
เทคนิควิธีการจัดทําแผนที่เทคนิควิธีการจัดทําแผนที่

แผนที่ทายประกาศทางนํ้าชลประทาน ตามมาตรา ๕ 

และ

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

แผนที่ขอออกกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานเปน

ทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน ตามมาตรา ๘

โดย…

               นางจันทรา  งาเนยีม
      นักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการพิเศษ

Email : Jantran911@gmail.com

Tel. 02-241-5063  mobile : 085-482-1935



การจัดทําแผนที่ทายประกาศทางนํ้าชลประทาน ตามมาตรา ๕ 

และแผนที่ขอออกกฎกระทรวงกําหนดใหทางน้ําชลประทานเปนทางนํ้าชลประทาน

ที่จะเรียกเก็บคาชลประทาน ตามมาตรา ๘
 ขั้นตอนการจัดทํา

       ๑. เตรียมขอมูล

☻

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

             ☻ขอมูลทางนํ้า (อางเก็บน้ําหรือเข่ือน) ซ่ึงเปนทางน้ําชลประทานประเภท ๔ 

คอืทางนํ้าอันเปนอปุกรณแกการชลประทาน ประกอบดวย ตาํแหนงจุดที่ตั้งของตวัเข่ือน 

เสนระดับน้ําสูงสุด ม.(ร.ท.ก.) และเสนระดับน้ําเก็บกัก ม.(ร.ท.ก.)

ที่อยูในระบบพิกัดกรดิ UTM Datum WGS ๘๔ ( สําหรับมาตรา ๕)

☻ขอมูลทางนํ้าชลประทานที่จะดําเนินการขอออกกฎกระทรวง 

ที่อยูในระบบพิกัดกรดิ UTM Datum WGS ๘๔ ( สําหรับมาตรา ๘)



เตรยีมขอมลู (ตอ)

☻แผนที่ภูมปิระเทศ มาตราสวน ๑: ๕๐,๐๐๐ ชดุ L7018

 ของกรมแผนที่ทหาร บรเิวณทางนํ้าชลประทานที่ประกาศ

 โดยคํานึงถึง โซน 47 และ 48

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

Zone 47 Zone 48



เตรียมขอมูล (ตอ)
สารบัญระวางแผนที่ภูมปิระเทศ ทัง้หมด 830 ระวาง

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

ตัวอยางแผนท่ีภูมิประเทศ

 1 ระวาง



เตรียมขอมูล (ตอ)

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586



เตรียมขอมูล (ตอ)

☻ Template File

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586



ระดับนํ้าเก็บกัก = + XXX.XX ม.(ร.ท.ก.)

ระดับนํ้าสูงสดุ = + XXX.XX ม.(ร.ท.ก.)

มาตราสวนตัวเลข

☻ Template File
       มาตรา ๕ (อางเก็บนํ้า)

เลขกริด

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

ระดับนํ้าสูงสดุ = + XXX.XX ม.(ร.ท.ก.)

ตําแหนง ที่ตั้ง ช่ือโครงการ ผูมีอํานาจลงนามคนปจจบุัน

เครื่องหมายตางๆ



☻ 
Template 

File

หัวกระดาษประกอบดวย ๗ บรรทัด
๑. แผนที่ทายกฎกระทรวง

๒. กําหนดใหทางน้ําชลประทาน.......

๓. เปนทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บคาชลประทาน

๔. พ.ศ. ....

๕. แนวเสน

๖. มาตราสวน ๑: ๕๐,๐๐๐

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

File
มาตรา ๘

๖. มาตราสวน ๑: ๕๐,๐๐๐

๗. บารสเกล

ผูมีอํานาจลงนามคนปจจบุัน

เครื่องหมายตางๆ
เลขกริด



เตรียมขอมูล (ตอ)

☻ ไฟลแนวเขตการปกครอง  จังหวัด อาํเภอ และตําบล 

       ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปลาสดุ  ( พ.ศ.๒๕๕๖) 

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586



 

๒. เลือก Template โดยพิจารณา :

♦  ขนาดกระดาษ A๔, A๓, A๒ หรือขนาดกระดาษความยาวพิเศษ

♦  มาตราสวน ในการจัดทาํแผนที่ตามหนงัสอืสาํนกัเลขาธิการรัฐมนตร ี 
                กําหนดไวม ี ๓ มาตราสวน คอื 

ขั้นตอนการจัดทํา (ตอ)

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

                กําหนดไวม ี ๓ มาตราสวน คอื 

                               ๑ : ๔,๐๐๐  

                               ๑ : ๕๐,๐๐๐

                               ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ 

☺หากพิจารณาแลวขอมูลแผนที่ทางนํ้าที่จะออกประกาศ ไมสามารถใชมาตราสวน

ที่กําหนดดังกลาวได ใหทาํหนงัสือช้ีแจงเหตุผลขออนุโลมการใชมาตราสวนนอกเหนอื

จากมาตราสวนทั้ง ๓ นี้ แนบมาพรอมแผนทีเ่พ่ือเสนอไปยัง สาํนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี



๓. นําเขาขอมูลรายละเอียดแผนท่ีภูมปิระเทศ 
       ทําการคดัลอก (Digitize) รายละเอียดในแผนที่เฉพาะจดุยดึโยงที่สาํคัญ 

เชน ถนน แมน้ํา คลอง หมูบาน สถานที่ราชการ เปนตน ลงบนกรอบในพ้ืนที่เขียนแผนที่ตาม 

Template ที่เลอืกไว และทาํการปรับแตงรปูแบบขอมลูแผนที่ใหมีความเหมาะสม

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586



      ๔. นําไฟลขอมูลแนวเขตการปกครอง
           ระดับจงัหวดั อําเภอ และตําบล  มาซอนทับกับรายละเอียดภมูิประเทศและจุดยึดโยงที่สําคัญ 

แนวเขตการปกครอง

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

            ๕. ตรวจสอบ ปรับแตง แกไข 
                   รายละเอียดที่ปรากฏบนแผนที่ใหถูกตอง ตามขอกําหนดสําหรบัการจดัทําแผนที่

๖. จดัพิมพแผนที่
        ตามมาตราสวนและขนาดกระดาษที่กําหนด ลงบนกระดาษไขแกว

รายละเอียดภูมิประเทศ



         

ขอกําหนดสําหรับการจัดทําแผนท่ี :

๑. รูปแบบตวัหนงัสือใช Font rid_te.shx และตัวเลขใหเขยีนเลขไทยเทาน้ัน

 ๒. กรอบแนวเสนรอบใน  บอกเลขระบบพิกดักริด UTM 

     โดยเขียนเสนกรดิ บังคับพิกัดดานนอกกรอบแผนที่ ใหมีระยะหางที่เหมาะสม เขยีนบอก   

ตวัเลขระยะแสนเมตร (เปนเลขหน่ึงหลักหรือสองหลักตามระบบตําแหนงของพิกัด) และระยะพัน
เมตรเปนเลขสองหลักเทาน้ัน จัดวางใหอยูต่ํากวาตวัเลขบอกระยะแสนเมตร 

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

เมตรเปนเลขสองหลักเทาน้ัน จัดวางใหอยูต่ํากวาตวัเลขบอกระยะแสนเมตร 



ขอกําหนดสําหรับการจัดทําแผนท่ี  (ตอ)

๓. การระบทุศิในแผนที่ แสดงเครื่องหมายระบทุศิ เหนือ–ใต, ตะวันออก – ตะวนัตก 

     พิจารณาไวดานบนซายมือของแผนที่เปนอันดับแรก 
 

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

๔. มาตราสวน

        -  แสดงบารสเกล

        -  แสดงตัวเลข หรือ เศษสวน

           



ขอกําหนดสําหรับการจัดทําแผนท่ี  (ตอ)

 
๕. ถามทีี่ทาํการชลประทาน ใหแสดงเครื่องหมายสวนราชการ ระบุชื่อ 

     โครงการอางเก็บนํ้า..... หรอืที่ทําการฝายสงน้ําและบาํรุงรักษาที่.....   

 ๖. การระบชุื่อ ตาํบล  อาํเภอ จงัหวดั

       - กรณีที่ทางนํ้าชลประทาน หรอือางเก็บน้ํา ต้ังอยูในเขตหลายตําบล หลายอาํเภอ 

          ใหระบุชื่อตาํบล อาํเภอ จังหวัด ลงในแนวเขตน้ัน ๆ

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

          ใหระบุชื่อตาํบล อาํเภอ จังหวัด ลงในแนวเขตน้ัน ๆ

- กรณีที่ทางนํ้าชลประทานต้ังอยูในพ้ืนที่หลายตําบล แตอยูในอําเภอเดียวกัน 
  ใหระบุชื่อตาํบลทกุตําบล และระบชุื่ออําเภอและจงัหวดัใตตําบลใดตําบลหนึ่ง

   - กรณทีี่ทางน้ําตั้งอยูในพ้ืนที่หลายตําบล หลายอําเภอ ภายในจงัหวดัเดียวกัน

     ใหระบุชื่อตาํบลและอาํเภอทั้งหมด (กรณมีีหลายตําบลในอาํเภอเดยีวกันใหเลือก  ระบุ

ชื่ออาํเภอใตตําบลใดตาํบลหน่ึงที่อยูในอาํเภอนั้น) และเลอืกระบชุื่อจงัหวดัใตชื่ออําเภอใด

อาํเภอหนึ่งเพียงครั้งเดยีว 



ขอกําหนดสําหรับการจัดทําแผนท่ี  (ตอ)

 

 

      ทั้งนี้ตองจดัตวัอักษรใหไดสมดุลยอยูก่ึงกลางกัน โดยช่ือตําบลใหใชตวัอกัษรขนาดเลก็ ชื่อ

อาํเภอใชตวัอักษรขนาดกลาง และชื่อจงัหวดัใชตัวอกัษรขนาดใหญ ดงัตัวอยาง

                                                     ตําบลโคกพระ 

                 อําเภอกันทรวิชัย 

             จังหวัดมหาสารคาม 

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

         ๘. กรณีเสนแนวเขตการปกครองซอนทบักัน ใหแสดงเครื่องหมายแนวเขต
ที่ใหญกวา เชน เขตตําบลซอนทบัเขตอําเภอ ใหแสดงเครื่องหมายเขตอําเภอ

ตาํบล — · — ·  

อาํเภอ — – — –

จังหวัด — - - — - -

๗. ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ตองตรงกับสภาพปจจุบนัโดยตรวจสอบได
จากทาํเนยีบทองทีก่ระทรวงมหาดไทย หรือจากอาํเภอทองที่นั้นๆ 



ขอกําหนดสําหรับการจัดทําแผนท่ี  (ตอ)

 

 

๙. การแสดงเสนแมน้ํา คลอง หวย

- แมน้ํา คลอง หวยสายใหญ ใหเขยีนเปนเสนคู

- แมน้ํา คลอง หวยสายเล็กหรือมีขนาดเล็ก ใหเขยีนเสนเดี่ยว

     - แมน้ํา คลอง หวย ที่เปนเสนแบงเขตทองที่การปกครอง ใหเขียนเสนคูขนานตลอดสาย 

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

     - แมน้ํา คลอง หวย ที่เปนเสนแบงเขตทองที่การปกครอง ใหเขียนเสนคูขนานตลอดสาย 

โดยไมคํานึงวาลกัษณะตามธรรมชาตขิองแมน้ํา คลอง หวย น้ันจะมขีนาดใหญ หรือเลก็ 

ทั้งน้ี เพ่ือใหสามารถระบเุสนแนวเขตทองที่การปกครองใหอยูก่ึงกลาง

ระหวางเสนแมน้ําคลอง หวย น้ันได 

      ๑๐. การแสดงเสนแนวเขตทางน้ําชลประทานที่จะเรยีกเก็บคาชลประทาน และเสน 

      ขอบเขตอางเก็บนํ้าหรอืเขื่อน ตองกําหนดใหเสนหนากวาเสนอ่ืนๆ



ขอกําหนดสําหรับการจัดทาํแผนท่ี  (ตอ)

 

 

๑๑. การเขียนบอก

         - อางเก็บน้ํา  ใหเขียนชื่อเตม็ เชน อางเก็บน้ําแมนึง จดัวางในตาํแหนงที่เหมาะสม

         - ถนน แมน้ํา คลอง หวย ใหเขยีนช่ือกํากับ โดยใหแนวตัวอกัษรขนาน หรอืโคงไปกับแนว

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

         - ถนน แมน้ํา คลอง หวย ใหเขยีนช่ือกํากับ โดยใหแนวตัวอกัษรขนาน หรอืโคงไปกับแนว

ของถนน และแมน้ํา คลอง หวย นั้นๆ

         - เลขหลักกิโลเมตรของตนคลอง – ปลายคลอง (ความยาวของทางน้ํา) ที่เปนแนวเขตทางนํ้า

ชลประทานที่จะเรยีกเก็บคาชลประทาน

         - จดุยดึโยงอ่ืนๆที่สําคัญ เชน ช่ือบาน สถานที่ราชการ ฯลฯ ควรกําหนดขนาดใหสอดคลอง

กับมาตราสวน และจดัวางในตาํแหนงที่เหมาะสม

     



ขอกําหนดสําหรับการจัดทาํแผนท่ี  (ตอ)

 

      

๑๒. การระบุทองที่ปลายทางการไปของถนน

           ใหเขียนลกูศรชี้การไปใหชิดกรอบในแผนที่ และเขียนทองทีป่ลายทางตอทาย

ปลายลกูศร โดยใหใชทองที่ถัดไปที่ไมไดเปนทองที่เดยีวกันกับทองทีท่ี่ปรากฏอยูในแผนที่ 

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

ปลายลกูศร โดยใหใชทองที่ถัดไปที่ไมไดเปนทองที่เดยีวกันกับทองทีท่ี่ปรากฏอยูในแผนที่ 

- กรณทีองทีป่ลายทางอยูตําบลเดยีวกัน ใหระบชุื่อจดุยดึโยงที่สาํคญัที่ใกลที่สดุ เชน 

ถนนสายหลักที่ไปบรรจบ หรอื หมูบานถัดไป เปนตน

- กรณทีองที่ตาํบลถัดไปอยูในอําเภอเดยีวกัน ใหระบุชื่อตาํบลถัดไป

- กรณทีองที่ตาํบลถัดไปอยูตางอําเภอ ใหระบชุื่ออําเภอถัดไป

- กรณทีองที่ตาํบล หรอือาํเภอไมอยูในจงัหวดัเดยีวกัน ใหระบุชื่อจังหวัดถัดไป



ขอกําหนดสําหรับการจัดทําแผนท่ี  (ตอ)

 

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

     ๑๓. การแสดงเครื่องหมายแผนที่



ตัวอยางแผนท่ีทายกฎกระทรวง มาตรา ๘

 

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586



ตัวอยางแผนท่ีทายกฎกระทรวง มาตรา ๘

 

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586



ตัวอยางแผนท่ีทายประกาศทางนํ้าชลประทาน มาตรา ๕

 

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586



ตัวอยางแผนท่ีทาย

กฎกระทรวง มาตรา ๘ 

 

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

กฎกระทรวง มาตรา ๘ 

(ขนาดกระดาษพิเศษ)



การจัดทําแผนท่ีทายประกาศทางน้ําชลประทาน ตามมาตรา การจัดทําแผนท่ีทายประกาศทางน้ําชลประทาน ตามมาตรา ๕๕

 

   

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

การจัดทําแผนท่ีทายประกาศทางน้ําชลประทาน ตามมาตรา การจัดทําแผนท่ีทายประกาศทางน้ําชลประทาน ตามมาตรา ๕๕

สําหรับทางน้ําชลประทานประเภท สําหรับทางน้ําชลประทานประเภท ๑๑, , ๒๒, , ๓๓    



การจัดทําแผนท่ีทายประกาศทางนํ้าชลประทาน ตามมาตรา ๕

สําหรับทางนํ้าชลประทานประเภท ๑, ๒, ๓   

   มาตรา ๕ เพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตกิารชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

กําหนดทางน้ําชลประทานแบงออกเปน ๔ ประเภท คอื

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

ประเภท ๑  ทางน้ําที่ใชในการขนสง ระบาย กัก หรือก้ันน้ําเพ่ือการชลประทาน

         ประเภท ๒  ทางนํ้าที่ใชในการคมนาคม แตมีการชลประทานรวมอยูดวย 

                        เฉพาะภายในเขตที่ไดรับประโยชนจากการชลประทาน

         ประเภท ๓   ทางน้ําที่สงวนไวใชในการชลประทาน

         ประเภท ๔   ทางน้ําอนัเปนอุปกรณแกการชลประทาน



 

    
๑. เตรียมขอมูล

     ☺แผนที่ภูมปิระเทศ มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐  ชดุ L7018 ของกรมแผนที่ทหาร

การจัดทําแผนท่ีทายประกาศทางนํ้าชลประทาน ตามมาตรา ๕   (ตอ)

สําหรับทางนํ้าชลประทานประเภท ๑, ๒, ๓  

ขั้นตอนการจัดทํา

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

     ☺แผนที่ภูมปิระเทศ มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐  ชดุ L7018 ของกรมแผนที่ทหาร

     ☺แนวเขตการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

     ☺Template สาํเนาแผนที่ภูมปิระเทศ

๒. เลือก Template ที่เหมาะสม ครอบคลุมทางนํ้าชลประทาน

๓. นําแนวเขตการปกครอง ตําบล อําเภอ จงัหวัด ซอนทับ

๔. จดัพิมพแผนที่ ตามมาตราสวนลงบนกระดาษฟอกขาว A4 , A3 , A2 



      
☺  ตวัอยางTemplate สําหรบัจัดทาํสําเนาแผนที่ภมูิประเทศ 

มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐  ชดุ L7018 ของกรมแผนที่ทหาร

การจัดทําแผนท่ีทายประกาศทางนํ้าชลประทาน ตามมาตรา ๕

สําหรับทางนํ้าชลประทานประเภท ๑, ๒, ๓  

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586



 
แสดงพิกัดกรดิเฉพาะมุม ๔ มมุ

ขอความ
แผนที่แนบทายประกาศกําหนดใหเปนทางนํ้าชลประทานตามมาตรา ๕

โครงการ..........

Template สาํเนาแผนทีภมิูประเทศ
แสดงทิศเหนือ

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

เครื่องหมายตางๆ

โครงการ..........

ตําบล...อําเภอ...จังหวัด...

มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐ ชุด L7018  ระวาง XXXX  XX



 
     

     ☺  ใหจัดทาํสาํเนาแผนที่ภูมปิระเทศ มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐  ชดุ L7018

 ของกรมแผนที่ทหาร พรอมกับลงแนวเขตการปกครองในพ้ืนที่ระดบัจงัหวดั 

อาํเภอ และตําบล ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บนแผนที่ดงักลาว 

การจัดทําแผนท่ีทายประกาศทางนํ้าชลประทาน ตามมาตรา ๕   

สําหรับทางนํ้าชลประทานประเภท ๑, ๒, ๓  

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

และระบุเลขที่ระวางแผนที่ใหถกูตอง

แผนที่ภูมิประเทศ  

แนวเขตการปกครอง
ตําบลหนองคู

ตําบลแสลงพนั

ตําบลบางดี



 
     

☺ 

ประกอบ Template 
สําเนาแผนทีภู่มิประเทศ

พรอมแสดงสัญลักษณ

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

พรอมแสดงสัญลักษณ

เครื่องหมาย

ช่ือโครงการ

และระวางแผนที่



 

 ตัวอยาง

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

 ตัวอยาง

สําเนาแผนทีภู่มิประเทศ



 

 ตวัอยาง

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

 ตวัอยาง

 สาํเนาแผนที่ภูมปิระเทศ



 

Template

สํานักสํารวจดานวศิวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน  ชั้น 2 ,3,5 อาคารที่ทําการฝายวิชาการ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300 โทรศัพท 0-2241-0740 ถึง 9 ตอ 2586

Template



 

     

     

ศูนยจัดทําแผนที่ทายกฎกระทรวงเพื่อการชลประทานศูนยจัดทําแผนที่ทายกฎกระทรวงเพื่อการชลประทาน
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ณ.อาคารที่ทําการฝายวิชาการ ช้ัน ๕ สวนเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ 

สํานักสํารวจฯ กรมชลประทาน สามเสน กรงุเทพมหานคร โทร. ๐๒-๒๔๑-๕๐๖๓  ภายใน. ๒๖๐๒



 

     

     

ศูนยจัดทาํแผนที่ทายกฎกระทรวงเพ่ือการชลประทาน

คําสั่งสาํนักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา ท่ี 19/2559 ลงวันที่ 17 มถินุายน 

2559 เรื่อง แตงต้ังคณะทาํงานเพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแกไขแผนที่ทายกฎกระทรวง
กําหนดใหทางนํ้าชลประทานเปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรยีกเก็บคาชลประทาน ตามมาตรา 8
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อาํนาจหนาท่ี ดังน้ี 
๑. รวบรวบขอมูลในการจัดทําแผนที่ทายกฎกระทรวง

                ๒. ติดตอประสานงาน กองแผนงาน สํานกักฎหมายและที่ดนิ และหนวยงานที่เก่ียวของ

                    เพ่ือใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาไดอยางเปนรูปธรรม

  ๓. ดําเนินการตรวจสอบและไขแผนที่ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณตามขอสังเกตทักทวง

                    ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ/หรือ ประสานงานผูเกี่ยวของใหขอมูลตามความเหมาะสม

๔. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนใหผูอํานวยการสํานักสํารวจฯรับทราบผลการดําเนินงาน



 

     

     

ศูนยจัดทาํแผนที่ทายกฎกระทรวงเพ่ือการชลประทาน

          การดําเนินงานของศนูยฯ

          ♥ บรกิารขอมูลดจิิตอลไฟลแผนที่ภมูิประเทศมาตราสวน 1 : 50,000 ชุด L7018

♥ ไฟลขอมลูขอบเขตการปกครองป 2556(จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
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♥ ไฟลขอมลูขอบเขตการปกครองป 2556(จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

♥ จดัสรางไฟลขอมลู รูปแบบ(Template) กรอบมาตรฐานของแผนที่

♥ ตรวจสอบแผนที่และประสานงานผูเก่ียวของ (สชป.1 – สชป.17) เพ่ือทาํการแกไข

           ♥ พิมพแผนที่ขนาดกระดาษ A4, A3, A2 (ตามความเหมาะสม)

♥ ถายทอดองคความรูใหกบัเจาหนาทีผู่เก่ียวของในการจัดทาํแผนที่เพ่ือใหไดมาตรฐาน  

             เดียวกันตามที่สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกากําหนด



 

     

     

  ศนูยจัดทําแผนที่ทายกฎกระทรวงเพ่ือการชลประทานศนูยจัดทําแผนที่ทายกฎกระทรวงเพ่ือการชลประทาน
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