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คํานํา 
   

            ความรูเกี่ยวกับการจัดระบบแผนที่เพื่อการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ฉบับนี้  
ทีมงานจัดการความรูของสํานักประเมินราคาทรัพยสินจัดทําขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ประเมินราคา
ทรัพยสินไดศึกษาทําความเขาใจและมีความรูเกี่ยวกับระบบการจัดทําแผนที่ที่ใชอยูในสํานักงาน
ที่ดินตางๆ  ซึ่งเจาหนาที่ประเมินราคาทรัพยสินจําเปนตองติดตอประสานงานและขอรับขอมูล
แผนที่เพื่อนํามาปรับปรุงขอมูลตางๆใหเหมาะสม  ตลอดจนมีแนวทางในการพิจารณาแกไข
ปญหาเกี่ยวกับจํานวนแปลงที่ดินหรือเครื่องหมายแสดงแปลงที่ดิน  สําหรับการจัดทําแผนที่เพื่อ
การประเมินราคาที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ทีมจดัการความรูไดพยายามรวบรวม
ขอมูลและศึกษาจากระเบียบการปฏบิัติงานดานการรังวัดและทําแผนที่ของกรมที่ดิน  ซึ่งมีระบุ
ไวในระเบียบ คําสั่ง ของกรมที่ดินจํานวนมากใหมาอยูรวมกันและมีความตอเนื่องของเนื้อหา  
โดยในการดาํเนินการครั้งนี้ทีมงานจัดการความรูตองขอขอบคุณเปนอยางสูงในความกรุณาของ
คุณเดชา  เอื้ออาทร  นายชางรังวัด 7   สวนมาตรฐานการรังวัดเฉพาะราย  สาํนักมาตรฐานและ
สงเสริมการรังวัด  และนายวัฒนา  จรูญธรรมพินิจ  วิศวกรรังวัด 8  สวนรังวัดและมาตรฐานการ
วางโครงหมุดหลักฐานแผนที่  สํานักเทคโนโลยีทาํแผนที่ กรมที่ดิน  ที่เสียสละเวลาอันมีคามา
ชวยรวบรวมขอมูลและถายทอดความรูตางๆ อยางจริงใจจนไดเปนเอกสารฉบับนี้ขึ้นมา  ซึ่ง
ทีมงานจัดการความรูหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะชวยใหเจาหนาที่ประเมินราคา
ทรัพยสินมีแนวทางในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม  และฝกทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนที่  เพื่อการประเมินราคาที่ดินรายแปลงไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  และ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาหนวยงานสํานักประเมินราคาทรัพยสินตอไป 
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บทที่ 1 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระวางแผนที่ 

 
ระวางแผนที่  หมายถึง แผนที่ระวางที่ใชสําหรับการลงที่หมายรูปแปลงที่ดินและ

รายละเอียดตางๆ มีขนาด 50 x 50  เซนติเมตร ใชในการออกโฉนดที่ดินมี 2 ประเภท คอื 
ระวางแผนที่ภาคพื้นดินและระวางแผนที่รูปถายทางอากาศ 
1. ประโยชนของระวางแผนที่
 ระวางแผนที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแตกตางกัน แตประโยชนของระวางแผนที่
สรุปโดยรวมได ดังนี้ 

(1) ใหทราบตําแหนงและที่ตั้งของแปลงที่ดินในการออกโฉนดที่ดิน 
(2) ตรวจสอบรายละเอียดของที่ดินในระวาง 
(3) ใหทราบตําแหนงและความหนาแนนของหมุดหลักฐานแผนที่ 
(4) ใชตรวจสอบเลขที่ดิน เลขหนาสํารวจ ชื่อตําบล เพื่อนําไปสูการคนหาหมายเลข

โฉนดที่ดิน ชื่อและที่อยูของเจาของที่ดินแปลงขางเคียงประกอบการรังวัด 
(5) ใชตรวจสอบตําแหนงลวดลายแนวเขตที่ดิน 
(6) ใชสําหรับลงที่หมายเพื่อใหทราบรูปรางและตําแหนงของแปลงที่ดิน 
(7) ใชประกอบการคนหาหลักฐานการรังวัด 
(8) ประโยชนอ่ืนๆ เชน เพื่อการชลประทาน เพื่อทางหลวง หรือใชเปนแผนที่เพื่อ

การประเมินราคาที่ดินและการจัดเก็บภาษี 
2. ชนิดของระวางแผนที่ ระวางแผนที่ที่ใชในราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดตางๆ นับแต
กรมที่ดินตั้งขึ้นมาจนถึงปจจุบัน มีดังนี้ 
 (1) ระวางอยางเกา ระวางประเภทนี้ไดสรางขึ้นสมัยรัชกาลที ่5 โดยใชมาตราสวน 
1/3960 หรือ 1/4000 
 (2) ระวางแผนที่โตะ ระวางนี้สรางขึ้นเพื่อสําหรับออกตราจองและสรางเปน
หมูบานๆ ไป ระวางนี้จะซ้ํากันกี่แผนก็ได เพราะสรางตามหมูบานและใชโตะเบอร 1อ. หรือ
โตะเบอร 2อ. ระวางก็จะเปน 1อ. หรือ 2อ. 
 (3) ระวางแผนที่สําเนาขาหลวง เปนระวางอยางเกาเหมือนกับขอ (1) 
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 (4) ระวางขาหลวงจัดแบง ระวางประเภทนี้หลวงสรางขึ้นมาเพื่อจะจัดแบงที่ดิน
ใหแกราษฎร ระวางนี้จะมีอยูในจังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี, บางบอ) และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (บางปะกง) เทานั้น 
 (5) ระวางชายเลน มีที่จังหวัดชลบุรีเพียงแหงเดียว ซึ่งเปนระวางแผนที่แสดงเขต
ชายทะเลเปนเสนประไว เนื่องจากมีน้ําทะเลทวมเปนครั้งคราว สามารถที่จะออกโฉนดที่ดิน
ใหได 
 (6) ระวางเดินสํารวจทั้งตําบล ประมาณป 2494 มกีารเดินสํารวจทั้งตําบลโดยทําดวย
โตะและตีไมวา แตก็มีหมุดหลักฐานแผนที่ในระวางแลว ตอมาภายหลังไดสรางระวางและ
ทําการโยงยึดคํานวณทางคณิตศาสตร 
 (7) ระวางคูนาสยาม ไดสรางขึ้นโดยมีพระบรมราชานุญาตใหบริษัทเปนผูจัดทําและ
ขุดคลองสงน้ํา มีอยูในทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก ฯลฯ โดยมี
ระยะและภาคของทิศกํากับไว 
 (8) ระวางผาแกว เปนระวางที่สรางขึ้นจากผาที่ผนึกหลังระวาง เรียกวา “ผาแกว” 
รายละเอียดอื่นๆ เหมือนระวางทั่วๆ ไป 
 (9) ระวางทองถิ่น สรางขึ้นเปนศูนยลอยโดยใชขอบเขตธรรมชาติ เชน ถนน คลอง คู
สาธารณะ ฯลฯ เปนขอบระวางและทําการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง มีชื่อเรียกวา “ระวาง
ทองถิ่น     ตําบล...........แผน.............” เพื่อใชในการออกโฉนดที่ดิน เชน ระวางตําบลลํา
พญา แผน 1 ปจจุบันไมมีการสรางแลว 
 (10) ระวางทองถิ่นแบบศูนยกําเนิด มีการวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และโยงยึด
หลักเขตคํานวณเปนคาพิกัดฉากนับเนื่องจากศูนยกําเนิด 
 (11) ระวางแผนที่รูปถายทางอากาศ สรางขึ้นโดยใชรูปถายทางอากาศที่ถายมาจาก
สภาพภูมิประเทศจริง โดยสรางหมุดบังคับภาพไวในระวางซึ่งไดวางโครงหมุดหลักฐาน
แผนที่สืบเนื่องมาจากศูนยกําเนิด แลวนํารูปถายทางอากาศนั้นมาปรับแกความเอียงของภาพ
และมาตราสวน เพื่อใหไดภาพที่ถูกตองจริง 
 ระวางแผนที่ลําดับที่ (1) ถึง (11) อาจกลาวไดวาเปนระวางแผนที่ระบบเดิม ซึ่งมีใช
อยูกอนระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม ทั้งนี้ กรมที่ดินยังไมไดดําเนินการปรับปรุงระ
วางแผนที่จากระบบเดิมเปนระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม รวม 30 จังหวัด ดังนี้ รอยเอ็ด  
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อุบลราชธานี อุดรธานี อํานาจเจริญ มกุดาหาร นครพนม หนองคาย สกลนคร หนองบัวลําภู 
เลย ชัยภูม ิตาก สุโขทัย พิจิตร พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ ชุมพร 
ระนอง สุราษฎรธานี พังงา กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช สตลู พัทลุง ยะลา ปตตานี และ
นราธิวาส 
 (12) ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยทูีเอ็ม กรมที่ดนิไดกําหนดใหนําระวางแผนที่
ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็มมาใชในการปฏบิัติงานตามโครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการ
ออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ มี 2 ประเภทคือ ระวางแผนที่ภาคพื้นดินและระวางแผนที่รูป
ถายทางอากาศ 
  ก. ระวางแผนที่ภาคพื้นดิน ระวางแผนที่ชนิดนี้สรางขึ้นเนื่องจากการเดิน
สํารวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการออกโฉนดที่ดินทั่ว
ประเทศ ตั้งแตป 2528 โดยสรางในหมูบานและที่ปกคลุมไมเห็นรายละเอียดซึ่งเปนที่ดิน
แปลงเล็กๆ มาตราสวน 1/2000 หรือ 1/1000 หรือ 1/500 ซึ่งไดทําการวางโครงหมุด
หลักฐานแผนที่ในระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม แลวสรางระวางแผนที่ตนรางและระวางแผนที่
แผนพิมพตอไป 
  ข. ระวางแผนที่ที่สรางขึ้นเนื่องจากเปลี่ยน น.ส.3ก. เปนโฉนดที่ดิน และการ
เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินที่ตกคางยังไมไดออก น.ส.3ก ระวางชนิดนี้สรางขึ้นโดยใชระวาง
แผนที่รูปถายทางอากาศ มาตราสวน 1/4000 สองชุด ชุดหนึ่งใชในการยายรูปแปลง น.ส.3ก. 
จากระวางรูปถายทางอากาศ มาตราสวน 1/5000 มาลงระวางแผนที่รูปถายทางอากาศมาตรา
สวน 1/4000 โดยไมตองสํารวจรังวัด ชุดที่สอง นําไปเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่
ระวางเดียวกันแลวนํามาสรางระวางแผนที่ตนรางและระวางแผนที่แผนพิมพในแผน
เดียวกัน 
  ค. ระวางแผนที่ที่สรางขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงระวางแผนที่จากระบบเดิม
เปนระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม ระวางแผนที่ชนิดนี้จัดทําและปรับปรุงระวางแผนที่ขึ้นใหม โดย
เปลี่ยนระบบการสรางระวางแผนที่จากระบบเดิมเปนระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม โดยใชระวาง
แผนที่รูปถายทางอากาศที่ปรับแกความเอียงของภาพแลวสรางเปนระวางแผนที่พ้ืนฐาน 
โดยใชขอมูลและรูปแผนที่ที่มีอยูแลวจากรูปแผนที่หลังโฉนดที่ดินหรือตนรางแผนที่มา
จัดทําระวางแผนที่ขึ้นใหม แลวจัดทําระวางแผนที่ตนรางและระวางแผนที่แผนพิมพตอไป 
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บทที่ 2 
ความรูเกี่ยวกับระวางแผนที่ภูมิประเทศ 

 
 แผนที่ภูมิประเทศที่กรมที่ดินใชอยูใชแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1/50000 ซึ่ง
จัดสรางโดยกรมแผนที่ทหาร มีใชในราชการอยู 2 ระบบ คือ 
 6.1 ระบบ L 708 เปนชุดที่ใชมาแตเดิมจนถึงประมาณ พ.ศ. 2518 จึงไดเลิกใช มี
ขนาด 15 ลิบดา x 10 ลิบดา หรือกวางประมาณ 27x18 ก.ม. = 13x9= 117 ระวาง 
 ระบบ L 708 แบงระวางตามแนวตั้ง (LAT)  1 แบงออกเปน 6 แนวๆ ละ 10  ํ ทาง
แนวราบ (LONG)   1 แบงออกแนวๆละ 15  ํ เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (ตามรูป) 
 6.2 ระบบ L 7017 เปนชุดที่ใชอยูในปจจุบัน มีขนาด 15 ลิบดาx15ลิบดา หรอืกวาง
ประมาณ 27x27 ก.ม. = 13x13 = 169 ระวาง (มีเศษริมระวาง นําไปรวมติดตอกับระวาง
ขางเคียง) 
 ระบบ L 7017 แบงระวางตามแนวตั้ง (LAT)  1 แบงออกเปน 4 แนวๆ ละ 15  ํ ทาง
แนวราบ (LONG)   1 แบงออกเปน 4 แนวๆละ 15  ํ เชนกัน เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ตามรูป) 
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 การกําหนดแผนแผนที่ภูมิประเทศระบบ   

53 54 55 56 57 

40

41 

42 

43 

IV I 
II III 

L 7017 มาตราสวน 1/50000 กําหนดตามสแควรที่ 
แบงไวในแผนที่ประเทศไทย (กรมแผนที่ทหาร 
เปนผูกําหนด) ตามแนวราบนับเนื่องจากตะวันตก 
ไปทางตะวันออก และตามแนวตั้งนับเนื่องจากทาง 
ออกเปนใตข้ึนทางเหนือ ตาสแควรชองหนึ่งแบง 
ชองละ 30  ํ ทั้งแนวตั้งและแนวราบ จะตัดกันตรง 
จุดกึ่งกลางทําใหเกิดเปน 4 ชองเล็ก ชองละ 15   
(ระยะ 27 ก.ม.) แตละชองจะใหหมายเลขเปนเลข 
โรมัน คือ I – II – III – IV เวียนตามเข็มนาฬิกา 
  
       
การกําหนดเสนกริดในแผนที่ภูมิประเทศ 
 แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1/50000 ระบบ L 7017 แผนหนึ่งๆ คลุมพื้นที่ 15 
ลิบดา x 15 ลบิดา หรือประมาณ 27 x 27 กิโลเมตร ดังนั้น แผนที่ชุดนี้แผนหนึ่งๆ จึง
ครอบคลุมระวางมาตราสวน 1/4000 ประมาณ 169 ระวาง ในแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 
1/50000 จะมีเสนกริดตั้งและราบแสดงไวทุกๆ ระยะ 1000 เมตร (หรือ 1 กโิลเมตร) และจะ
มีคาพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม ประจําเสนกรดิเขียนกํากับเสนกริดไวที่ขอบระวางดานซายและ
ดานลางคาพิกัดฉากประจําเสนกริด ทั้งตั้งและราบในหลักหมื่นและหลักพันของเมตรเริ่ม
ดวยเลขตัวใหญและเสนหนากวาปกติ ตามรูป 

การกําหนดหมายเลขระวางแผนที่ภูมิประเทศใหใชหมายเลขทางแนวราบเปนคูหนา
และหมายเลขทางแนวตั้งเปนคูหลัง แลวตอดวยเลขโรมันซึ่งเปนหมายเลขประจําแผนยอย 
เชน 5542  I – 5542 II - 5542  III – 5542 IV  (ดูแผนที่ประเทศไทยประกอบ) 
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บทที่ 3 
ความรูเกี่ยวกับระวางแผนที่พิกัดฉาก ยูทีเอ็ม 

 
 กอนอื่นคงตองเขาใจความหมายของระวางแผนที่ตางๆ ที่ปฏิบัติงานและอางถึงใน
ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม ทั้งนี้ โดยอางอิงตามระเบียบกรมที่ดินวาดวยการเขียน การเก็บ และ
การใชระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม พ.ศ.2530 ดังนี้ 

(1) ระวางเดินสํารวจ หมายถึง ระวางแผนที่ซึ่งเจาหนาที่ไดทําขึ้นในการเดินสํารวจ
ออกโฉนดที่ดินโดยวิธีรปูถายทางอากาศหรือวิธีรังวัดทางภาคพื้นดิน และใหรวมถึงระวาง
แผนที่ออกโฉนดที่ดินอยางอื่นดวย 
 (2) ระวางแผนที่ตนราง หมายถึง ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม ซึ่งใชวัสดุ
โปรงแสงชนิดไมยืดหด มีรายละเอียดครบถวนสมบูรณโดยจําลองจากระวางเดินสํารวจ 
หรือเขียนขึ้นจากหลักฐานแผนที่เดิม 
 (3) ระวางแผนที่แผนพิมพ หมายถึง ระวางแผนที่ที่พิมพจากระวางแผนที่ตนรางโดย
ใชวัสดุโปรงแสงชนิดไมยืดหดเชนเดียวกัน 
 (4) ระวางแผนที่ระบบเดิม หมายถึง ระวางแผนที่ที่มีอยูกอนใชระวางแผนที่ระบบ
พิกัดฉาก ยูทีเอ็ม 
  
3.1 การแบงระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม
 การแบงระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม ของแตละโซน ไดกําหนดการแบงไว
ดังนี้ คือ 
 ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม เปนระวางพื้นราบมุมฉากที่นับเนื่องจากศูนย
กําเนิดของแตละโซนออกไปในแนวราบและแนวตั้งตอเนื่องกัน ขนาดมาตรฐานของแผนที่
ระวางแตละแผนมีความกวางยาวดานละ 50 ซม. สําหรับใชในการแสดงตําแหนงรูปราง
แปลงที่ดิน ขอมูล และรายละเอียดอื่นๆ โดยใชแผนภูมิประเทศมาตราสวน 1/50000 ของ
กรมแผนที่ทหารเปนหลักในการกําหนดแผนระวางแผนที่ มาตราสวน 1/4000 ของกรม
ที่ดิน ซึ่งจะทราบไดทันทีวา แตละแผนนั้นอยูในบริเวณใดของแผนที่ภูมิประเทศแผนนั้นๆ 
โดยไมตองตีตาสแควรเพิ่มเติมในแผนที่ภูมิประเทศเหมือนอยางการกําหนดระวางแผนที่ 
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ศูนยกําเนิดเดิม แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1/50000 ชุด L 7017 แผนหนึ่งๆ คลุมพื้นที่ 
15x15 ลิบดา (ประมาณ 27x27 กม.) ดงันั้น แผนหนึ่งๆ จึงครอบคลุมระวางแผนที่ มาตรา
สวน 1/4000 ของกรมที่ดิน ประมาณ 169 ระวาง ในแผนที่มูลฐานมาตราสวน 1/50000 จะมี
เสนกริดตั้งและราบแสดงไวทุกๆ ระยะ 1,000 เมตร (1 กม.) และจะมีคาพิกัด ยูทีเอ็ม ประจํา
เสนกริดเขียนกํากับเสนกริดไวที่ขอบระวางคาพิกัดฉากประจําเสนกริด ทั้งแนวตั้งและราบ 
ในหลักหมื่นและหลักพันของเมตร (หรือหลักสิบและหลักหนวยของกิโลเมตร) เขียนดวย
เลขตัวใหญ และเสนหนากวาปกติดังกลาว พิกัดตั้ง 1,026,000 พิกัดราบ 398,000 เมตร 
 ดังนั้น ระวางแผนที่มาตราสวน 1/4000 หนึ่งแผนจะเทากับ 4 ตาราง (4 ชอง) ในแผน
แผนที่ภูมิประเทศตามรูปแผนที่ภูมิประเทศ 
3.2 การเรียกชื่อระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม 
 ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม จะใชการเรียกชื่อโดยอาศัยตัวเลขและตัวอักษร
ซึ่งประกอบดวย “หมายเลขแผน” และ “หมายเลขระวาง” เชน 5439 II 1672  ถาระวางแผน
ที่มาตราสวนใหญกวา 1/4000 เชน 1/2000 หรือ 1/1000 จะตามดวย “_” “เลขแผน” และ
มาตราสวนตามลําดับ เชน 5439 II 1672 - 2 (1/2000) หรือ 5439 II 1672 – 2 (1/1000) 
 หมายเลขแผน ประกอบดวยตัวเลขอารบิค 4 ตัว และตัวเลขโรมัน 1 ตัว รวมเปน 5 
ตัว ซึ่งจะปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1/50000 ที่มมุบนดานขวามือซึ่งเรียกวา 
“ระวาง (SHEET)” 
 หมายเลขระวาง ประกอบดวยเลขอารบิค 4 ตัว ซึง่เกิดจากคาพิกัดมุมระวางลางซาย
ของระวาง 1/4000 แผนนั้น ตัวเลขคูแรกแสดงคาพิกัดทางราบ ตัวเลขคูหลังแสดงคาพิกัด
ทางตั้ง (เฉพาะคาพิกัดหลักสิบและหลักหนวยของกิโลเมตร) 
 เลขแผน เปนหมายเลขประจําแผนของระวางแผนที่ที่มีมาตราสวนใหญกวา 1/4000 
ซึ่งแบงแผนตามมาตราสวนของระวางแผนที่โดยถือมาตราสวนของระวางแผนที่ 1/4000 
เปนหลัก เชนระวางแผนที่มาตราสวน 1/2000 แบงออกเปน 4 แผน 1/1000 แบงเปน 16 แผน 
และ 1/500 แบงเปน 64 แผน เมื่อใชระวางแผนที่มาตราสวนใหญกวา 1/4000 จะมีชื่อแผน
และมาตราสวนกํากับไวดวย 

3.2.1 การเรียกชื่อระวางแผนที่ มาตราสวน 1/4000 
 การเรียกชื่อระวางแผนที่มาตราสวน 1/4000 ของกรมที่ดิน ตามระบบพิกัดฉาก ยูที
เอ็ม กําหนดจากคาพิกัดราบและตั้ง และอางอิงใชชื่อในแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 
1/50000 โดยประกอบดวยชื่อและหมายเลข 3 สวน คือ 
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 สวนที่ 1 คือ ชื่อจังหวัดซึ่งระวางแผนนั้นใชราชการอยูที่สํานักงานที่ดินจังหวัดนั้น 
 สวนที่ 2 คือ ชื่อแผนแผนที่ภูมิประเทศ 1/50000 ชดุ L 7017 ซึ่งระวาง 1/4000 แผน
นั้นตั้งอยู 
 สวนที่ 3 คือ ตัวเลขสี่หลัก (สองคู) แสดงคาพิกัดมุมระวางลางซายของระวาง 1/4000 
แผนนั้น  ตัวเลขคูแรก แสดงคาพิกัดทางราบ (เฉพาะคาพิกัดหลักสิบ และหลักหนวยของ
กิโลเมตร)  ตัวเลขคูหลัง แสดงคาพิกัดทางตั้ง (เฉพาะคาพิกัดหลักสิบ และหลักหนวยของ
กิโลเมตร) 
 ตัวอยาง ระวางจังหวัดนครราชสีมา มาตราสวน 1/4000 หมายเลข 5538 IV 4234  
 หมายความวา ระวาง 1/4000 แผนนี้ใชราชการอยูที่สํานักงานที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา และระวางแผนนี้อยูในแผนที่ภูมิประเทศ 1/50000 ชุด L 7017 หมายเลข 5538 
IV  พิกัดมุมระวางดานลางซายมีคาพิกัดฉาก ยทูีเอ็ม ในหลักสิบ และหลกัหนวยของ
กิโลเมตรเทากับพิกัดทางราบ 42 กิโลเมตร พิกัดทางตั้ง 34 กิโลเมตร 
 กรณีระวางมาตราสวน 1/4000 คาบเกี่ยวแผนที่ภูมิประเทศ ใหถือพิกัดมุมระวางลาง
ซายมือของระวางแผนที่แผนนั้นเปนหลัก คือพิกัดมุมระวางตกอยูบนแผนที่ภูมิประเทศแผน
ใด ใหใชชื่อแผนที่ภูมิประเทศแผนนั้นเพียงแผนเดียว โดยไมตองคํานึงถึงระวางแผนที่ที่
คาบเกี่ยวแผนที่ภูมิประเทศแผนอื่นๆ อีก 
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คูแรก 42 แนวราบ คูหลัง 34 แนวตั้ง คาพิกดัตัวทายตองเปนเลขคูเสมอ
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3.2.2 การเรียกชื่อระวางแผนที่มาตราสวน 1/2000, 1/1000 และ 1/500

 สําหรับการเรียกชื่อระวางคาบเกี่ยวมาตราสวน 1/2000, 1/1000, และ 1/500 นั้น ถือ
วาอยูในระวางแผนที่มาตราสวน 1/4000 แผนใดกใ็หยึดถือชื่อระวางมาตราสวน 1/4000 
แผนนั้นเปนหลัก ตามรูป 
 การแบงแผนระวางมาตราสวน 1/2000, 1/1000 และ 1/500 ยังคงแบงออกเปน 4 
แผน, 16 แผน, 64 แผน และใหหมายเลขประจําแผนหรือระบบเดิมทุกประการ ตามรูป 
 
       ระวางจังหวดันครราชสีมา 1/1000 
       หมายเลข 5538 IV 4234 – 15 (1/1000) 
       การเรียกชื่อระวาง 1/1000 ถือมุม 
       ระวางดานลางซายมือของระวาง  

1/4000 เปนหลัก 
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บทที่ 4 
การสรางระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม 

 
4.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสรางระวางแผนที ่

ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม โดยปกติจะใชมาตราสวน 1/4000 เปนหลัก ถา
ปรากฏวาในทองถิ่นใดมีความเจริญ มีประชาชนอยูหนาแนน ที่ดินแบงเปนแปลงเล็กจนไม
สามารถเขียนรายละเอียดได และมีราคาแพง ขนาดของระวางแผนที่ก็จําเปนตองขยายใหญ
ขึ้น เชนเดียวกันกับระวางแผนที่ระบบเดิมมาตราสวนที่ใชในการสรางระวางแผนที่ระบบ
พิกัดฉาก ยูทีเอ็ม มีดังนี้ 

(1) มาตราสวน 1/4000 ควรใชในบริเวณที่มีเนื้อที่สวนมากแปลงละ 16 ไรขึ้นไป 
คลุมพื้นที่ในที่ดินกวางยาวดานละ 2,000 เมตร การลงที่หมายในระวางแผนที่ความยาย 1 
เซ็นติเมตรเทากับ 40 เมตร ในที่ดินตามรูปที่ 1 
 (2) มาตราสวน 1/2000 ควรใชในบริเวณที่มีเนื้อที่สวนมากแปลงละ 4 ไร ถงึ 16 ไร 
ระวางแผนที่มาตราสวน 1/4000 หนึ่งระวางแบงเปน 4 แผนตามรูปที่ 2 การเขียนหมายเลข
ระวางตองรวมมาตราสวนและหมายเลขแผนไวดวย ระวางแผนที่แตละแผนคลุมพื้นที่ใน
ที่ดินกวางยาวดานละ 1,000 เมตร ความยาวในแผนที่ 2 เซนติเมตรเทากัน ระยะในที่ดิน 40 
เมตร ตามรูปที่ 2 
 (3) มาตราสวน 1/1000  ใชสรางระวางแผนที่ในบริเวณที่มีเนื้อที่สวนมากแปลงละ 1 
ไร ถึง 4 ไร ระวางแผนที่มาตราสวน 1/4000 หนึ่งระวางแบงเปน 16 แผน ตามรูปที่ 3 ระวาง
แตละแผนคลุมพื้นที่ในทีด่ินกวางยาวดานละ 500 เมตร การเขียนหมายเลขระวางตองระบุ
มาตราสวนและหมายเลขแผนไวดวย ความยาวในแผนที่ 4 เซนติเมตรเทากับระยะในที่ดิน 
40 เมตร 
 (4) ระวางมาตราสวน 1/500 ควรใชในบริเวณที่มีเนื้อที่สวนมากแปลงละ 1 ไรลงมา 
ระวางแผนที่มาตราสวน 1/4000 หนึ่งระวางแบงเปน 64 ระวาง ตามรูปที่ 4 ระวางแตละแผน
คลุมพื้นที่ในที่ดินกวางยาวดานละ 250 เมตร การเขียนหมายเลขระวางตองระบุมาตราสวน
และหมายเลขแผนไวดวย ความยาวในแผนที่ 8 เซนติเมตรเทากับระยะในที่ดิน 40 เมตร 
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 การเขียนหมายเลขระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม มาตราสวนอื่นๆ เชน 1/2000  
1/1000 หรือ 1/500 ใหเริ่มตนดวยหมายเลขระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม มาตราสวน 
1/4000 แลวตามดวย “ - ” หมายเลขแผนและมาตราสวนตามลําดับ เชน 5638 II 9412 – 5 
(1:1000) รูปที่ 1 ระวางแผนที่มาตราสวน 1 : 4000 
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 รูปที่ 2  ระวางแผนที่มาตราสวน 1 : 2000 
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 รูปที่ 4  ระวางแผนที่มาตราสวน 1:500 
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เซนติเมตร ในที่ดินกวางยาวดาน
ละ 250 เมตร ระวางมาตราสวน 
1: 500 แบงออกเปน 64 แผน 

 
 
 

244000 มอ.  
 
4.2 การสรางระวางแผนที่คาบเกี่ยวเขตจังหวัด

การสรางระวางแผนที่คาบเกี่ยวเขตจังหวัดใหสรางระวางแผนที่ข้ึนในพื้นที่แตละ
จังหวัด  ถึงแมจะมีชื่อหมายเลขแผนและหมายเลขระวางซ้ํากันก็จะไมมีปญหา  เนื่องจาก
การสรางระวางแตละระวางนั้นจะมีชื่อจังหวัดของระวางแผนที่นั้นๆ กํากับไวที่เหนือชื่อ
ระวางแผนที่ การลงที่หมายแผนที่ใหลงในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ  สวนจังหวัดที่มีเขตติดตอ
ใหแสดงเครื่องหมายจังหวัดและชื่อจังหวัดดวยหมึกสีดํา  การใหเลขที่ดินใหตามระวางแผน
ที่ที่สรางขึ้นและมาตราสวนในสวนของจังหวัดนั้นๆ  โดยไมตองคํานึงวาเขตจังหวัดที่ติดตอ
นั้นจะมีพ้ืนที่อยูในระวางเดียวกัน  ถาจะลงที่หมายแผนที่ในจังหวัดที่มีเขตติดตอก็ใหสราง
ระวางแผนที่ข้ึนอีกตางหาก  การตอเลขที่ดินก็ใหขอตอในระวางของจังหวัดนั้นๆ  โดยเริม่
จากเลขที่ดิน 1 ของแตละจังหวัดและระวางที่สรางขึ้นใหม   

หมายเหตุ  กรณีนี้ในระวางเดียวกันจะตองมีเลขที่ดินซ้ํากันแนนอน  จึงเปนเรื่องที่
ควรระวังและตรวจสอบใหดี 

กรณีที่เขตติดตอจังหวัดนั้นๆ  ไมมีสาธารณประโยชนเปนเขต  แตมีรูปแปลงที่ดิน
เปนเขตติดตอเมื่อสรางระวางแผนที่ในแตละจังหวัดแลว  จะตองสงระวางแผนที่ไปให 
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จังหวัดที่มีเขตคาบเกี่ยว   นั้น ๆ ไวใชในราชการดวยเมื่อจังหวัดใดมีการระวัดที่ดินทุก
ประเภทที่ทําใหเครื่องหมายที่ดินเปลี่ยนแปลงในแปลงที่ดินที่มีเขตติดตออีกจังหวัดหนึ่ง
และไดแจกโฉนดที่ดินไปแลว  ใหสงรปูแผนที่กระดาษบางพรอมทั้งแจงหมายเลขโฉนด
ที่ดินสงใหจังหวัดที่คาบเกี่ยว  เพื่อลงในระวางแผนที่ของจังหวัดที่มีแปลงที่ดินคาบเกี่ยวนั้น
ดวย 
4.3 การสรางระวางแผนที่คาบเกี่ยวตางสํานักงานที่ดินในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน

การสรางระวางแผนที่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันจะสรางซ้ํากันไมได  จะตองสรางและ
ลงที่หมายในเขตคาบเกี่ยวตางสํานักงานที่ดินในระวางแผนที่เดียวกัน  ในกรณีที่มีการเดิน
สํารวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาที่ไดกําหนดเขตอําเภอ
ทองที่ที่รับผิดชอบแนนอนแลว  ในระหวางที่ดําเนินการสรางระวางแผนที่ใหลงที่หมาย
แผนที่ในระวางนั้นและใหสรางระวางแผนที่ตนรางเปนแผนเดียวกัน  โดยแสดง
เครื่องหมายเขตอําเภอและเขียนชื่ออําเภอที่คาบเกี่ยวที่ขอบดานนอกระวางแผนที่ดวยหมึกสี
ดําและใหสงระวางแผนที่แผนพิมพใหสํานักงานที่ดินคาบเกี่ยวใชในราชการดวย  การให
เลขที่ดินประจําแปลงใหขอตอเลขที่ดินและเก็บสารบัญที่ดินในระวางแผนที่ในสํานักงาน
ที่ดินที่มีพ้ืนที่มาก
4.4 การใหเลขที่ดินประจําแปลง  

การใหเลขที่ดินประจําแปลงในระวางแผนที่ระบบพิกัด ยูทีเอ็ม ตามระเบียบกรม
ที่ดิน  วาดวยการใชระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม ในการสรางโฉนดที่ดินและการเก็บ
สารบบที่ดิน พ.ศ. 2529  ซึ่งบังคับใชตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2529  การใหเลขที่ดินใหถือ
ระวางแผนที่มาตราสวน  1/4000  เปนหลัก  ถึงแมจะตางมาตราสวนเลขที่ดินจะตอง
ติดตอกัน  สาเหตุที่มีการใหเลขที่ดินในระวางแผนที่โดยถือระวางแผนที่มาตราสวน  
1/4000  เปนหลัก  เพื่อใหในระวางแผนที่มีเครื่องหมายที่ดินประจําแปลงเพียงเลขเดียวโดย
ยกเลิก     เลขหนาสํารวจซึ่งใชในการเก็บสารบบที่ดินตามเลขหนาสํารวจและตําบลมาใชวิธี
เก็บสารบบที่ดินโดยใชชื่อระวางแผนที่เปนหลักเรียงตามเลขที่ดิน 1 เปนตนไป  จนถงึเลขที่
ดินสุดทายซึ่งตอมากรมที่ดินไดมีระเบียบวาดวยการใชระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม  
ในการสรางโฉนดที่ดินและการเก็บสารบบที่ดิน พ.ศ. 2534  ลงวันที่ 24  มกราคม 2534  
ยกเลิกระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการใชระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม        ในการสราง
โฉนดที่ดินและการเก็บสารบบที่ดิน พ.ศ. 2529  โดยมีวัตถุประสงคใหนําเลขหนาสํารวจ 
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กลับมาใชอีก  โดยใหเกบ็สารบบที่ดินเรียงตามเลขหนาสํารวจและตําบลซึ่งทําใหการให
เลขที่ดินประจําแปลงโดยถือระวางแผนที่มาตราสวน 1:4000 เปนหลัก  จึงหมดความสําคัญ
ไปและประกอบกับการใหเลขที่ดินในระวางแผนที่โดยถือมาตราสวน 1:4000 เปนหลัก  ทํา
ใหเจาหนาที่เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินสายหนึ่ง ๆ ที่เดินสํารวจในพื้นที่ระวางเดียวกันตอง
รอการตอเลขที่ดินหรืออาจทําใหมีการใหเลขที่ดินซ้ํากัน  หรือไมสามารถจะใหเลขที่ดินได  
เนื่องจากการเดินสํารวจยังไมเต็มระวาง  หรือทําใหมีเลขที่ดินในระวางหนึ่งมากเกินไป  
ดังนั้น  กรมที่ดินจึงไดดําเนินการแกไขการใหเลขที่ดินประจําแปลงในระวางแผนที่ระบบ
พิกัดฉากยูทีเอ็ม  เสียใหม  ตามระเบียบกรมที่ดิน  วาดวยการใชระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก 
ยูทีเอ็ม  ในการสรางโฉนดที่ดินและการเก็บสารบบที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 4 
ธันวาคม 2534  ดังนี ้

การใหเลขที่ดินประจําแปลง  ใหถือตามระวางแผนที่ที่สรางขึ้นใหมแตละระวางไม
วาระวางนั้นจะเปนระวางแผนที่มาตราสวนเดียวกันหรือตางมาตราสวน  การใหเลขที่ดินให
เริ่มตนจากเลขที่ดิน 1 ตามลําดับไปทุกระวาง 

 การใหเลขที่ดินตามที่แกไขใหมนี้ก็เหมือนกับการใหเลขที่ดินในระวางแผนที่ระบบ
เดิม  หมายความวาบริเวณนั้นยังไมมีระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม  ใชในราชการเมื่อ
ไดสรางระวางแผนที่ขึ้นใหม  โดยเริม่ตนจากเลขที่ดิน 1 ไมวาจะสรางระวางแผนที่มาตรา
สวนเดียวกัน เชน มาตราสวน 1: 2000  มีระวาง 4 แผน ก็ใหเริ่มตนจากเลขที่ดิน 1 ทุกแผน 
ในกรณีสรางระวางแผนที่ตางมาตราสวนในบริเวณเดียวกัน เชน 1: 1000  กใ็หเลขที่ดินโดย
เริ่มตนจากเลขที่ดิน 1 ในระวางทุกแผนที่นั้น ๆ ทกุระวาง คือ ระวางแผนที่ทุก ๆ ระวางหรือ
ทุก ๆ แผนในมาตราสวนใหญ เชน 1/2000  1/1000 หรือ  1/500  จะใหเลขที่ดินโดยเริ่มตน
จากเลขที่ดิน 1 ทุกระวางโดยไมตองคํานึงถึงระวางแผนที่มาตราสวน 1: 4000 

4.4.1 การสรางระวางแผนที่ตางมาตราสวนที่มีการใหเลขดินโดยถือระวางแผนที่
มาตราสวน 1: 4000   เปนหลักไวกอนใชระเบียบกรมที่ดินวาดวยการใชระวางแผนที่ระบบ
พิกัดฉาก ยูทีเอ็ม   ในการสรางโฉนดที่ดินและการเก็บสารบบที่ดิน พ.ศ.  2534  ลงวันที ่4 
ธันวาคม 2534  เมื่อจะขอตอเลขที่ดินในระวางแผนที่นั้นๆ ใหตอจากเลขที่ดินสุดทายหรือ
เลขที่ดินที่ยังวางของระวางแผนที่นั้น ๆ ทุกระวาง 

การใหเลขที่ดินในกรณีนี ้ หมายความวา  เปนบริเวณที่เคยมีการสรางระวางแผนที่
ระบบพิกัดฉาก  ยูทีเอ็ม  โดยการใหเลขที่ดินโดยถือระวางแผนที่มาตราสวน 1:4000 เปน 
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หลักมากอนแลว  เมื่อไดลงที่หมายรูปแปลงที่ดินเพิ่มเติมในระวางแผนที่นั้นๆ ไมวจะเปน
ระวางมาตราสวน 1:2000 หรือ 1:1000  การขอตอเลขที่ดินก็ตองขอตอจากเลขที่ดินสุดทาย  
หรือจะตอจากเลขที่ดินที่ยังวางอยูในระวางแผนที่นั้น ๆ ทุกระวาง เชน ในบริเวณนั้นเคย
สรางระวางแผนที่มาตราสวน 1:4000  1:2000  และ 1:1000   ซึง่มีการใหเลขที่ดินโดยถอื
ระวางแผนที่มาตราสวน 1:4000  เปนหลัก โดยใหเลขที่ดิน 1-50, 51-100, 101-200  
ตามลําดับ  ถาลงที่หมายรูปแปลงที่ดินเพิ่มเติมในระวางมาตราสวน 1:4000  ใหขอตอเลขที่
ดินจากเลขที่ดินสุดทายในระวางแผนที่ 1:4000 คือ ใหเริ่มจากเลขที่ดิน 51 ถาลงที่หมาย
เพิ่มเติมในระวาง 1:2000  ก็ใหขอตอเลขที่ดิน  โดยเริ่มตนจากเลขที่ดิน 101 หรือ 1-50 หรือ
ลงที่หมายเพิ่มเติมในระวางมาตราสวน 1:1000 ก็ใหตอเลขที่ดินโดยเริ่มตนจากเลขที่ดิน 201 
หรือ 1-100 ก็ได  อยาใหซ้ํากับเลขที่ดินที่มีอยูแลวในระวางนั้น ๆ   ถาสรางระวางอื่นๆ ใน 
1:4000  นอกจากระวางที่ไดสรางไวดังกลาวแลว  ก็จะตองใหเลขที่ดินโดยเริ่มตนจากเลขที่
ดิน 1   ทุกระวาง  เพราะถือวาเปนการสรางระวางแผนที่ขึ้นมาใหม 

4.4.2 วิธีการใหเลขที่ดินในระวางแผนที่  ไมวาจะเปนระวางแผนที่มาตราสวนอะไร
จะตองถือหลักการใหเลขที่ดินดวยการเรียงลําดับตั้งแตแปลงที่อยูตรงมุมระวางขอบบนดาน
ซายมือเรียงเลขที่ดิน       ไปทางขวามือ (ตะวันออก) ตามลําดับ  เมื่อถึงแปลงที่ดินสุดทายริม
ระวางขวามือแลว  ใหเรยีงเลขที่ดินเวียนกลับมาทางซายมือ (ตะวันตก)  จนสุดระวางให
ดําเนินการเชนนี้ตอเนื่องกันไปจนกวาจะเต็มระวาง 

4.4.3 การใหเลขที่ดินใหใชแบบพิมพสารบัญที่ดิน (บ.ท.ด. 39 ก)  โดยแยกสารบัญ
ที่ดินเปนเลมตามระวางแผนที่และมาตราสวน 
หมายเหตุ (1)  กรณีการตอเลขที่ดินในลักษณะขอ 4.4.1 นี้  จะมีการปฏิบัติอยูในพื้นที่

โครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศระยะที่ 1  
พ.ศ. 2528 – 2532 ซึ่งประกอบดวยจังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
ลําพูน เชียงราย เชียงใหม พะเยา แมฮองสอน และกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากเปนรอยตอของการใชระเบียบกรมที่ดินวาดวยการใชระวางแผนที่
ระบบพิกัดฉาก UTM   ในการสรางโฉนดที่ดินและการเก็บสารบบที่ดิน 
พ.ศ. 2529   ซึ่งตอมาไดมีการยกเลิกและแกไขโดยระเบียบป 2534 (ฉบับ
แรก)  ลงวันที่ 24 มกราคม 2534   และระเบียบ ป 2534 (ฉบับที่สอง) ลงวันที่ 
4 ธันวาคม 2534 
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(2)  กรณีการสรางระวางแผนที่ขึ้นใหม  แทนระวางแผนที่เดิม  เนื่องจากระ
วางแผนที่เดิมชํารุด       มีมาตราสวนไมเหมาะสมหรือรายละเอียดในแผนที่
เดิมคลาดเคลื่อนเปนตน (หมายถึง ระวางแผนที่ทุกประเภทที่ใชอยูใน
ราชการ)    เมื่อมีการสรางระวางแผนที่ขึ้นใหมแทนระวางแผนที่เดิม  ถามิได
มีการขยายมาตราสวนของระวางแผนที่เดิม  การตอเลขที่ดินใหถือตาม
ระวางแผนที่เดิมหรือเลขที่ดินที่ยังวางอยูของระวางแผนที่แผนนั้น  โดยไม
ตองสรางสารบัญที่ดินขึน้ใหม  แตถาไดมีการขยายมาตราสวนของระ
วางแผนที่เดิม  ใหสรางสารบัญที่ดินแยกเปนเลมตามระวางแผนที่ที่สรางขึ้น
ใหม  และหมายเหตุไวในระวางแผนที่ที่สรางขึ้นใหม  ใหทราบวาเลขที่ดิน
สุดทายในระวางแผนที่เดิม คือ เลขที่ดินเทาใด  ถามีการขอตอเลขที่ดินในระ
วางแผนที่ที่สรางขึ้นใหม  ก็ใหตอจากเลขสุดทายที่ไดหมายเหตุไวในระวาง
แผนที่ 

การเขียนชื่อระวางแผนที่และมาตราสวนลงในหลักฐานแผนที่  หรือเอกสารสําคัญที่
เกี่ยวของที่ไดทําการรังวัดและลงที่หมายรูปแผนที่ในระวางแผนที่ที่สรางขึ้นใหมแลว  ให
เขียนชื่อตามระวางแผนที่ที่สรางขึ้นใหม (ระเบียบกรมที่ดิน  วาดวยการสรางและการใชระ
วางแผนที่ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 1 เมษายน 2547) 
4.5 ประเด็นปญหาเกี่ยวกับเลขที่ดินไมถูกตอง 
 ปญหาเกี่ยวกับเลขที่ดินนั้น เกิดไดทั้งจากตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัติไมละเอียดรอบคอบ
หรือไมเขาใจกฎระเบียบที่กําหนดไว ทําใหการใหเลขที่ดินผิดพลาดซ้ําซอนกัน หรือเกดิจาก
ระบบการใหเลขที่ดิน เชน กรณีระวางแผนที่คาบเกี่ยวเขตจังหวัด เปนตน ซึ่งจะมีเลขที่ดิน
ซ้ํากันไดในระวางเดียวกัน และเมื่อมีการนําขอมูลไปประยุกตใชกับระบบคอมพิวเตอรเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการคนหาหรือเชื่อมขอมูลกัน ก็อาจเกิดความผิดพลาดไดอีก เพราะ
ขอมูลตางๆ ตองมีการปอนเขาเครื่องคอมพิวเตอรกอน ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดระหวางที่
เจาหนาที่หรือลูกจางนําเขาขอมูล หลักฐานทางทะเบียน หรือนําเขาขอมูลแผนที่รูปแปลง
ที่ดิน  อยางไรก็ตาม เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาหรือตรวจสอบความถูกตองหรือใช
แกปญหาเกี่ยวกับแผนที่เพื่อใชในงานประเมินราคา จึงไดยกประเด็นตัวอยางที่อาจทําให
เลขที่ดินผิดพลาดกรณีตางๆ ไว ดังนี้ 
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1. กรณีมีรูปแปลงและเลขที่ดินในระวางแผนที่ แตไมปรากฏขอมูลทางทะเบียน อาจ
เกิดจากการรังวัดแบงแยกซึ่งไดผานพนกระบวนการทํางานของฝายรังวัดแลว แตเมื่อถึงขั้น
การจดทะเบียนแจกโฉนดของฝายทะเบียน ไดมีการยกเลิกคําขอหรือมีเหตุคัดคาน ทําใหไม
มีการจดทะเบียนแบงแยก เลขที่ดินรปูแผนที่ยังคงปรากฏอยูในระวาง แตไมมีขอมูล
หลักฐานทางทะเบียน 
 2. กรณีมีขอมูลหลักฐานทางทะเบียน แตไมปรากฏรูปแปลงทีด่ินในระวางแผนที่ 
อาจเกิดจากการตอเลข ที่ดินตามระบบแลวแตไมมีการนํารูปแปลงไปลงตําแหนงในระ
วางแผนที่ หรือลงรูปแปลงในระวางผิดที่ หรืออาจเกิดจากการตอเลขที่ดินไมถูกตองตาม
ระเบียบที่กําหนดไว 
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บทที่ 5 
บทสรุปความรูเพื่อเปนแนวทางในการใชระวางแผนที่ ยูทีเอ็ม ของกรมที่ดิน 

 
สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการตอเลขที่ดิน เลขหนาสํารวจ และเลขโฉนดที่ดิน 
1. การตอเลขที่ดิน
 เลขที่ดินเปนเลขประจําแปลงที่ดินในระวางหนึ่งๆ ซึ่งเขียนดวยเลขไทย ไมวาจะเปน
ระวางแผนที่ระบบเดิมหรือระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม เลขประจําแปลงที่ดินจะ
ขึ้นตนดวยเลขที่ดิน 1 ตามลําดับไปทุกระวางทุกมาตราสวน 
 1.1 การใหเลขที่ดินในระวางแผนที่ระบบเดิม
 (1) การสรางสารบัญที่ดินใหแยกเลมตามระวางแผนที่และมาตราสวน 
 (2) ในการสอบเขตที่ดินทั้งตําบล หรือการวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่เพิ่มเติมและ
มีการขยายมาตราสวนของระวางแผนที่เดิม การตอเลขที่ดินใหถือตามระวางแผนที่เดิมโดย
ไมตองสรางสารบัญที่ดินขึ้นใหม (คําสั่งกรมที่ดินที่ 5/2511 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2511) 
 (3) การตอเลขที่ดินใหใชบัญชีสารบญัที่ดิน (บ.ท.ด.39) สวนการตอเลขหนาสํารวจ
ใหใชบัญชีตอเลขหนาสํารวจ (บ.ท.ด.66) ตามคําสั่งกรมที่ดิน(และโลหกิจ) ที่ 21/2481 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2481 
 (4) เจาหนาที่ของฝายรังวัดเปนผูมีหนาที่ใหเลขที่ดินและเลขหนาสํารวจ สําหรับการ
ตอเลขโฉนดเปนหนาที่ของฝายทะเบียน 
 1.2 การใหเลขที่ดินในระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม
 (1) การใหเลขที่ดินประจําแปลงใหถือตามระวางแผนที่ที่สรางขึ้นใหมแตละระวาง
ไมวาระวางนั้นจะเปนระวางแผนที่มาตราสวนเดียวกันหรือตางมาตราสวน การใหเลขที่ดิน
ใหเริ่มตนจากเลขที่ดิน 1 ตามลําดับไปทุกระวาง 
 (2) การขอตอเลขที่ดินในระวางแผนที่ที่ไดสรางไวแลว ใหตอจากเลขสุดทายหรือ
เลขที่ดินที่ยังวางอยูของระวางแผนที่นั้นๆ ทุกระวาง 
 (3) การใหเลขที่ดิน ใหใชแบบพิมพสารบัญที่ดิน (บ.ท.ด.39ก.) โดยแยกสารบัญ
ที่ดินเปนเลมตามระวางแผนที่และมาตราสวน 
 (4) การขอตอเลขที่ดินในระวางแผนที่คาบเกี่ยวเขตจังหวัด โดยที่ระวางคาบเกี่ยวเขต
จังหวัดใหสรางในพื้นที่ของแตละจังหวัด และใหเลขที่ดินตามระวางแผนที่และมาตราสวน
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ในสวนของจังหวัดนั้นๆ โดยใหเริ่มตนจากเลขที่ดิน 1 ดังนั้นการขอตอเลขที่ดินในระ
วางแผนที่ใหปฏิบัติตามขอ (2) 
 (5) การขอตอเลขที่ดินในระวางแผนที่คาบเกี่ยวตางสํานักงานที่ดินในทองที่จังหวัด
เดียวกัน การเก็บสารบัญที่ดิน (บ.ท.ด.39ก.) และการขอตอเลขที่ดินในระวางใหเก็บสารบัญ
ที่ดิน (บ.ท.ด.39ก.) และขอตอเลขที่ดินของสํานักงานที่มีพ้ืนที่มาก ดังนั้น เมื่อมีระวางแผนที่
คาบเกี่ยวตางสํานักงานในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน สารบัญที่ดิน (บ.ท.ด.39ก.) เกบ็อยูใน
สํานักงานที่ดินใด ใหสํานักงานที่มีระวางแผนที่คาบเกี่ยวขอตอเลขที่ดินไปยังสํานักงาน
ที่ดินเก็บสารบัญที่ดิน (บ.ท.ด.39ก.) โดยที่อยูในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน จะสรางระวางซ้ํากัน
ไมได สํานักงานที่ดินที่มีระวางคาบเกี่ยวจะมีระวางแผนที่แผนพิมพใชในราชการเพิ่มขึ้น 
แตจะตองขอตอเลขที่ดินไดเพียงสํานักงานที่ดินเดียว (ขอ 4 – ขอ 5) ระเบียบกรมที่ดินวา
ดวยการสรางระวางแผนที่ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม และการใหเลขที่ดินในระวางแผนที่คาบ
เกี่ยวเขตจังหวัดหรือสํานักงานที่ดิน พ.ศ.2534 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2534) 
 (6) การขอตอเลขที่ดินในระวางแผนที่ที่สรางขึ้นใหมแทนระวางแผนที่เดิมที่ชํารุด 
ถามิไดมีการขยายมาตราสวนของระวางแผนที่เดิมใหถือตามระวางแผนที่เดิมหรือเลขที่ดิน
ที่ยังวางอยูของระวางแผนที่นั้น โดยไมตองสรางสารบัญที่ดินขึ้นใหม แตถามีการขยาย
มาตราสวนของระวางแผนที่เดิม ใหสรางสารบัญที่ดินแยกเปนเลมตามระวางแผนที่ที่สราง
ขึ้นใหม และใหหมายเหตุไวในระวางแผนที่ที่สรางขึ้นใหมใหทราบวาเลขที่ดินสุดทายใน
ระวางแผนที่เดิมคือเลขที่ดินเทาใด ถามีการขอตอเลขที่ดินในระวางแผนที่ที่สรางขึ้นใหม ก็
ใหตอจากเลขสุดทายที่ไดหมายเหตุไวในระวางแผนที่ 
2. การตอเลขหนาสํารวจ
 เลขหนาสํารวจ เปนเลขประจําแปลงที่ดินในตําบลหนึ่งๆ โดยจะใหเลขหนาสํารวจ
ที่ดินตั้ง  ตน 1 ไปเรียงตามลําดับ ซึ่งเขียนดวยเลขไทย ภายในวงเล็บอยูใตเลขที่ดินในระ
วางแผนที่ 
 2.1 การตอเลขหนาสํารวจ ใหจัดทําบัญชีตอเลขหนาสํารวจ (บ.ท.ด.66) แยกเปน
ตําบลๆ ไป และใหเลขหนาสํารวจที่ดินตั้งตน 1 ไป 
 2.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเขตตําบล การออกโฉนดที่ดินและแบงแยกโฉนดที่ดิน
ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง ใหดําเนินการดังนี้ 
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(1) กรณีแยกสวนหนึ่งของตําบลไปขึ้นตําบลอื่น การตอเลขหนาสํารวจใหตอเลข
หนาสํารวจของตําบลที่แยกไปขึ้นกับตําบลอื่น ตามเขตการปกครองใหม สวนเลขหนา
สํารวจที่ตอไวกอนแลวใหคงไวตามเดิม สวนที่ดินแปลงที่แยกใหมใหลงในชองหมายเหตุ
ในบัญชีตอเลขหนาสํารวจ (บ.ท.ด.66) และบนมมุดานขวาของโฉนดที่ดินแปลงแยกให
ชัดเจนวา แยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ หนาสํารวจ ตําบล อําเภอใด 
 (2) กรณียกทัง้ตําบลไปรวมกับตําบลอื่น การตอเลขหนาสํารวจใหปฏิบัติตามขอ (1) 
 (3) กรณีหลายตําบลรวมกันเรียกชื่อตามตําบลเดิม ตําบลใดตําบลหนึ่ง การตอเลข
หนาสํารวจใหปฏิบัติตามขอ (1) 
 (4) กรณีหลายตําบลรวมกันตั้งชื่อข้ึนใหม ใหตั้งบัญชีตอเลขหนาสํารวจขึ้นใหม และ
ใหเลขหนาสํารวจตั้งตน 1 ไป โดยปฏบิัติตามขอ (1) 
 (ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการตอเลขหนาสํารวจ เลขโฉนดที่ดิน การประทบัตราและ
การเก็บสิ่งสําคัญ พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534) 
 (5) การเขียนตําบล อําเภอ จังหวัด ใหเขียนตําบล อําเภอ จังหวัด ตามทางปกครอง 
(ขอ 3 ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการตอเลขหนาสํารวจ เลขโฉนดที่ดิน การประทับตรา และ
การเก็บสิ่งสําคัญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2535) 
3. การตอเลขโฉนดที่ดิน
 การตอเลขโฉนดที่ดิน ใหจัดทําบัญชีตอเลข เลมหนาโฉนดที่ดิน (บ.ท.ด.70) แยกเลม
เปนอําเภอๆ ไป และใหเลขโฉนดที่ดินตั้งตน 1 และหากมีการแบงเขตการปกครองใน
ภายหลัง หรือมีการจัดตั้งสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาเพิ่มขึ้น ก็ใหดําเนินการตามขอ 2.2 
(ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการตอเลขหนาสํารวจ เลขโฉนดที่ดิน การประทบัตรา และการ
เก็บสิ่งสําคัญ พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534) 
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ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บระวางแผนที่ในสํานักงานที่ดิน 
 

1.  การเก็บระวางแผนที่ระบบเดิม
 (1)  ใหเก็บระวางแผนที่ไวในตูสําหรับเก็บระวางแผนที่ตามชนิดของตู  หรือ
ดัดแปลงตูเดิมเพื่อใชเก็บระวางแผนที่แบบแขวนแทนการเก็บระวางแผนที่แบบวางเรียง
ซอนกันก็ได  แตถาจะจัดทําตูหรือชั้นสําหรับเก็บระวางแผนที่ใหมใหจัดทําเปนแบบสําหรับ
แขวนระวางแผนที่ทั้งหมด  สวนการจัดเก็บระวางแผนที่ใหเรียงตามลําดับหมายเลขจาก
นอยไปหามาก  โดยถือ น หรือ ต เปนหลัก  เชน 1 น. ตั้งแต  1 อ.  ถึง  10 อ. หรือ 1 ต.  
ตั้งแต 1 อ. ถงึ 10 อ.  เปนตน  ถาจังหวัดใดมีพ้ืนที่ยาวไปทางตะวันออกหรือตะวันตกจะใช  
อ หรือ  ฏ  เปนหลักแทน น หรือ ต ก็ได  ทั้งนี้ ใหแสดงเครื่องหมายระวางแผนที่ไวที่ตูและ
ที่ชั้นหรือที่คั่นระวางแผนที่ไวใหชัดเจนสามารถคนหาไดสะดวกและรวดเร็ว (ระเบียบกรม
ที่ดินวาดวยการควบคุมตนรางแผนที่ รายการรังวัด รายการคํานวณ และระวางแผนที่ใน
สํานักงานที่ดิน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2526 ขอ 3) 
 (2)  ที่เก็บระวางแผนที่  ในปจจุบันกรมที่ดินไดจัดทําตูเก็บระวางแผนที่แบบแขวน
ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาใชในราชการแลว 
 (3)  ที่แขวนระวาง  ทําดวยกระดาษแข็งชนิดหนามีที่สําหรับเขียนหมายเลขระ
วางแผนที่  มาตราสวนและหมายเลขแผนที่ไวที่ปลายสุดของที่แขวนระวางและตองจัดทําที่
แขวนมีขนาดเดียวโดยมีชองระหวางขอแขวนหางเทากันทุกอัน  โดยขอเบิกไดที่กอง
ควบคุมแผนที่ 
 (4)  ระวางแผนที่ทุกชนิดที่ใชในราชการ  เมื่อไดนําลงและตรวจสอบบัญชีคุมระวาง
แผนที่ (ร.ว. 74)  ตามระเบียบกรมที่ดนิวาดวยการควบคุมตนรางแผนที่  รายการรังวัด  
รายการคํานวณ  และระวางแผนที่ในสํานักงานที่ดิน พ.ศ. 2523  หมวดที่ 4 ขอ 14 ครบถวน
แลว  ใหนําระวางแผนที่เย็บติดกับที่แขวนระวางถาระวางแผนที่ใดเปนระวางมาตราสวน
เดียวกันมีหลายแผนใหนําทุก ๆ แผนเย็บรวมติดกันไวกับที่แขวนระวางอันเดียวกัน  โดยให
ระวางแผนที่แผนที่สรางใหมหลังสุดอยูดานหนาและแผนตอ ๆ ไปเรียงตามลําดับ  สวน
แผนเกาที่สุดไวดานหลัง 
 (5)  เขียนหมายเลขระวางแผนที่และมาตราสวนไวบนที่แขวนระวางตรงปลายสุดให
มีขนาดพอสมควรสามารถเห็นไดชัดเจนในชองที่พิมพไว 
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 (6)  การเก็บระวางแผนที่แบบแขวนใหแขวนระวางแผนที่ซึ่งเย็บติดกับที่แขวน
ระวางแผนที่โดยจัดกลุม  น -  ต หรือ  อ – ฎ   เรียงตามลําดับจากเลขนอยไปหาเลขมาก  
โดยพิจารณาจากบริเวณที่สรางระวางแผนที่ไปแลววาจังหวัดใดมีพ้ืนที่ยาวไปทางแนวใด  
ถายาวไปตามแนวทิศเหนือหรือทิศใตก็ใหถืออักษร  น หรือ  ต   เปนหลัก  เชน  1น1อ        
2น 2อ  3น3อ.....2น1อ  2น 2อ   2น 3อ ......3น1อ   3น 2อ  3น 3อ .......  ใช น เปนหลัก   
เปนตน  หรอืถาพื้นที่ยาวตะวันออกหรือทิศตะวันตกใหถืออักษร อ  หรือ ฏ  เปนหลัก     
เชน  1น1อ  2น 1อ  3น 1อ ......  1น 2อ   2น 2อ   3น 2อ......   1น 3อ  2น 3อ  3น 3อ .......  
ให อ เปนหลัก  เปนตน  และหันหมายเลขระวางแผนที่ออกดานนอก  สามารถคนหาระวาง
แผนที่ไดงาย 
 (7)  ในระหวางกลุมระวางแผนที่ตามขอ (6)   ควรมีที่คั่นพรอมทั้งเขียนเครื่องหมาย  
น หรือ  ต  จะใช อ หรือ ฏ ก็ได  เขียนแบงกลุมยื่นออกมาจากที่แขวนระวางแผนที่  จน
สามารถเห็นไดชัด  เพื่อใหสะดวกตอการคนหาระวางแผนที่ เชน  กลุม 1น 2น 3น  ก็ใหมีที่
คั่นกลุมโดยเขียน  1น 2น 3น ไวใหเห็นเดนชัด  ถาตองการหาระวาง  2น 15ฏ  ก็หาระ
วางแผนที่ดังกลาวในกลุม 2น เปนตน 
 (8)  ถาบางระวางมีหลายมาตราสวนและหลายแผน  ก็จัดใหอยูในกลุมของแตละ
ระวางแตใหหมายสีไวที่ที่แขวนระวางสีละมาตราสวน  หรือจะจัดแบงสีของที่แขวนระวาง
เปนสี ๆ ตามมาตราสวนระวางแผนที่ก็ได 
 (9)  ถาระวางแผนที่มีหลายแผน (มาตราสวนเดียวกัน)  ไมสามารถเย็บติดกับที่แขวน
ระวางเพียง 1 อันได  จะเย็บติดกับที่แขวนระวางหลายอัน  แลวเย็บที่แขวนระวางรวมไวอีก
ทีหนึ่งก็ได 
2. การเก็บระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม (ระเบียบกรมที่ดนิวาดวยการเขียน การเก็บ 
และการใชระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม พ.ศ. 2530 ขอ 10 – ขอ 12) 
 2.1  การเก็บระวางแผนที่ตนรางและระวางแผนที่แผนพิมพ 
 (1)  ระวางแผนที่ตนรางและระวางแผนที่แผนพิมพ (ชุดเก็บ)  ใหเก็บไวทีส่ํานักงาน
ที่ดินจังหวัด(หนวยงานที่ตั้งขึ้นตามขอ 7)  สวนระวางแผนที่แผนพิมพ  (ชุดใชงาน)  ใหเก็บ
ไวที่ฝายรังวัด  สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา  โดยเก็บระวางดวยระบบแขวนทั้งหมด 
 (2)  ระวางแผนที่แผนพิมพชํารุด  สญูหาย หรือจําเปนตองจัดพิมพขึ้นใหม ให
สํานักงานที่ดินจังหวัด (หนวยงานที่ตั้งขึ้นใหมตามขอ 7 )  ดําเนินการจัดทําขึ้นใหม  สวน
แผนเดิมใหเก็บรวมไวกับระวางแผนที่ตนราง 
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2.2  การจัดเก็บระวางแผนที่แผนพิมพ 
 การจัดเก็บระวางแผนที่แผนพิมพใหดําเนินการดังนี้ 
 (1)  จังหวัดใดมีระวางแผนที่ 2 โซน  ใหแยกเก็บแตละโซน  ยกเวนในกรณีพ้ืนที่
เดียวกันไดสรางระวางแผนที่ไวทั้ง 2 โซน (โซน 47 และโซน 48)  ใหเก็บไวคูกันในโซน 47 
 (2)  ใหแยกเก็บกันเปนกลุม ๆ ตามหมายเลขระวางแผนที่ภูมิประเทศ  มาตราสวน 
1/50000  ชุด  L 7017 เชน   ระวางอยูในระวางแผนที่ภูมิประเทศหมายเลข 4746 II   ก็ให
จัดเก็บไวในกลุมเดียวกัน 
 (3)  ใหจัดระวางแผนที่มาตราสวน 1/4000  เรียงตามตัวเลขของชื่อระวางแผนที่ซึ่ง
เปนคาพิกัดราบและพิกัดตั้ง  มุมลางดานซายของระวางแผนที่จากเลขนอยไปหาเลขมาก
ตามลําดับ เชน 
 ระวาง  4746 II 7446   4746 II 7448   4746 II 7450 ……… 
             4746 II 7646   4746 II 7648   4746 II 7650 ……… 
 (4)  ระวางแผนที่มาตราสวนใหญกวา 1/4000 เชน มาตราสวน 1/2000 หรือ 1/1000 
หรือ 1/500  ใหเก็บรวมแตละมาตราสวนไวในระวางแผนที่มาตราสวน 1/4000 เปนกลุม ๆ 
โดยเรียงตามหมายเลขแผนจากเลขนอยไปหามากและจัดเก็บเรียงตามลําดับตามขอ (3)  ดวย 
 (5)  ระวางแผนที่มาตราสวน 1/4000 ตามขอ (3)  ใหทําเครื่องหมายแสดงโซนและ
หมายเลขระวางแผนที่มาตราสวน 1/50000 คั่นไวเปนกลุม ๆ ใหเห็นไดชัดเจนสวนระวาง
แผนที่มาตราสวนใหญกวา 1/4000 ตามขอ (4)  ใหแสดงชื่อระวางแผนที่มาตราสวน 1/4000 
คั่นไวเปนกลุม ๆ ดวยเชนเดียวกัน 
 (6)  การทําบญัชีและแผนที่สารบัญคุมระวางแผนที่  ใหดําเนินการตามระเบียบกรม
ที่ดินวา ดวยการสรางระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม  พ.ศ. 2529 ขอ 16 

2.3  ระวางแผนที่ตนราง  ใหจัดเก็บเชนเดียวกับระวางแผนที่แผนพิมพตามขอ (1) – 
(6) แตใหแยกเก็บไวอีกสวนหนึ่งตางหาก 

2.4  การเก็บหลักฐานที่ใชในการสรางระวางแผนที่  (ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการ
เขียนการเก็บและการใชระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก  ยูทีเอ็ม  พ.ศ. 2530 ขอ 13 – ขอ 17) 
 (1)  ระวางเดินสํารวจ  ใหเก็บรวมไวกับระวางแผนที่ตนราง 
 (2)  ระวางแผนที่ระบบเดิม   ที่ใชในราชการสํานักงานที่ดิน   เมื่อไดนํารูปแผนที่ลง 
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ในระวางแผนที่ตนรางเสร็จแลว   ใหสงคืนไปเก็บไวที่ฝายรังวัด  สํานักงานที่ดินจังหวัด
หรือสาขาแลวแตกรณี  โดยใหจัดเก็บตามระเบียบกรมที่ดิน 
 (3)  ระวางรูปถายทางอากาศ   น.ส.  3ก   ที่ใชในราชการสํานักงานที่ดินอําเภอหรือ
กิ่งอําเภอ   เมื่อไดนํารูปแผนที่มาลงในระวางแผนที่มาลงในระวางแผนที่ตนรางและ
เปลี่ยนเปนโฉนดที่ดินเสร็จแลว  ใหสงไปเก็บไวที่ฝายรังวัด  สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือ
สาขา   แลวแตกรณีโดยใหจัดรวมไวกับระวางแผนที่ตามขอ (2) 
 (4)  หลักฐานการเดินสํารวจ   รายการรังวัด   รายการคํานวณพิกัดฉากเสนโครงงาน
หลักฐานแผนที่รายการโยงยึดหลักเขต  และรายการคํานวณเนื้อที่ใหเก็บไวที่สํานักงานที่ดิน
จังหวัด (หนวยงานที่ตั้งขึ้นตามขอ 7)  หลักฐานแผนที่ที่จําเปนจะตองใชประกอบการ
ปฏิบัติงาน  ใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทําสําเนาเพื่อสงไปใหฝายรังวัด  สํานักงานที่ดิน
จังหวัดหรือสาขาใชในราชการอีกหนึ่งชุดดวย 
 (5)  เมื่อจังหวัดไดดําเนินการเปลี่ยนระวางแผนที่ระบบเดิม   เปนระวางแผนที่ระบบ
พิกัดฉาก      ยูทีเอ็ม  และไดตั้งสํานักงานที่ดินสาขาเรียบรอยแลวใหสงหลักฐานแผนที่ที่
เก็บไวที่กรมที่ดินไปเก็บไวที่สํานักงานที่ดินจังหวัด (หนวยงานที่ตั้งขึ้นตามขอ 7) 

2.5  การใชระวางแผนที่  (ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการเขียน  การเก็บ  และการใช  
ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก  ยูทีเอ็ม  พ.ศ. 2530 ขอ 18 – ขอ 21) 
 (1)  ระวางเดินสํารวจและระวางแผนที่ตนรางใหใชสําหรับตรวจสอบ  หรือจัดทํา
สําเนาหามแกไขเพิ่มเติม 
 (2)  ระวางแผนที่พิมพที่เก็บไวที่ฝายรังวัด   สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา  ใหใช
สําหรับลงที่หมายแผนที่เพิ่มเติม   เมื่อมีการรังวัดใหมตองลงหมายแผนที่และอื่น ๆ ใหเปน
ปจจุบัน 
 (3)  ระวางแผนที่แผนพิมพที่เก็บไวที่สํานักงานที่ดินจังหวัด  ( หนวยงานที่ตั้งขึ้น
ตามขอ 7 )  ใหใชสําหรบัตรวจสอบและลงที่หมายแผนที่เพิ่มเติมใหตรงกับระวางแผนที่
แผนพิมพตามขอ (2) 
 เมื่อหนวยงานที่สํานักงานที่ดินจังหวัดตั้งขึ้นตามขอ 7  ไดรับรูปแผนที่สําหรับลง
ระวางแผนที่แลวใหตรวจสอบและนําลงระวางแผนที่แผนพิมพทันที่  หากไมถูกตองใหรีบ
รายงานเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
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 (4)  ระวางเดินสํารวจ  ระวางแผนที่ตนราง  และระวางแผนที่แผนพิมพ  หาม
นําออกไปนอกสํานักงานที่ดิน  นอกจากมีความจําเปนและตองไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขากอน 
 (5)  ระวางแผนที่รูปถายทางอากาศ  ระบบพิกัดฉาก  ยูทีเอ็ม  ที่ใชในการเดินสํารวจ
ออกโฉนดที่ดินหรือทําการยายรูปแปลงที่ดินบางระวางจะมีรูปแผนที่เต็มทั้งระวางแลว  
นาจะไมมีความจําเปนที่จะตองสงมาใหเพิ่มเติมแตควรสงระวางแผนที่รูปถายทางอากาศที่
ยังมีรูปแผนที่ไมเต็มระวาง  และมีความจําเปนใหสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาที่ตองการ  
โดยใหเจาหนาที่สํารวจระวางแผนที่ดังกลาวใหกรมที่ดินทราบเพื่อจะไดดําเนินการจัดระ
วางแผนที่รูปถายทางอากาศระบบพิกัดฉาก  ยูทีเอ็ม  สงมาใชในราชการ (หนังสือกรมที่ดิน
ที่ มท  0606/ว  38342  ลงวันที่ 24  พฤศจิกายน  2535) 
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ความรูเกี่ยวกับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งหรอืวิธีแผนที่ชั้นสอง 
 

 นับตั้งแตประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497  ใชบังคับเปนตนมา  การรังวัดทําแผนที่
เพื่อออกโฉนดที่ดินสามารถกระทําได 2 วิธี คือ  1.  การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง  2.  การ
รังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง 
 1.  การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง  หมายถึง  การรังวัดโดยใชกลองรังวัดมุม
ประกอบเครื่องวัดระยะอิเลคทรอนิกสหรือใชกลองสํารวจแบบประมวลผล  ทําการรังวัดมุม
และระยะไปยังมุมเขตที่มีการปกหลักเขตที่ดินโดยอางอิงออกจากหมุดหลักฐานแผนที่ของ
กรมที่ดิน  แลวคํานวณคาพิกัดฉากจากหลักเขตที่ดิน สืบเนื่องจากหมุดหลักฐานแผนที่และ
คํานวณเนื้อที่จากคาพิกัดฉากหลักเขตที่ดินแตละแปลง 
 2.  การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง  หมายถึง  การรังวัดโดยการวัดระยะสกัดเปนรูป
สามเหลี่ยมออกจากเสนโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดิน  คํานวณเนื้อที่ทาง
คณิตศาสตร  หรือทําการรังวัดดวยกลองรังวัดมุมเปนแผนที่รูปลอย  คํานวณเนื้อที่ทางพิกัด
ฉาก  แตมิไดอางอิงคาพิกัดฉากสืบเนื่องจากหมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดินหรือใชวิธี
จากแผนที่รูปถายทางอากาศ 

การรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินจําเปนตองมีระวางแผนที่สําหรับลงที่หมาย
รูปแปลงที่ดิน เมื่อเจาของที่ดินยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย  เจาหนาที่
ตรวจสอบแลวพบวาพื้นที่ในบริเวณดังกลาวยังไมมีระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดิน  
สํานักงานที่ดินฯ  จะขอสรางระวางแผนที่มายังกรมที่ดิน  ขั้นตอนการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
เฉพาะราย  ผูขอจะตองชี้ระวางแผนที่กอน  เพื่อใหทราบวาตําแหนงที่ตั้งของแปลงที่ดินอยู
ในระวางแผนที่ใด  มีเจาของที่ดินขางเคียงติดตอกับใคร  เพื่อทางราชการจะไดสงหนังสือ
แจงเจาของที่ดินขางเคียงใหมาระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรองเขตที่ดิน  ดังนั้น การรังวัด
ทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินจึงสามารถทําการรังวัดได  2  วิธี  คือ  การรังวดัโดยวิธีแผนที่
ชั้นหนึ่งหรือ  การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง  สําหรับที่ดินบรเิวณใดจะทําการรังวัดโดยวิธี
ใดนั้น  อธิบดีกรมที่ดินจะเปนผูกําหนด  นอกจากนี้ที่ดินในแผนที่ระวางออกโฉนดที่ดินซึ่ง
ทําการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินไวแลว  โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งหรือโดยวิธีแผนที่ชั้นสองก็
ตาม  เมื่อมีความจําเปนตองรังวัดใหมใหทําการรังวัดโดยมีมาตรฐานเทาเดิมหรือดีกวา 
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ปจจุบันการอออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินสําหรับบุคคลทั่วไป  กรม
ที่ดินมีนโยบายที่จะใหทําการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง  พรอมทั้งดําเนินการสรางระวาง
แผนที่ใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ  เพื่อยกระดบัมาตรฐานการรังวัดและทําแผนที่ใหเปน
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  และใหทุกหนวยงานราชการซึ่งมีการออกเอกสารสิทธิใน
ที่ดินของรัฐ ใหทําการรังวัดและคํานวณเนื้อที่โดยอางอิงออกจากหมุดหลักฐานแผนที่ของ
กรมที่ดินเชนเดียวกัน  เพื่อใหการจัดทําแผนที่ของทุกหนวยงานราชการเชือ่มตอกันและ
สามารถตรวจสอบแนวเขตได  ซึ่งจะชวยแกไขปญหาการทับซอนของแนวเขตที่ดินระหวาง
รัฐกับเอกชน  ตลอดจนลดปญหากรณีพิพาทแนวเขตที่ดินและปองกันการประพฤติมิชอบ
ในการออกเอกสารสิทธิประเภทตาง ๆ 
หมายเหตุ  1.  แผนทีช่ั้นหนึ่งหรือแผนที่ชั้นสอง  เปนเรื่องของวิธีการรังวัด วิธีการ
คํานวณเนื้อที่ และการใชเครื่องมือในการรังวัด   ซึ่งใหคาความละเอียดของการรังวัด
แตกตางกัน 

2.  การรังวัดโดยวิธีใดก็ตาม  จะมีผลตอการลงรูปแผนที่ในระวางวา  จะลง
รูปในระวางแผนที่เดิม หรือมีการสรางระวางแผนที่ขึ้นใหมแทนระวางแผนที่เดิม หรือ
ระวางแผนที่ที่มีการสรางขึ้นใหมโดยไดขยายมาตราสวนของระวางแผนที่เดิม  การตอเลขที่
ดินก็จะเปนไปตามระเบียบวาลงรูปแผนที่ในระวางประเภทนั้นๆ 
              
ความรูเกี่ยวกับการนําแผนที่รังวัดใหมลงระวางแผนที่
 เรื่องการรังวัดใหมจะเกี่ยวของกับการดําเนินการรังวัดสอบเขต  แบงแยก หรือรวม
โฉนดที่ดิน  ซึ่งเจาหนาที่จะตรวจสอบคนหาหลักฐานในที่ดินตามรายการรังวัดหรือ
หลักฐานแผนที่เดิมเพื่อปูเขตหรือครอบรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินกับแผนที่ที่รังวัดใหม  ซึ่ง
กรมที่ดินมีหลักปฏิบัติเกีย่วกับการนําแผนที่รังวัดใหมลงระวางแผนที่  ตามระเบียบกรม
ที่ดินวาดวยการรังวัดสอบเขต  แบงแยก  และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2527 ลงวันที่  3 
กุมภาพันธ  2527 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2527 หมวด 4  สรุปไดวา 
 1.  รูปแผนที่เดิมในระวางแผนที่เปนแผนที่ชั้นสอง  และไมสามารถหาหลักฐาน
ครอบรูปแผนที่เดิมได  ใหอนุโลมใชรูปแผนที่ในระวางแผนที่เดิมโดยลงรายละเอียด
เพิ่มเติม 
      กรณีแผนที่เดิมในระวางแผนที่เปนแผนที่ชั้นสองซึ่งสามารถหาหลักฐานครอบ 
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รูปแผนที่เดิมไดหรือเปนแผนที่ชั้นหนึ่ง ใหลงรูปแผนที่ตามหลักฐานการรังวัดใหม 
 2.  เมื่อรูปแผนที่ของที่ดินแปลงใดมีพ้ืนที่นอยกวา 1 ตารางเซนติเมตร  หรือมีความ
กวางต่ํากวา 5  มิลลิเมตร  ไมตองลงที่หมายในระวางแผนที่แตใหเขียนเลขที่ดินไวใหทราบ  
เชน 150 - 200   เปนตน 
 3.  การนํารายละเอียดในระวางแผนที่ ใหวงหมุดขีดเขตดวยหมึกสีดํา  ขีดฆาเลขที่
ดิน  เลขหนาสํารวจ  จํานวนเนื้อที่เดิม  หมายเลขหลักเขตที่ไมใช  ดวยหมึกสีแดง ขีดฆาเสน
เขตที่ไมใชดวยเครื่องหมาย S เขียนเลขที่ดินที่ใหใหมดวยหมึกสีแดง 
 นอกจากนี้หากมีการรังวัดใหม  และไดมีการสรางระวางแผนที่ข้ึนใหมแทนระ
วางแผนที่เดิม  กรมที่ดินไดมีแนวปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดินวาดวยการสรางและการใชระ
วางแผนที่ พ.ศ.2547  ลงวันที่  9  เมษายน 2547  สรุปไดวา 
 การนํารูปแผนที่ที่รังวัดใหม ลงที่หมายในระวางแผนที่ที่สรางขึ้นใหมแทนระ
วางแผนที่เดิม  ใหพิจารณาเปรียบเทียบรูปแผนที่นั้น  หากแผนที่ที่รังวัดใหมแตกตางจาก
เดิมและตองมีการดําเนินการตามมาตรา 61  มาตรา 69 ทวิ  หรอืมาตรา 79  แหงประมวล
กฎหมายที่ดินแลวแตกรณี  ก็ใหดําเนินการใหเสร็จกอน  จากนั้นจึงนํารูปแผนที่นั้นลงระ
วางแผนที่ที่สรางขึ้นใหม 
 เมื่อไดนํารูปแผนที่ลงระวางแผนที่แลว   ใหหมายเหตุดวยอักษรสีแดงในรปูแผนที่
ระวางแผนที่เดิมวา   “ ร.ว.ม.  ดูระวางใหม ”   และหากมีการนํารูปแผนที่ในระวางแผนที่
เดิมมาลงในระวางแผนที่ใหมยังไมครบถวนทุกแปลง   ใหหมายเหตุในระวางแผนที่เดิมดวย
อักษรสีแดงเหนือขอบระวางดานซายมือไววา  “หามใชลงที่หมายรูปแผนที่ของแปลงที่ดิน”  
ในระวางนับตั้งแตวันที่สํานักงานที่ดินไดรับระวางใหมมาใชในราชการแลวพรอมทั้งให
หัวหนาฝายรังวัดลงชื่อกํากับ  และเมื่อลงที่หมายครบทุกแปลงแลว  จึงหมายเหตุยกเลิกใน
ระวางแผนที่ตอจากขอความดังกลาว  (หมายเหตุ   กรณีเหลานี้ จะมีความสัมพันธเกี่ยวกับ
การใหเลขที่ดินประจําแปลงที่ดิน  ถาเปนการสอบเขตก็คงใชเลขที่ดินเดิมแตถาเปนการ
แบงแยกก็ตองมีการตอเลขที่ดินตามระเบียบ)      
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กรกฎาคม 2539 
 
2. คูมือ การปฏิบัติงานของขาราชการกรมที่ดิน, ภาควิชาการรังวัด, กองฝกอบรม, กรมที่ดิน : 
พิมพที่ ชุมนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด พ.ศ. 2543 
 
3. ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน เกี่ยวกับการรังวัดเฉพาะรายในสํานักงานที่ดิน รวบรวมโดย นาย
เดชา  เอื้ออาทร สวนมาตรฐานการรังวัดเฉพาะราย สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด กรม
ที่ดิน, เอกสารโรเนียว กรกฎาคม 2547 
 
4. กฎกระทรวง ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน เกี่ยวกับการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  
รวบรวมโดย นายเดชา  เอื้ออาทร สวนมาตรฐานการรังวัดเฉพาะราย สํานักมาตรฐานและ
สงเสริมการรังวัด กรมทีด่ิน, เอกสารโรเนียว ตุลาคม 2547 
 
5. คําแนะนําการจัดเก็บระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ท ีเอ็ม โดยนายวรัชญ  ไชยวัฒนมาลากุล 
อดีตขาราชการกรมที่ดิน ชวยปฏิบัติงานสํานักสงเสริมมาตรฐานการรังวัด กรมที่ดิน, เอกสารโร
เนียว มิถุนายน 2549 
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