1) แสดงสญัลกัษณ์ ณ จุดสูงสุด และจุดที�เหมาะสม 

 2) ใหร้ะบุค่าความสูง โดยมีทศนิยม 1 ตาํแหน่ง 

 11.3.2 การเขียนนามศัพท์ 

 ใหเ้ขียนนามศพัทต์ามสญัลกัษณ์ที�กาํหนด     
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บทที� 13 

การตรวจสอบข้อมูลการจดัพมิพ์แผนที�   

 การจดัพิมพแ์ผนที�ให้ตรวจสอบความถกูตอ้งของรูปแบบแผนที� โดยมีรายละเอียด 

ดงัต่อไปนี�  

13.1  รูปแบบแผนที�มาตราส่วน  1: 4,000       

 แผนที�กายภาพ  มาตราส่วน  1 : 4,000   มี 4 ประเภท คือ 

 - แผนที�กายภาพ ชนิดสี 

- แผนที�กายภาพ ชนิดขาว - ดาํ  

- แผนที�ออโธโฟโต ชนิดสี  มีขอ้มลูเวกเตอร์ซอ้นทบั 

- แผนที�ออโธโฟโต ชนิดขาว - ดาํ  มีขอ้มลูเวกเตอร์ซอ้นทบั 

   รายละเอียดของการจดัทาํแผนที�แต่ละประเภท ดงันี�  

 1)  แผนที�กายภาพ ชนิดสี 

เนื�อหาแผนที�แสดงขอ้มลูกายภาพการใชป้ระโยชน์อาคารและที�ดิน  แสดงสีและสญัลกัษณ์ 

ตามมาตรฐานที�กาํหนด   

 2)  แผนที�กายภาพ ชนิดขาว – ดาํ 

 เนื�อหาแผนที�แสดงลายเสน้ขอบเขตการใชป้ระโยชน์เป็นสีดาํ ไม่ระบายสีการใชป้ระโยชน์

อาคารและที�ดิน  เนื�อหาขอ้มลูภายในเป็นสีขาว-ดาํ  

 3)  แผนที�ออโธโฟโต ชนิดสี  มีขอ้มลูเวกเตอร์ซอ้นทบั 

 เนื�อหาขอ้มลูประกอบดว้ยภาพออโธโฟโตสี  มีขอ้มลูเวกเตอร์ซอ้นทบั  เสน้สีเหลืองแสดง

ขอบเขตอาคาร  เสน้สีสม้แสดงเสน้ชั�นความสูง  เสน้สีฟ้าแสดงแหล่งนํ� า  ตวัอกัษรกาํกบัชื�ออาคาร

เป็นสีแดง  ไม่ลงรายละเอียดเขตการปกครอง 

 4)  แผนที�ออโธโฟโต ชนิดขาว - ดาํ   มีขอ้มลูเวกเตอร์ซอ้นทบั 

 เนื�อหาขอ้มลูแสดงภาพออโธโฟโตชนิดขาว-ดาํมีขอ้มลูเวกเตอร์ซอ้นทบั  ตวัอกัษรเป็นสีดาํ 
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    ขีดแสดงค่าพิกดั UTM ทุก 500 เมตร 

รูปแบบมาตรฐานของกรอบระวางแผนที� มาตราส่วน 1:4,000 

 

 

 

 

  

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                              

 

 

 คาํอธิบาย 

 1)  การพิมพข์อ้มลูมาตราส่วน 1:4,000  ใหค้รอบคลุมพื�นที�  2 กม.x 2  กม. 

 2)  มุมบนดา้นซา้ยของกรอบแผนที�  พิมพชื์�อประเภทแผนที�  เช่น “ แผนที�ผงัเมืองรวม…. ”                    

“ แผนที�ผงัเมืองรวมเทศบาลตาํบล …. ”  เป็นตน้ 

 3)  ถา้เป็นผงัเมืองรวมที�มีชื�อเดียวกบัจงัหวดั ไม่ตอ้งใส่คาํวา่  จงัหวดั....ต่อทา้ย 

 4)  ถา้เป็นผงัเมืองรวมของอาํเภออื�นๆ  ใส่คาํว่า จงัหวดั….(ชื�อจงัหวดั) ต่อทา้ยดว้ย 

 5)  มุมบนดา้นขวาของกรอบแผนที�จะพิมพค์าํว่า “หมายเลขระวางผงั 0000 - 00” 

 - 00 สองตวัแรก คือ รหัสจังหวัด  ตามสาํนักทะเบียนราษฎร์ (สทร.)  

 - 00 สองตวัถดัมา คือ หมายเลขลาํดบัผงัของจงัหวดันั�นๆ (ในกรณีดาํเนินการพื�นที� 

เต็มจงัหวดัใหใ้ส่ตวัเลข 00) 

 - 0000 สี�ตวัสุดทา้ย คือ หมายเลขระวางผงั Running  Number ตั�งแต่แผน่ที� 1, 2, 3….,  

11, 12, 13,… , 100, 101, 102, 103,…, 1000, 1001, 1002, 1003,…, 9999  ไม่ตอ้งมี หมายเลข “ 0 ” 

นาํหนา้ 

      หมายเลขระวางแผนที�   (0000x0000) 

500  1000 เมตร 0 

   ขีดแสดงค่าพิกดั UTM  ทุก  500 เมตร 

 รหสัจงัหวดัตาม สทร. 
 
ลาํดบัผงัของจงัหวดันั�น ๆ 

 หมายเลขระวางผงั 

        หมายเลขระวางแผนที� 

000000 m.E.     00
00

00
0
 m

.N
. 

  แผนที�ผงัเมืองรวม………………                                                                      หมายเลขระวางผงั  0000-0000 
        WGS 1984             UTM  ZONE 47 
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 - (0000 x 0000) หมายเลขระวางแผนที� มาตราส่วน1:4000  ระบุตามมาตราฐานระวางแผนที� 

 6)  ระบุพื�นหลกัฐานทางราบดว้ยตวัอกัษรสีแดงมมุบนดา้นซา้ย  ดา้นบนของชื�อประเภทแผนที� 

 7)  ระบุระบบพิกดั  UTM  Zone  ดว้ยตวัอกัษรสีแดงมุมบนดา้นขวา  ดา้นบนของหมายเลข

ระวางแผนที� 

 8)  เครื�องหมายบาร์โคด้แสดงรายละเอียดเลขที�สญัญา หมายเลขระวางผงั  

 9)  แสดงหมายเลขค่าพิกดัที�กรอบแผนที�มุมล่างซา้ยทั�งแนวตั�ง (N) และแนวนอน (E) 

 10)  แผน่สารบญั (INDEX)  แผนที�การใชอ้าคาร  มาตราส่วน 1:4,000 ใหแ้สดงดงันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 -  แสดงตาํแหน่งหมุดหลกัฐานชั�น 1 และชั�น 3 (หากมี)   และหมุดอา้งอิงต่างๆ ตามบริษทั

ที�ปรึกษาจดัทาํหรือตามที�มีอยูจ่ริงในพื�นที� เช่น หลกัหมุดผงัเมืองฯ 

 -  ใหร้ะบุขอ้มลูรายละเอียดแผนที� ดา้นล่างขวาเหนือกรอบแผนที�แสดงเขตจงัหวดั ดงันี�  
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ขอ้มูลกายภาพเพื�อการวางผงัเมือง   จดัทาํโดยวิธีการ Digital  Stereo  Photogrammetry 
จากภาพถ่ายทางอากาศสี  มาตราส่วน  1: ……….. 

บินถ่ายระหวา่ง  …………...พ.ศ. ….  -  ………….พ.ศ. …. 

สํารวจเสร็จ เมื�อ     ………….พ.ศ. …. 

รูปทรงรี                         :     เอเวอร์เรสต ์

เส้นโครงแผนที�              :     ทรานสเวอร์สเมอร์เคเตอร์ 

พื�นหลกัฐานทางดิ�ง        :     ระดบัทะเลปานกลาง 

พื�นหลกัฐานทางราบ      :     WGS  1984 

ระบบพิกดั                      :     ยทีูเอ็ม โซน .. 

ระดบัสูงเป็นเมตร 

การเรียกหมายเลขระวางผงั 

2  ตวัแรกหมายถึง  รหสัจงัหวดั 

2  ตวัถดัมาหมายถึงรหสัผงั 

ลาํดบัสุดทา้ยหมายถึงหมายเลขแผน่ 

หมายเลขระวางแผนที�ใชส้ําหรับสืบคน้ขอ้มูล 

 -  กรอบแสดงที�ตั�งของผงัเมืองรวมในแผนที�แสดงเขตจงัหวดั   อาํเภอ  ทางดา้นล่างขวา

ของแผน่สารบาญ   ใหแ้นวขอบของกรอบล่างอยูเ่สมอกบัตวัหนงัสือ พ.ศ. …. ของการผลิต  และ

ใหร้ะบายสีผงัเมืองรวมใหช้ดัเจนและแตกต่างจากพื�นที� อื�น ๆ ของจงัหวดั  

 -  หมายเลขระวางผงัแสดงเฉพาะบริเวณที�มีเนื�อข้อมูลเท่านั�น  อกัษรแสดงหมายเลข

ให้อยู่กึ� งกลางระวาง 

  

13.2  รูปแบบแผนที� มาตราส่วน  1: 10,000 - 1: 20,000     

 แผนที� มาตราส่วน 1:10,000  ถึง 1: 20,000  มี 4 ประเภทคือ 

 - แผนที�เขตการปกครอง 

 - แผนที�การใชป้ระโยชน์อาคาร 

- แผนที�นามศพัทภ์ูมิศาสตร์ 

 - บริเวณผงัเมืองรวม (แผนที�ออโธโฟโตสี  มีขอ้มลูเวกเตอร์ซอ้นทบั) 

รายละเอยีดของการจดัทําแผนที�แต่ละประเภท ดังนี� 

 1.  แผนที�เขตการปกครอง 

 เนื�อหาขอ้มลูแสดงเสน้ทางคมนาคม  แหล่งนํ�า  สิ�งก่อสร้างทั�วไป  ตามสญัลกัษณ์ที�กาํหนด   

เขตปกครองที�ปรากฏในเขตจดัจา้ง ไดแ้ก่ เขตจงัหวดั เขตอาํเภอ เขตเทศบาล เขตตาํบล เขตผงัเมืองรวม

และเขตอื�น  ๆตามกฎหมาย เช่น เขตป่าสงวนแห่งชาติ แสดงดว้ยสญัลกัษณ์ที�กาํหนด  มีขอ้ความดา้นบน

กลางของกรอบแผนที�เป็น “ แผนที�เขตการปกครอง ”    

 2.  แผนที�การใชป้ระโยชน์อาคาร 
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 เนื�อหาขอ้มลูแสดงเสน้ทางคมนาคม  แหล่งนํ� า อาคารและสิ�งก่อสร้างทั�วไปตามมาตรฐานสี

และสญัลกัษณ์ที�กาํหนด  รวมทั�งเขตการปกครองที�ปรากฏในเขตจดัจา้งและเขตอื�นๆ ตามกฎหมาย   

มีขอ้ความดา้นบนกลางของกรอบแผนที�เป็น “ แผนที�การใชป้ระโยชน์อาคาร” 

 3.  แผนที�นามศพัทภ์ูมิศาสตร์ 

 เนื�อหาขอ้มลูแสดงเสน้ทางคมนาคม แหล่งนํ� า และสิ�งก่อสร้างทั�วไป ตามสญัลกัษณ์ที�กาํหนด 

รวมทั�งเขตการปกครองที�ปรากฏในเขตจดัจา้งกาํหนดใหจ้ดัเรียงเลขหมาย  (Ref. Lot)   แสดงนามศพัท์

ภูมิศาสตร์ 4 ประเภทคือ  

 1)  ที�โล่งเพื�อการนนัทนาการและรักษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม   

2)  สถาบนัการศึกษา   

 3)  สถาบนัศาสนา    

 4)  สถาบนัราชการ  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

 กาํหนดใหเ้รียงลาํดบัจากดา้นซา้ยไปขวา และจากบนลงล่าง  ใชว้งกลมแสดงตาํแหน่งโดยมี

ตวัเลขกาํกบัไว ้(ใหต้วัเลขกบัวงกลมอยูใ่กลเ้คียงกนัใหม้ากที�สุด)  ตาํแหน่งตวัเลขอยูบ่ริเวณกลางอาคาร  

หรือกลุ่มอาคาร  สาํหรับคาํอธิบายตวัเลขใหอ้ยูใ่นส่วนขยายความแผนที�  มีขอ้ความดา้นบนกลางของ

กรอบแผนที�เป็น “ แผนที�นามศพัทภ์ูมศิาสตร์” 

 4.  บริเวณผงัเมืองรวม (แผนที�ออโธโฟโตสี มีเวกเตอร์ซอ้นทบั) 

 เนื�อหาขอ้มลูประกอบดว้ยภาพออโธโฟโตสี   มีเวกเตอร์ซอ้นทบัเสน้สีเหลืองแสดงขอบเขต

อาคาร  เสน้สีแดงแสดงรายละเอียดเสน้ทาง   เสน้สีสม้แสดงเสน้ชั�นความสูง  เสน้สีฟ้าแสดงแหล่งนํ� า 

ตวัอกัษรแสดงนามศพัทเ์ป็นสีแดง  ไม่แสดงผลชั�นขอ้มลู Landclas    สาํหรับแผนที�ออโธโฟโตชนิด

ขาว -ดาํ  แสดงรายละเอียดและตวัอกัษรเป็นสีดาํ    มีขอ้ความดา้นบนกลางของกรอบแผนที�เป็น 

“บริเวณผงัเมืองรวม…..”    

คาํอธบิายแผนที� มาตราส่วน  1:10,000-1:20,000   

 1)  พิกดัมุมระวางล่างซา้ยตอ้งมีค่าเดียวกบัขอบระวางในแผนที�มาตราส่วน 1:4,000 

 2)  กรณีแผนที� 2 แผน่ต่อกนัใหต้รวจสอบ ขอบระวางของทั�งสองแผน่ต่อเนื�องกนัเป็นแผนที�       

ระวางเดียวกนั  รวมทั�งตรวจสอบค่าพิกดัมุมระวางของทั�งสองแผน่ใหม้ีความต่อเนื�องกนั 

 3)  หากมีพื�นที�ผงัเมืองรวมต่อเนื�องกนั (ติดกนั) ใหใ้ชแ้ผนที�มาตราส่วนเดียวกนั 

 4)  การบอกทิศทางบริเวณขอบระวางตอ้งใหล้กูศรอยูชิ่ดขอบระวางและตาํแหน่งของจุดหมาย         

ปลายทางตอ้งมีความสาํคญัเท่ากบัพื�นที�จดัจา้ง โดยบอกทิศทางเฉพาะถนนสายหลกัเท่านั�น 

 5)  ไม่แสดงสิ�งก่อสร้างทั�วไป ลงในแผนที�ลดรูป ยกเวน้สะพาน (คอนกรีต, ไม)้   เขื�อน     

 6)  แนวสายส่งไฟฟ้าศกัยสู์งไม่ตอ้งแสดงตาํแหน่งเสาฯ 

 7)  การวางตวัอกัษรหลกัเขตเทศบาลใหว้างอยูด่า้นนอกของเขตเทศบาล ใส่ชื�อเทศบาลภายใน    

ขอบเขตเทศบาล  ส่วนเขตปกครองอื�นใหล้งชื�อกาํกบัไวด้ว้ย  รวมทั�งระบุดว้ยว่าอยูใ่นอาํเภอ    
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จงัหวดัใด  กรณีมีเขตปกครองหลายเขตตอ้งระบุรายละเอียดใหค้รบทุกเขต 

 8)  การแสดงชื�ออาคารในกลุ่มอาคาร ใหแ้สดงชื�อการใชป้ระโยชน์หลกัเท่านั�น ไม่ตอ้งแสดงชื�อ

ทุกอาคาร   ยกเวน้กรณีแต่ละอาคารใชป้ระโยชน์ต่างกนัตอ้งแสดงชื�อทุกอาคาร เช่น กลุม่อาคารศนูย์

ราชการ   ตอ้งแสดงชื�อทุกอาคาร  

 9)  ระบบประปาหมู่บา้นขนาดใหญ่ใหล้งตาํแหน่งในแผนที�นามศพัท ์ ส่วนระบบนํ� าสะอาดประจาํ

หมู่บา้นไม่ลงแผนที�นามศพัทฯ์ 

 10)  การลงนามศพัทใ์นหมวดสาธารณูปโภค ถึงแมจ้ะเป็นหน่วยงานของเอกชน เช่น บริษทั TOT  

ตอ้งลงใหค้รบถว้น 

 11)  การแสดงแนวเขตปกครองใน 1:10,000 - 1:20,000  ใหแ้สดงแนวเขตปกครองที�ใหญ่ที�สุด

เพียงเสน้เดียวเท่านั�น ในเขตเทศบาลหา้มมีเขตปกครองอื�น  หากเปลี�ยนพื�นที�การปกครองใหม่ใหใ้ส่ชื�อ

เขตปกครองกาํกบัดว้ย 

 13.2.1  แผนที�มาตราส่วน 1: 10,000 - 1: 20,000  แบบแผ่น  

  ส่วนประกอบของแผนที�   แบ่งออกได ้11 ส่วน   ดงัหมายเลขกาํกบัในตวัอย่างรูปแบบ

แผนที�ทั�ง  3 แบบ ดงันี�  

 (1)  ชื�อประเภทของแผนที� 

 

 

 

 

 

 

 (2)  Bar Scale  และมาตราส่วนแสดงหน่วย  เช่น  มาตราส่วน 1: 10,000 

  กาํหนด  Bar Scale  ตามขนาดมาตราส่วนของแผนที�ที�ผลิต ดงันี�  

แบบที� 1  Bar Scale  สาํหรับ มาตราส่วน  1 : 10,000 

   มาตราส่วน  1 : 10,000 

 

 

แบบที� 2  Bar Scale  สาํหรับมาตราส่วน  1 : 15,000 

   มาตราส่วน  1 : 15,000 

 

 

ประเภทแผนที�    ชื�อประเภทของแผนที�  

แผนที�เขตการปกครอง   แผนที�เขตการปกครอง 

แผนที�การใช้ประโยชน์อาคาร   แผนที�การใช้ประโยชน์อาคาร 

แผนที�นามศัพท์ภูมศิาสตร์   แผนที�นามศัพท์ภูมศิาสตร์ 

แผนที�ออโธโฟโตสี มข้ีอมลูเวกเตอร์ซ้อนทบั   บริเวณผงัเมอืงรวม 
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               แบบที� 3  Bar Scale สาํหรับมาตราส่วน  1 : 20,000 

                                         มาตราส่วน  1 : 20,000 

  

  

(3)  สญัลกัษณ์ ( Symbols) 

 แผนที�เขตการปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื�องหมาย 

    แนวเขตผงัเมืองรวม                                       แนวสายส่งไฟฟ้าศกัยสู์ง 

    เขตจงัหวดั                                                      แม่นํ� า คลอง ห้วย มีนํ� าตลอดปี 

    เขตอาํเภอ                                                       ทางนํ� า คลอง ห้วย มีนํ� าไม่ตลอดปี 

    เขตตาํบล                                                        คลองส่งนํ� า 

    เขตเทศบาล                                                     บ่อ หนอง มีนํ� าตลอดปี 

    เขตป่าสงวนแห่งชาติ                                      บ่อ หนอง มีนํ� าไม่ตลอดปี 

    เขตป่าไมถ้าวรตามมติ ครม.                           ที�ลุ่ม 

    ถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง 

    ถนนลูกรัง  ถนนพื�นอ่อน 

    ทางเดิน  ทางดิน  ทางเกวียน 

    ทางรถไฟ 

    สะพานคอนกรีต 

   สะพานไม ้ 

เครื�องหมาย 

 แนวเขตผงัเมืองรวม 

 เขตจงัหวดั 

 เขตอาํเภอ  

 เขตตาํบล  

 เขตเทศบาล 

 เขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 เขตป่าไมถ้าวรตามมติ ครม. 

 ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง 

 ถนนลูกรัง  ถนนพื�นอ่อน 

 ทางเดิน  ทางดิน  ทางเกวียน 

 ทางรถไฟ 

 สะพานคอนกรีต 

 สะพานไม ้

 แนวสายส่งไฟฟ้าศกัยสู์ง 

 แม่นํ� า คลอง หว้ย มีนํ� าตลอดปี 

 ทางนํ� า คลอง ห้วย มีนํ� าไม่ตลอดปี 

 คลองส่งนํ� า 

 บ่อ หนอง มีนํ� าตลอดปี 

 บ่อ หนอง มีนํ�าไม่ตลอดปี 

 ที�ลุ่ม 
แบบที� 1 สาํหรับการวางสญัลกัษณ์แบบแนวตั�ง 

แบบที� 2 สาํหรับการวางสญัลกัษณ์แบบแนวนอน 
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 แผนที�การใชป้ระโยชน์อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    เครื�องหมาย 

แนวเขตผงัเมืองรวม 

 เขตจงัหวดั 

 เขตอาํเภอ  

 เขตตาํบล  

 เขตเทศบาล 

 เขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 เขตป่าไมถ้าวรตามมติ ครม. 

 ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง 

 ถนนลูกรัง  ถนนพื�นอ่อน 

 ทางเดิน  ทางดิน  ทางเกวียน 

 ทางรถไฟ 

 สะพานคอนกรีต 

สะพานไม ้

  เครื�องหมาย 

 แนวเขตผงัเมืองรวม 

 เขตจงัหวดั 

 เขตอาํเภอ  

 เขตตาํบล  

 เขตเทศบาล 

 เขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

 เขตป่าไมถ้าวรตามมติ ครม. 

 ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง 

 ถนนลูกรัง  ถนนพื�นอ่อน 

 ทางเดิน  ทางดิน  ทางเกวียน 

 ทางรถไฟ 

 สะพานคอนกรีต 

 สะพานไม ้

 แนวสายส่งไฟฟ้าศกัยสู์ง 

 เสน้ชั�นความสูง 

 แม่นํ� า คลอง ห้วย มีนํ� าตลอดปี 

 ทางนํ� า คลอง หว้ย มีนํ� าไม่ตลอดปี 

 คลองส่งนํ� า 

 บ่อ หนอง มีนํ� าตลอดปี 

 บ่อ หนอง มีนํ� าไม่ตลอดปี 

 เพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� า 

 ที�ลุ่ม 

 นา 

 สวน ไร่ 

 ป่า 

 

ประเภทการใช้อาคาร 
 ที�อยูอ่าศยั 

 พาณิชยกรรม 

 ที�อยูอ่าศยักึ�งพาณิชยกรรม 

 อุตสาหกรรม 

 คลงัสินคา้ 

 สถาบนัราชการ  การสาธารณสุข 

 สาธารณูปโภค 

 สถาบนัการศึกษา 

 สถาบนัศาสนา 

 อนุรักษ์เพื�อศิลปะและวฒันธรรมไทย 

 เกษตรกรรม 

 นนัทนาการ 

แบบที� 1 สาํหรับการวางสญัลกัษณ์แบบแนวตั�ง 

 

แนวสายส่งไฟฟ้าศกัยสู์ง 

 เสน้ชั�นความสูง 

 แม่นํ� า คลอง หว้ย มีนํ� าตลอดปี 

 ทางนํ� า คลอง ห้วย มีนํ� าไม่ตลอดปี 

 คลองส่งนํ� า 

 บ่อ หนอง มีนํ� าตลอดปี 

 บ่อ หนอง มีนํ� าไม่ตลอดปี 

 เพาะลี�ยงสตัวน์ํ� า 

 ที�ลุ่ม 

 นา 

 สวน ไร่ 

 ป่า 

          ประเภทการใช้อาคาร 

  ที�อยูอ่าศยั 

   พาณิชยกรรม 

   ที�อยูอ่าศยัก ึ�งพาณิชยกรรม 

   อุตสาหกรรม 

   คลงัสินคา้ 

   สถาบนัราชการ  การสาธารณสุข 

   สถาบนัการศึกษา 

   สถาบนัศาสนา 

   อนุรักษ์เพื�อศิลปะและวฒันธรรมไทย 

    เกษตรกรรม 

    นนัทนาการ 

แบบที� 2 สาํหรับการวางสญัลกัษณ์แบบแนวนอน 



                          13-9  

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

มิถุนายน 2554 

 

แผนที�นามศพัทภ์ูมิศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื�องหมาย 

 แนวเขตผงัเมืองรวม                              แนวสายส่งไฟฟ้าศกัยสู์ง 

 เขตจงัหวดั                                            แม่นํ� า คลอง หว้ย มีนํ� าตลอดปี 

 เขตอาํเภอ                                             ทางนํ� า คลอง หว้ย มีนํ� าไม่ตลอดปี 

 เขตตาํบล                                              คลองส่งนํ� า 

 เขตเทศบาล                                          บ่อ หนอง มีนํ� าตลอดปี 

 เขตป่าสงวนแห่งชาติ                            บ่อ หนอง มีนํ� าไม่ตลอดปี 

 เขตป่าไมถ้าวรตามมติ ครม.                 ที�ลุ่ม 

 ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง 

 ถนนลูกรัง  ถนนพื�นอ่อน 

 ทางเดิน  ทางดิน  ทางเกวียน 

 ทางรถไฟ 

 สะพานคอนกรีต 

สะพานไม ้  

เครื�องหมาย 

 แนวเขตผงัเมืองรวม 

 เขตจงัหวดั 

 เขตอาํเภอ  

 เขตตาํบล  

 เขตเทศบาล 

 เขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 เขตป่าไมถ้าวรตามมติ ครม. 

 ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง 

 ถนนลูกรัง  ถนนพื�นอ่อน 

 ทางเดิน  ทางดิน  ทางเกวียน 

 ทางรถไฟ 

 สะพานคอนกรีต 

 สะพานไม ้

 แนวสายส่งไฟฟ้าศกัยสู์ง 

 แม่นํ� า คลอง หว้ย มีนํ� าตลอดปี 

 ทางนํ� า คลอง ห้วย มีนํ� าไม่ตลอดปี 

 คลองส่งนํ� า 

 บ่อ หนอง มีนํ� าตลอดปี 

 บ่อ หนอง มีนํ� าไม่ตลอดปี 

 ที�ลุ่ม 

แบบที� 1 สําหรับการวางสญัลกัษณ์แบบแนวตั �ง 

แบบที� 2 สําหรับการวางสญัลกัษณ์แบบแนวนอน 
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 (4)  ทิศเหนือ 

  
 

 

 

 

 รูปแบบของทิศเหนือจะเหมือนกนัทุกประเภทแผนที�และทุกมาตราส่วน 

  

 (5)  ตราสญัลกัษณ์กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 

  

 

 

 

 

 (6)  ส่วนขยายความแผนที� 

 ส่วนขยายความแผนที� จะมีเฉพาะแผนที�นามศพัทภ์ูมิศาสตร์เท่านั�น  
 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เหนือ 

ใต้ 

ตะวนัออก ตะวนัตก 

          รายชื�อนามศัพท์ภูมศิาสตร์   ผงัเมอืงรวม………….จงัหวดั………. 
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   2.2 ………… 

         3. สถาบันศาสนา 

           3.1 …………….. 

   3.2 ………… 

      4. สถาบันราชการ สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

   4.1 …………….. 

   4.2 ………… 
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 (7)  ชื�อผงัเมืองรวม 

 การบอกชื�อของผงัเมืองรวม (ที�จดัจา้งฯ)  ตามดว้ยจงัหวดัของผงัเมืองรวมนั�นๆ  เช่น 

 

 

 (8)  ระบุวนัที�สาํรวจ  เสร็จสิ�นเมื�อใด 

   เป็นการบอกถึง ณ เวลาที�เสร็จสิ�นการสาํรวจขอ้มลูภาคสนาม มีรูปแบบดงันี�  

 

 (9)  Index แสดงกรณีที�มีแผนที�  2  แผน่ต่อกนั 

 เป็นดชันีอา้งอิงเพื�อบอกใหผู้ใ้ชท้ราบว่าผงัเมืองรวมนี�มีมากกว่า 1 แผน่   และผูใ้ชก้าํลงัใช้

แผนที�แผน่ใดอยู ่ โดยในกรอบหมายเลขใดเลขหนึ�งจะมีการระบายสีเป็นแนวทแยงขวา   เพื�อบอก   

ใหท้ราบสถานะ เช่น 

 

 

 หมายเหตุ: ดชันีนี� จะปรากฏเมื�อเป็นการผลิตแผนที�แบบ 2 แผน่ต่อกนัเท่านั�น 

 

 (10)  ระบบพกิดัที�ใช ้

 ระบบพิกดัที�ใชแ้สดงเป็นระบบ UTM  หน่วยเป็น เมตร  โดยมีการแสดงค่าพิกดัเต็ม  

บริเวณมุมล่างซา้ย  และมีขีดแสดงค่าพกิดั UTM ทุก 1,000 เมตร รอบกรอบในของแผนที� 

 (11)  เนื�อขอ้มลูแผนที� 

 เป็นบริเวณใชส้าํหรับวาดขอ้มูลแผนที�  โดยเนื�อหาขอ้มูลจะสอดคลอ้งกบัชุดสัญลกัษณ์

ที�ปรากฎดา้นขา้งหรือดา้นล่างของแผนที� 

 

 

 

 

 

 

 

สาํรวจเสร็จ  เมื�อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ….  

ผงัเมืองรวมเทศบาลตาํบลองครั์กษ์ 

จงัหวดันครนายก 

  1    2 
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        รูปแบบการวางแผนที�ม ี3 รูปแบบ คือ  

   -  แผนที�แบบพิมพแ์นวตั�ง มีส่วนประกอบแผนที�อยูด่า้นขา้ง  (ตามแบบที� 1) 

   -  แผนที�แบบพิมพแ์นวตั�ง มีส่วนประกอบแผนที�อยูด่า้นล่าง  (ตามแบบที� 2) 

   -  แผนที�แบบพิมพแ์นวนอน มีส่วนประกอบแผนที�อยูด่า้นขา้ง  (ตามแบบที� 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที� 1  แผนที�แบบพิมพแ์นวตั�ง  มีส่วนประกอบแผนที�อยูด่า้นขา้ง 

(4) 

(5) 

เนื�อข้อมูลแผนที� (11) 

              000000 m.E. 01                02                 

  
  

 0
0
00

00
0 

m
.N

. 
 

 
LOGO DPT 

   แผนที�……………….(1)……………... 
                                    มาตราส่วน1:10,000 (2) 

เครื�องหมาย 

 

(3) 
 

 

ผงัเมืองรวม…….. 

จงัหวดั…… (7) 

สํารวจเสร็จ เมื�อ…… 
(8) 

1 2 
(9) 

(10) 

ขีดแสดงค่าพกิดัUTM ทุก 1000 เมตร 

ขีดแสดงคา่พิกดัUTM ทกุ 1000 เมตร 

รายชื�อ …………………. 
ส่วนขยายความ (6) 
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แบบที� 2  แผนที�แบบพิมพแ์นวตั�ง  มีส่วนประกอบแผนที�อยูด่า้นล่าง 

 

 

   แผนที�……………….(1)……………... 

                                   มาตราส่วน1:10,000 (2) 

(4) 

             000000 m.E.   01                 02                 

  
  

00
00

00
0 

m
.N

. 
 

ขีดแสดงค่าพกิดัUTM ทุก 1000 เมตร 

ขีดแสดงค่าพกิดั  UTM ทุก 1000 เมตร 

สํารวจเสร็จ เมื�อ…… 

 

 

LOGO DPT 

รายชื�อ ……..…… (ถา้มีขอ้ความขยายตอ่ทา้ย) 

ส่วนขยายความ (6) 

เนื�อข้อมูลแผนที� (11) 

เครื�องหมาย 

(3) 
 

 

(3) 

 
 

ประเภท ….. 

(3) 
 
 

(10) 

(9) 1 2 

(8) 

(5) ผงัเมืองรวม…….. 

จงัหวดั…… 

(7) 
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แบบที� 3  แผนที�แบบพิมพแ์นวนอน  มีส่วนประกอบแผนที�อยูด่า้นขา้ง 
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 13.2.2  แผนที�มาตราส่วน 1: 15,000   แบบรวมเล่ม  

  แผนที�มาตราส่วน 1: 15,000   แบบรวมเล่ม   มีรายละเอียด ดงันี�  

รูปแบบมาตรฐานของกรอบระวางแผนที� มาตราส่วน 1:15,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                              

 

 

คาํอธิบาย 

 1)  การพิมพข์อ้มลูมาตราส่วน 1:15,000  ใหค้รอบคลุมพื�นที�  8 ก.ม. x 8 ก.ม. 

 2)  มุมบนดา้นซา้ยของกรอบแผนที�  พิมพชื์�อประเภทแผนที�  เช่น “ แผนที�จงัหวดั…. ”                    

“ แผนที�นามศพัทภ์ูมิศาสตร์จงัหวดั …. ”   “ แผนที�เขตการปกครองจงัหวดั …. ”  เป็นตน้ 

 3)  มุมบนดา้นขวาของกรอบแผนที�จะพิมพค์าํว่า “หมายเลขระวางผงั 00 - 0000” 

 - 00 สองตวัแรก คือ รหสัจงัหวดั ตามสาํนกัทะเบียนราษฎร์ (สทร.) 

 - 0000 สี�ตวัสุดทา้ย คือหมายเลขระวาง Running  Number ตั�งแต่แผน่ที� 1,2,3,….11, 12, 

13,… , 100, 101, 102, 103,…, 1000, 1001, 1002, 1003,…, 9999  ไม่ตอ้งมีหมายเลข “ 0 ”  นาํหนา้  

      - (00000 xx ) หมายเลขระวางแผนที�มาตราส่วน15,000  ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและ

ผงัเมือง 

 4)  ระบุพื�นหลกัฐานทางราบดว้ยตวัอกัษรสีแดงมมุบนดา้นซา้ย  ดา้นบนของชื�อประเภทแผนที� 

     (00000xx) 
  แผนที�………………                                                                                           หมายเลขระวางผงั  00-0000 

        WGS 1984             UTM  ZONE 47 

   ขีดแสดงค่าพิกดั UTM  ทุก  2,000 เมตร 

    ขีดแสดงค่าพิกดั UTM ทุก 2,000 เมตร 

 รหสัจงัหวดัตาม สทร. 
 

     หมายเลขระวางผงั 

หมายเลขระวางแผนที�มาตราส่วน 1:15,000 

2     4 กิโลเมตร 0 000000 m.E.     0
0
00

00
0
 m

. N
.  

1 
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 5)  ระบุระบบพิกดั  UTM  Zone  ดว้ยตวัอกัษรสีแดงมุมบนดา้นขวา  ดา้นบนของหมายเลขระวาง

แผนที� 

 6)  เครื�องหมายบาร์โคด้แสดงรายละเอียดเลขที�สญัญา  และหมายเลขระวาง  

 7)  แสดงหมายเลขค่าพิกดัที�กรอบแผนที�มุมล่างซา้ยทั�งแนวตั�ง (N) และแนวนอน (E) 

 8)  แผน่สารบญั (INDEX)  ใหแ้สดงเหมือนแผนที�มาตราส่วน 1:4,000  
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ภาคผนวก 



No. ชื�อ Coverage ที�เก ี�ยวขอ้งกบั CMPMJU ความหมายของรหัส ตามฐานขอ้มูล

DESCRIPTION CMPMJU AIRPORT BLDG CONSRV DUMP WATRMT LANDCLAS PIER HYDRO ROADEDGE RAILEDGE LAND_OWN

1 1000 1000 กลุ่มที�อยู่อาศัย                       

2 1000 1100 ที�พกัอาศยั                        

3 1000 1102 บา้นพกัพนักงานบริษทัพานิชยกรรม

4 1000 1103  บา้นพกัพนักงานในอุตสาหกรรม

5 1000 1105  บา้นพกัพนักงานรัฐวิสาหกจิ

6 1000 1200 1 วงั ตาํหนัก และที�พระราชฐาน         

7 1000 1300 1 บา้นพกัขา้ราชการ                   

8 1000 1800 ที�อยู่อาศยัอื�น ๆ                 

9 1110 ที�อยู่อาศยัหนาแน่นน้อย

10 1120 ที�อยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง

11 1130 ที�อยู่อาศยัหนาแน่นมาก

12 2000 2000 พาณิชยกรรม                         

13 2000 2100 สํานักงานและบริษทั  โชวรู์มรถที�ไม่มีบริการซ่อม

14 2000 2200 ธุรกจิบริการ                       

15 2000 2210 ตลาด                               

16 2000 2220 โรงแรม  บงักะโล  รีสอร์ท  เกสต์เฮาส์

17 2000 2230 ห้างสรรพสินคา้                     

18 2000 2240 ปั�มนํ� ามนั                         

19 2000 2250  ร้านขายแกส๊  ธุรกจิบริการแกส๊

20 2000 2280 ธุรกจิบริการอื�น ๆ                 

21 2000 2300 ธนาคารและสถาบนัการเงิน             

22 2000 2301 ธนาคาร  สถาบนัการเงิน  โรงรับจาํนาํ

23 2000 2302  ลิสซิ�ง   ธุรกจิการเงินอื�นๆ

24 2000 2400 ธุรกจินันทนาการ                    

25 2000 2410 โรงภาพยนตร์ ; โรงละครและโรงมโหรสพอื�นๆ

ตาราง ก 1 เงื�อนไขการแปลงขอ้มูลพื�นฐานเป็นขอ้มูลการใชที้�ดินปัจจุบนัโดยรวม (CMPMJU)  

กรมโยธาธิการและผงัเมือง ก-1



No. ชื�อ Coverage ที�เก ี�ยวขอ้งกบั CMPMJU ความหมายของรหัส ตามฐานขอ้มูล

DESCRIPTION CMPMJU AIRPORT BLDG CONSRV DUMP WATRMT LANDCLAS PIER HYDRO ROADEDGE RAILEDGE LAND_OWN

ตาราง ก 1 เงื�อนไขการแปลงขอ้มูลพื�นฐานเป็นขอ้มูลการใชที้�ดินปัจจุบนัโดยรวม (CMPMJU)  (ต่อ)

26 2000 2420 ไนต์คลบั ; คาราโอเกะ ; คาเฟ่ ; อาบอบนวด

27 2000 2480 ธุรกจินันทนาการอื�น ๆ              

28 2000 2800 พาณิชยกรรมอื�นๆหรืออาคารประกอบการพาณิชยกรรม

29 3000 3000 อุตสาหกรรม                         

30 3000 4200 พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม            

31 3000 4300 ที�พกัอาศยัก ึ�งอุตสาหกรรม          

32 3000 3800 อุตสาหกรรมอื�น ๆ หรืออาคารประกอบการอุตสาหกรรม   

33 3100 3100 อุตสาหกรรม                         

34 3100 3110 โรงงาน                             

35 3100 3120 โรงฆ่าสัตว ์                       

36 3100 3130 อุตสาหกรรมที�เป็นอนัตราย

37 3100 3140 อุตสาหกรรมชุมชน

38 3300 3300 คลงัสินคา้                         

39 3400 3400 อุตสาหกรรมเฉพาะกจิ                 

40 4000 4000 การใช้ประโยชน์แบบผสม               

41 4000 4100 ที�พกัอาศยัก ึ�งพาณิชยกรรม          

42 4000 4110 ที�พกัอาศยัก ึ�งอาคารสํานักงาน       

43 4000 4120 ที�พกัอาศยัก ึ�งธุรกจิบริการ        

44 5000 5000 สาธารณูปโภค                        

45 5000 5110 17 ขอบถนน

46 5000 5120 13 ขอบทางรถไฟ

47 5000 5130 6 ท่าอากาศยาน                        

48 5000 5131  ลานจอด/วิ�ง

49 5000 5132  ลานขึ�น/ลง

50 5000 5138  ลานอื�น ๆ

51 5000 5197 พื�นที�ว่างในบริเวณสนามบิน

52 5000 5140 6 ท่าเรือ          
กรมโยธาธิการและผงัเมือง ก-2



No. ชื�อ Coverage ที�เก ี�ยวขอ้งกบั CMPMJU ความหมายของรหัส ตามฐานขอ้มูล

DESCRIPTION CMPMJU AIRPORT BLDG CONSRV DUMP WATRMT LANDCLAS PIER HYDRO ROADEDGE RAILEDGE LAND_OWN

ตาราง ก 1 เงื�อนไขการแปลงขอ้มูลพื�นฐานเป็นขอ้มูลการใชที้�ดินปัจจุบนัโดยรวม (CMPMJU)  (ต่อ)

53 5000 5141  ท่าเรือนํ� าลึก

54 5000 5142  ท่าเทียบเรือขนส่ง(คน  สินคา้ รถยนต์ )

55 5000 5143  ท่าเทียบเรือประมง (แพปลา)

56 5000 5144  ท่าเรือขา้มฟาก (ท่าเรือท่องเที�ยว)

57 5000 5148 อื�นๆ

58 5000 5150 6 สถานีขนส่ง ท่ารถประจาํทอ้งถิ�น ท่ารถเมล์

59 5000 5160 6 สถานีรถไฟ                          

60 5000 5180 6 สถานีคมนาคมและขนส่งอื�นๆ คลงัสินคา้ ศนูยก์ระจายสินคา้

61 5000 5200 6 โทรศพัท์                           

62 5000 5210 6 ที�ทาํการ                           

63 5000 5220 6 ชุมสาย                             

64 5000 5230 6 ที�ทาํการและชุมสาย                  

65 5000 5300 6 ไฟฟ้า                              

66 5000 5310 6 ที�ทาํการ                           

67 5000 5320 6 สถานีย่อย                          

68 5000 5330 6 ที�ทาํการและสถานีย่อย               

69 5000 5400 6 ประปา                              

70 5000 5410 6 ที�ทาํการ                           

71 5000 5420 6  สถานีสูบนํ� า โรงกรองนํ� า

72 5000 5430 6 ที�ทาํการและสถานีย่อย               

73 5000 5440 ระบบประปาหมู่บา้น

74 5000 5500 6 รักษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม             

75 5000 5510 6 การจดัเกบ็และกาํจดัขยะหรือสิ�งปฏิกลู มูลฝอย

76 5000 5511 ที�ฝังกลบขยะ

77 5000 5512 ที�เผาขยะ

78 5000 5513 ที�กองขยะ

79 5000 5514 ที�พกัขยะ
กรมโยธาธิการและผงัเมือง ก-3



No. ชื�อ Coverage ที�เก ี�ยวขอ้งกบั CMPMJU ความหมายของรหัส ตามฐานขอ้มูล

DESCRIPTION CMPMJU AIRPORT BLDG CONSRV DUMP WATRMT LANDCLAS PIER HYDRO ROADEDGE RAILEDGE LAND_OWN

ตาราง ก 1 เงื�อนไขการแปลงขอ้มูลพื�นฐานเป็นขอ้มูลการใชที้�ดินปัจจุบนัโดยรวม (CMPMJU)  (ต่อ)

80 5000 5518 อื�นๆ

81 5000 5520 6 การระบายนํ� าและบาํบดันํ� าเสีย         

82 5000 5521 บ่อเติมอากาศ

83 5000 5522 บ่อหมกั

84 5000 5523 บ่อผึ�ง

85 5000 5528 อื�นๆ

86 5000 5800 6 สาธารณูปโภคอื�นๆ                   

87 6000 6000 สาธารณูปการ                        

88 6100 6100 2 สถาบันการศึกษา                     

89 6100 6105  ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  สถานรับเลี�ยงเด็กกอ่นเกณฑ์

90 6100 6110 2 โรงเรียนอนุบาล                     

91 6100 6120 2 โรงเรียนประถมศึกษา                 

92 6100 6130 2 โรงเรียนมธัยมศึกษา                 

93 6100 6140 2 โรงเรียนที�มีระดบัการศึกษาแบบผสม   

94 6100 6141 2 อนุบาล+ประถมศึกษา                  

95 6100 6142 2 อนุบาล+ประถมศึกษา+มธัยมศึกษา       

96 6100 6143 2 ประถมศึกษา+มธัยมศึกษา              

97 6100 6150 2 ระดบัอาชีวศึกษา                    

98 6100 6160 2 ระดบัอุดมศึกษา                     

99 6100 6180 2 สถาบนัการศึกษาอื�น ๆ               

100 6200 6200 3 สถาบันศาสนา                        

101 6200 6210 3 วดั                                

102 6200 6220 3 สํานักสงฆ์                          

103 6200 6230 3 โบสถค์ริสต์                        

104 6200 6240 3 มสัยิด                             

105 6200 6250 3 ศาลเจา้                            

106 6200 6260 3 ฌาปนสถาน                           
กรมโยธาธิการและผงัเมือง ก-4



No. ชื�อ Coverage ที�เก ี�ยวขอ้งกบั CMPMJU ความหมายของรหัส ตามฐานขอ้มูล

DESCRIPTION CMPMJU AIRPORT BLDG CONSRV DUMP WATRMT LANDCLAS PIER HYDRO ROADEDGE RAILEDGE LAND_OWN

ตาราง ก 1 เงื�อนไขการแปลงขอ้มูลพื�นฐานเป็นขอ้มูลการใชที้�ดินปัจจุบนัโดยรวม (CMPMJU)  (ต่อ)

107 6200 6270 9995 4 สุสาน                              

108 6200 6280 3 ศาสนสถานอื�น ๆ                     

109 6300 6300 5 สถาบันราชการ                       

110 6300 6310 5 ศาลากลางจงัหวดั                    

111 6300 6320 5 ที�ว่าการอาํเภอหรือกิ�งอาํเภอ        

112 6300 6330 5 สํานักงานเทศบาล        

113 6300 6340 5  สถานีตาํรวจ และสถานที�ที�เก ี�ยวขอ้งกบัราชการตาํรวจ

114 6300 6350 5 สถานีดบัเพลิง                      

115 6300 6360 5 ที�ทาํการไปรษณีย ์                  

116 6300 6370 5 ทณัฑสถาน                           

117 6300 6380 5 สถานที�ราชการอื�น ๆ                

118 6300 6381  องค์กรอิสระของรัฐ

119 6300 6382 สถานทูต   สถานกงสุล

120 6300 6383  หน่วยงานต่างประเทศ

121 6300 11 ที�สงวนหวงห้ามของทางราชการและทางทหาร

122 6400 6400 รัฐวิสาหกิจ                        

123 6500 6500 การสาธารณสุข                       

124 6500 6510 สถานีอนามยัและศนูยอ์นามยั          

125 6500 6520 คลีนิค                             

126 6500 6530 โรงพยาบาล                          

127 6500 6580 การสาธาณสุขอื�นๆ

128 6600 6600 ศิลปวัฒนธรรม                       

129 6600 6610 ศนูยว์ฒันธรรม                      

130 6600 6620 พิพิธภณัฑ์                         

131 6600 6630 ห้องสมุด                           

132 6600 6640 หอศิลป์                            

133 6600 6650 ศาลาประชาคม                        
กรมโยธาธิการและผงัเมือง ก-5



No. ชื�อ Coverage ที�เก ี�ยวขอ้งกบั CMPMJU ความหมายของรหัส ตามฐานขอ้มูล

DESCRIPTION CMPMJU AIRPORT BLDG CONSRV DUMP WATRMT LANDCLAS PIER HYDRO ROADEDGE RAILEDGE LAND_OWN

ตาราง ก 1 เงื�อนไขการแปลงขอ้มูลพื�นฐานเป็นขอ้มูลการใชที้�ดินปัจจุบนัโดยรวม (CMPMJU)  (ต่อ)

134 6800 6800 สาธารณูปการอื�น ๆ                  

135
6800 6830 สถานสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์  มูลนิธิเพื�อการศาสนา

136 6800 6831 มูลนิธิอื�นๆ ที�ไม่ใช่เพื�อการศาสนา

137 7000 พื�นที�อนุรักษ์;ที�โล่งและนันทนาการ

138 7100 7100 พื�นที�อนุรักษ์สิ�งแวดล้อม

139 7100 7110 14 พื�นที�ปฏิรูปที�ดิน

140 7100 7120 16 ป่าสงวนแห่งชาติ

141 7100 7121 ป่าบก

142 7100 7122 ป่าชายเลน                          

143 7100 7123 ป่าบกผสมป่าชายเลน

144 7100 7124 เขตป่าเพื�อการอนุรักษ์ 

145 7100 7125  เขตป่าเพื�อเศรษฐกจิ 

146 7100 7126 เขตป่าที�เหมาะสมเพื�อการเกษตร

147 7100 7130 อุทยานแห่งชาติ

148 7100 7140 วนอุทยาน

149 7100 7150 เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า

150 7100 7160 ป่าไมถ้าวรตามมติ ครม.

151 7100 7170 ป่าไมช้ั�วคราว

152 7100 7180 พื�นที�กนัออกจากป่า 

153 7100 9140 สวนป่า

154 7200 7200 7200 8 พื�นที�อนุรักษ์เพื�อศิลปะและวัฒนธรรมไทย

155 7200 7210 7210 8 โบราณสถาน                          

156 7220 7220 อนุสรณ์สถาน                        

157 7300 7300 9730 นันทนาการ                          

158 7300 9732  สนามกอลฟ์

159 7310 10 สวนสาธารณะ
กรมโยธาธิการและผงัเมือง ก-6



No. ชื�อ Coverage ที�เก ี�ยวขอ้งกบั CMPMJU ความหมายของรหัส ตามฐานขอ้มูล
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160 7310 7310  สวนสาธารณะ  จุดบริการนักท่องเที�ยว

161 7311 สวนสาธารณะระดบัภาค เมือง

162 7312 สวนสาธารณะระดบัชุมชน

163 7313 สวนสาธารณะระดบัย่านชุมชน

164 7320 7320 7 การกฬีา                            

165 7320 7322 7 สนามกฬีากลางแจง้ที�มีอฒัจนัทร์     

166 7320 7323 7 สนามกฬีาในร่ม                      

167 7320 7324 7 สนามกฬีากลางแจง้และสนามกฬีาในร่ม   

168 7320 7330 7 สวนสัตว ์                          

169 7320 7340 7 สวนสนุก                            

170 7321 7321 สนามกฬีากลางแจง้ที�ไม่มีอฒัจนัทร์  

171 7380 7380 นันทนาการอื�นๆ                     

172 8000 เกษตรกรรม

173 8100 พื�นที�กสิกรรม

174 8100 8110 นา

175 8100 8120 ไร่

176 8100 8130 สวน

177 8100 8140 ไร่นาสวนผสม

178 8100 8150 นาเกลือ                            

179 8100 8180 เรือนเพาะชาํ                        

180 8100 8190 ยุง้ฉาง

181 8100 8800 พื�นที�เกษตรกรรมอื�น ๆ

182 8200 พื�นที�เพาะเลี �ยงสัตว์นํ�า

183 8200 การประมง

184 8200 8200 พื�นที�เพาะเลี�ยงสัตวน์ํ� า

185 8300 8300 การปศุสัตว์

186 8300 8310 คอกปศุสัตว ์                       
กรมโยธาธิการและผงัเมือง ก-7
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187 8300 8320 ทุ่งหญา้เลี�ยงสัตว์

188 8400 8400 พื�นที�เกษตรกรรมแบบผสมผสาน

189 8500 การชลประทาน                        

190 8500 9 ที�ชลประทาน

191 8500 8520 อ่างเกบ็นํ� า   

192 8800 8800 พื�นที�เกษตรกรรมอื�น ๆ 

193 9000 พื�นที�ปกคลุมดินอื�น ๆ             

194 9000 9200 พื�นที�ชื�นแฉะ/พื�นที�ชุ่มนํ� า (Wetland)           

195 9000 9300 พื�นที�แห้งแลง้กนัดาร (Barren Land)

196 9000 9400 พื�นที�ทาํเหมืองแร่                 

197 9000 9810  พื�นที�บ่อขุดหน้าดิน  

198 9000 9820 พื�นที�บ่อดูดทราย  

199 9100 9100 พื�นที�ป่า                         

200 9100 9110 ป่าไม ้                            

201 9100 9120 ป่าละเมาะ                          

202 9100 9130 ป่าชายเลน                          

203 9100 9140 สวนป่า

204 9500 9500 อุทกวิทยา                          

205 9510 9510 แหล่งนํ� า                           

206 9510 8510 คลองส่งนํ� า

207 9510 8511  คลองส่งนํ� าผิวดิน

208 9510 8512 ระบบส่งนํ� ายกระดบั

209 9510 8513 ระบบส่งนํ� าลดระดบั

210 9510 8514 คลองระบายนํ� าผิวดิน

211 9510 8515  ระบบระบายนํ� ายกระดบั

212 9510 8516 ระบบระบายนํ� าลดระดบั

213 9510 9511 แม่นํ� า                             
กรมโยธาธิการและผงัเมือง ก-8
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214 9510 9512 ทางนํ� า คลอง  ห้วย มีนํ� าตลอดปี                         

215 9510 9513 ทางนํ� า คลอง ห้วย มีนํ� าไม่ตลอดปี    

216 9510 9514 บ่อ หนอง บึง มีนํ� าตลอดปี           

217 9510 9515 บ่อ หนอง บึง มีนํ� าไม่ตลอดปี        

218 9510 9516 ทะเลสาบ                            

219 9510 9517 ทะเล                               

220 9510 9518 แหล่งนํ� าอื�นๆ                      

221 9520 9520 ที�ลุ่ม                            

222 9530 9530 เกาะ                               

223 9540 9540 หาดทราย                            

224 9998 อื�น ๆ

225 9998 9991 อาคารร้าง, อาคารที�ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์

226 9998 9992 โรงจอดรถ

227 9998 9993 อาคารเชื�อมระหว่างอาคาร

กรมโยธาธิการและผงัเมือง ก-9



เงื�อนไข

1. นาํขอ้มูลพื�นฐานขา้งตน้รวมเขา้ดว้ยกนั แลว้แปลง Use_code ของแต่ละประเภทให้ตรงกบั Use_code ของ CMPMJU

2. การแปลงขอ้มูลใชเ้งื�อนไขเป็นลาํดบัชั�นของขอ้มูลตามความสาํคญัของขอ้มูลดงัต่อไปนี�

2.1 พื�นที�ขอ้มูลใดซอ้นทบักบัพื�นที�ของ Coverage CONSRV (พื�นที�อนุรักษ)์ จะถูกแปลงรหัสไปตามตารางขา้งตน้ทนัที

2.2 พื�นที�ที�เหลือจากขอ้ 2.1 พื�นที�ขอ้มูลใดซอ้นทบักบัพื�นที�ของ Coverage ROADEDGE (เส้นขอบถนน) จะถูกแปลงรหัสไปตาม

ตารางขา้งตน้ทนัที

2.3 พื�นที�ที�เหลือจากขอ้ 2.2 พื�นที�ขอ้มูลใดซอ้นทบักบัพื�นที�ขยายจากแนวกลางของ Coverage RAIL(แนวกลางทางรถไฟ) 

ขา้งละ 20 เมตร จะถูกแปลงรหัสไปตามตารางขา้งตน้ทนัที

2.4 พื�นที�ที�เหลือจากขอ้ 2.3 พื�นที�ขอ้มูลใดซอ้นทบักบัพื�นที�ของ Coverage LAND_OWN (กรรมสิทธิ� ที�ดิน) ในกรณีที�ไม่ใช่ขอ้มูล

(1=ที�ราชพสัดุ , 7=ที�สาธารณประโยชน์ , 12=ที�เวนคืน , 14=แนวเขตปฏิรูปที�ดิน , 15=แนวเขตจดัรูปที�ดิน และ 18=อื�น ๆ)

จะถูกแปลงรหัสไปตามตารางขา้งตน้ทนัที

2.5 พื�นที�ที�เหลือจากขอ้ 2.4 พื�นที�ขอ้มูลใดซอ้นทบักบัพื�นที�ของ Coverage BLDG (อาคาร) จะถูกแปลงรหัสไปตาม

ตารางขา้งตน้ทนัที

2.6 พื�นที�ที�เหลือจากขอ้ 2.5 พื�นที�ขอ้มูลใดซอ้นทบักบัพื�นที�ของ Coverage LANDCLAS (การจาํแนกการใชท้ี�ดินฯ) จะถูกแปลงรหัสไปตามตารางขา้งตน้ทนัที

2.7 พื�นที�ที�เหลือจากขอ้ 2.6 พื�นที�ขอ้มูลใดซอ้นทบักบัพื�นที�ของ Coverage HYDRO จะถูกแปลงรหัสไปตามตารางขา้งตน้ทนัที

2.8 พื�นที�ที�เหลือจากขอ้ 2.7 พื�นที�ขอ้มูลใดซอ้นทบักบัพื�นที�ของ Coverage LAND_OWN (กรรมสิทธิ� ที�ดิน) ในกรณีที�เป็นขอ้มูล

(1=ที�ราชพสัดุ , 7=ที�สาธารณประโยชน์ , 12=ที�เวนคืน , 14=แนวเขตปฏิรูปที�ดิน , 15=แนวเขตจดัรูปที�ดิน และ 18=อื�น ๆ)

จะถูกใชเ้ป็นพื�นที�บริเวณที�เลือกขอ้มูลประเภทอาคารส่วนมากในแต่ละบริเวณแลว้แทนดว้ยรหัส CMPMJU ที�ตรงกบัรหัสอาคารส่วนมาที�พบในบริเวณพื�นที�นั�น ๆ

2.9 พื�นที�ที�เหลือจากขอ้ 2.8 จากถูกแปลงเป็นรหัส 9998 (อื�น ๆ ) ของ CMPMJU

หมายเหตุ

1000 = หมายเลข USE_CODE

 1000(ระบายสี) = ไม่มีการแปลงจากขอ้มูลพื�นฐานโดยตรง’

กรมโยธาธิการและผงัเมือง ก10



       คณะผู้จัดทาํ 

คณะทาํงานจดัทาํคู่มือเกณฑก์ารตรวจสอบความถูกตอ้งของการจดัทาํขอ้มูลทางกายภาพ

เพื�อการวางผงัเมือง  (คาํสั�งกรมโยธาธิการและผงัเมือง ที�  556/2551 ลงวนัที� 2  กนัยายน  2551) 

 

 1)  นายไพโรจน์  รุ่งจินตนาการ             ประธานคณะทาํงาน 

 ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิศวกรรมการผงัเมือง 

 2)  นายพศิาล  ขยนัสํารวจ                      คณะทาํงาน 

 ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสาํรวจและทาํแผนที� 

 3)  นายทศพร  เกิดสมบุญ                คณะทาํงาน 

 นกัวิชาการแผนที�ภาพถ่ายชาํนาญการพิเศษ 

 4)  นายเกียรติศกัดิ�   อมรประเสริฐสุข          คณะทาํงาน 

  วิศวกรโยธาชาํนาญการพิเศษ 

 5)  นางสาวปริยาตร  ซาลิม ี          คณะทาํงาน 

 นกัพฒันาทรัพยากรบุคคลชาํนาญการพิเศษ 

 6)  นายสมภูม  พูลเพิ�มทรัพย ์          คณะทาํงาน 

 นกัวิชาการแผนที�ภาพถ่ายชาํนาญการพิเศษ 

 7)  นางวนิดา   องัคสุวรรณ          คณะทาํงาน 

 สถาปนิกชาํนาญการพิเศษ 

 8)  นางอุทิศา  กมโล          คณะทาํงาน 

 นกัวิชาการแผนที�ภาพถ่ายชาํนาญการ 

 9)  นางสาวรุจิวลัย ์ ธีรธนพฤทธิ�               คณะทาํงาน 

 นกัวิชาการแผนที�ภาพถ่ายชาํนาญการ  

 10)  นายประเสริฐ  ศรีชยัตนั              คณะทาํงาน 

 วิศวกรโยธาชาํนาญการ 

 11) นางอรวรรณ  พวงมาลยัทอง                คณะทาํงานและเลขานุการ 

 นกัวิชาการแผนที�ภาพถ่ายชาํนาญการ 

 12) นายเจริญ  ศรีเลี� ยง                    คณะทาํงานและผูช่้วยเลขานุการ 

 นกัวิชาการแผนที�ภาพถ่ายชาํนาญการ 


