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ขอกำหนดการปฏิบัติงาน 

1. งานสรางหมุดหลักฐานถาวร 

1.1 การเลือกที่ตั้งหมุดหลักฐาน 

ตำแหนงที ่จะสรางหมุดหลักฐานจำเปนตองพิจารณาตำแหนงที่เหมาะสม 

เพื่อใหหมุดหลักฐานที่สรางขึ้นมามีความมั่นคง คงทน และยากแกการทำลาย โดย

ขอพิจารณาในการเลือกตำแหนงที่จะสรางหมุดหลักฐานมีดังน้ี 

 เปนตำแหนงที่ตั ้งอยูบนพื้นที่ที่มั่นคง แข็งแรง พื้นดินมีการอัดตัว

แนน ไมมีการทรุดตัวของพื ้นที ่หรือไมมีแนวโนมที ่จะทรุดตัวใน

อนาคต 

 เปนตำแหนงที่ยากแกการทำลาย อาจเปนตำแหนงที่อยูในสถานที่

ราชการ เชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เปนตน 

ทั้งนี้ไมควรเปนตำแหนงที่อาจจะถูกทำลายไดงายในอนาคต เชน 

บริเวณไหลถนน เนื ่องจากอาจมีการกอสราง ขยายถนน หรือ

ปรับปรุงถนน ในอนาคตได 

 เปนตำแหนงที ่มีความเดนชัดเพื่อความงายตอการคนหาในการ

นำไปใชงาน 

 ตำแหนงหมุดคูที ่สรางขึ้นตองไมมีสิ ่งอื่นมาบังแนวเล็งระหวางหมุด 

โดยระยะของหมุดประมาณ 200 - 500 เมตร 

 การสรางหมุดหลักฐานดวยวิธีการรังวัดดวยดาวเทียม ตำแหนงที่จะ

สรางหมุดหลักฐานควรอยูในพื้นที่โลงแจง เพื่อใหเครื่องรับสัญญาณ

ดาวเทียมสามารถรับสัญญาณดาวเทยีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 วัสดแุละวิธีการสรางหมุดหลักฐาน 

วัสดุที ่สรางหมุดหลักฐาน จะเปนเปนคอนกรีตที ่มีสวนผสมระหวาง ปูน-

ทราย-หินเปนอัตราสวน 1 : 2 : 4  โดยประมาณ วิธีการสรางสามารถกระทำไดโดย 

 นำวัสดุไปหลอตามภูมิประเทศ ณ ตำแหนงท่ีเลือกตามขอ 1.1 

 กรณีที่มีวัตถุธรรมชาติหรือสิ่งกอสรางที่มั่นคง เชน ยอดเขาที่มีกอน

หินใหญ อาคารคอนกรีต หรือคานคอสะพาน สามารถสรางหมุด

หลักฐานไดโดยการสกัดสิ ่งกอสรางเหลานั ้น แลวทำการฝงหมุด

หลักฐานพรอมเทคอนกรีตลงไปได 
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1.3 แบบมาตรฐานเพลทหมุดหลักฐาน 

1.3.1 เพลทหมุดหลักฐานทางราบ 

 

รูปที่ 3 ลักษณะเพลทหมุดหลักฐานทางราบ 

 

1.3.2 เพลทหมุดหลักฐานทางดิ่งสำหรบังานระดับชั้นที่ 2 

 

รูปท่ี 4 ลักษณะเพลทหมุดหลักฐานทางดิ่งสำหรับงานระดับชั้นที่ 2 
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1.3.3 เพลทหมุดหลักฐานทางดิ่งสำหรบังานระดับชั้นที่ 3 

 

รูปท่ี 5 ลักษณะเพลทหมุดหลักฐานทางดิ่งสำหรับงานระดับชั้นที่ 3 

 

1.4 แบบแสดงรายละเอียดหมุดหลักฐาน (Description)  

แบบแสดงรายละเอียดหมุดหลักฐาน เปนแบบบันทึกรายละเอียดที่ตั้งและ

ขอมูลที ่ สำคัญของหมุดหลักฐาน เพื ่อใหสามารถคนหาหมุดหลักฐานนั ้นไดง าย 

ขอความอธิบายรายละเอียดในแบบแสดงที ่ตั ้งหมุดหลักฐานตองสั ้น กะทัดรัด มี

ใจความที ่สมบูรณและเปนแบบเดียวกัน ภาพสเก็ตที ่ต ั ้งหมุดจะตองชัดเจน มี

รายละเอียดที่จำเปนสำหรับคนหาหมุดเทานั้น เชน แสดงวัตถุถาวรที่มีลักษณะเดน

ตามธรรมชาติ การแสดงทิศทางตองถูกตอง รายละเอียดในแบบประกอบดวย   

 ตำแหนงทั ่วไป ระบุบริเวณที่ตั้งของหมุด สถานที่ ท่ีตั ้งของหมุด 

ตำบล อำเภอ จังหวัด รวมทั้งเสนทางในการเขาถึงหมุด โดยเริ่มจาก

จุดที่หางายที่สุด 

 ตำแหนงที่แนนอน ระบุวัตถุถาวรหรอืกึ่งถาวรที่ใกลเคียงที่สุด เชน 

อาคารเรียน เสาธง ถังประปา ตนไมใหญ  

 หมายพยาน แสดงลักษณะของหมายพยาน ทิศทาง และระยะจาก

หมุดไปยังหมายพยาน 

 หมุดคู ใหแสดงตำแหนงและทิศทางของหมุดคูไวเพื่อสะดวกในการ

ใชงาน เมื ่องานสำรวจของโครงการเสร็จแลว ใหตรวจสอบและ

เพิ่มเติมรายละเอียดขอความตางๆ ในแบบหมายหมุดหลักฐานให

สมบูรณ พรอมทั้งทำบัญชีคาพิกัดและคาระดับของหมุดทุกหมุด 



ส่วนวิศวกรรม สาํนกัสาํรวจดา้นวิศวกรรมและธรณีวิทยา  

กรมชลประทาน หนา้ 5 

 

รวมทั้งแผนที่สารบัญแสดงตำแหนงของหมุด และภาพถายของหมุด 

แลวรวบรวมสงใหหนวยงานที่รับผิดชอบ เก็บเปนหลักฐานไวใชงาน

ตอไป 
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2. งานรังวัดพิกัดดวยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  

งานรังวัดดวยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเปนวิธีการรังวัดเพื่อกำหนดตำแหนงจากดาวเทียม 

GNSS (GNSS : Global Navigation Satellite System) โดยนำเครื่องรังวัดไปตั้งรับสัญญาณท่ีตำแหนง

หมุดหลักฐาน หรือจุดที่ตองการหาคาพิกัด ตามเสนโครงขายการรังวัดที่ไดจัดเตรียมไวลวงหนา แลวนำ

ผลการรังวัดมาประมวลผลและปรับแกโครงขายคาพิก ัดที ่คำนวณไดตองมีคาพิกัดทางยีออเดซี 

(Geodetic Coordinates) และคาพิกัดกริด ยู ที เอ็ม (UTM : Universal Transverse Mercator) บน

พื้นหลักฐานระบบ WGS84 (World Geodetic System 1984) และบนพื้นหลักฐานระบบอินเดียน 

2518 (Indian 1975 Datum)  

2.1 ขอกำหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกตอง เครื่องหาคาพิกัดดาวเทียม GNSS 

(Global Navigation Satellit System) ซึ่งมีคุณลักษณะคือ  

 เป นเครื ่องร ับส ัญญาณที ่สามารถรับคา GPS, GLONASS, QZSS, SBAS, 

BEIDOU และ GALILEO ได 

 รับสัญญาณดาวเทียมไดท้ังความถ่ี L1, L2 และ L5 

 ความถี่ในการบันทึกขอมูลไดเร็วถึง 20 คาตอวินาที 

 ความคลาดเคลื่อนการรังวัดวิธี Static ทางราบ (Horizontal) ไมมากกวา 

3mm+0.5ppm ของระยะเสนฐานที่วัด 

 ความคลาดเคล ื ่อนการร ังว ัดว ิธ ี  Static ทางดิ่ง (Vertical)ไม มากกว า 

5mm+0.5ppm ของระยะเสนฐานที่วัด 

 ความคลาดเคลื ่อนการรังว ัดว ิธี RTK ทางราบ (Horizontal)ไม มากกวา 

10mm+1ppm ของระยะเสนฐานท่ีวัด 

 ความคลาดเคล ื ่อนการร ั งว ัดว ิธ ี  RTK ทางด ิ ่ ง  (Vertical)ไม มากกวา 

15mm+0.5ppm ของระยะเสนฐานที่วัด 

2.2 การปฏิบัติงานในสนาม   

 หมุดหลักฐาน (แบบคู) ที่สรางข้ึนใหมตองมองเห็นกัน ไมมีสิ่งบดบังแนวเล็ง

ระหวางหมุด โดยระยะหางของหมุดประมาณ 200-500 เมตร 

 หมุดหลักฐานที่สรางขึ้นใหมไมควรอยูใกลแนวสายสงศักยสูง หรือเสาทวน

สัญญาณโทรศพัทเคลื่อนที่  
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 ระบุตำแหนงที่ตั้งของหมุดหลักฐานที่สรางขึ้นใหม สถานที่ตั้งของหมุด ตำบล 

อำเภอ จังหวัด เสนทางในการเขาถึงหมุด โดยเริ่มตนจากถนนสายหลักหรือ

สถานที่ที่บุคคลทั่วไปรูจัก 

 ระยะหางระหวางเสนฐานท่ียาวที่สุดไมเกิน 15 กม. (ระยะหางระหวางหมุดคู 

ประมาณ 4-6 กิโลเมตร)  

 จำนวนเสนฐานแตละโครงขายไมเกิน 10 เสนฐาน มุมระหวางเสนฐานไม

นอยกวา 15 องศา  

 การรังวัดแตละเสนฐานใชเวลาไมนอยกวา 45 นาที   

 รับสัญญาณจากกลุ มดาวเทียมเดียวกันในชวงเวลาเดียวกัน ไมนอยกวา 4 

ดวง   

 มุมก้ันทองฟา (mask angle) ของเครื่องไมนอยกวา 15 องศา  

 หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมในสภาพอากาศ ฝนตกหนัก หรือ

ฟาคะนอง 

 คา PDOP: position dilution of precision ไมเกิน 7.0 หากเกิน ตองตั้ง

เครื่องรบัสัญญาณใหม 

  

2.3 การคำนวณและปรบัแก   

 นำขอมูลสนามเขาสูโปรแกรมประมวลผล เลือกหมุดหลักฐานที่ทราบคาเปน

หมุดควบคุมคาพิกัด  

 การประมวลเสนฐานแตละเสนฐาน ตัดดาวเทียมบางดวงออกกรณีที่สัญญาณ

ถูกการรบกวน  

 การประมวลผลปรับแก เสนฐานโครงขาย โดยวิธี Least squares และ

คำนวณปรับแกหาคาระดับโดยใช Geoid model  
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3. งานโยงคาระดับ โดยวิธีการระดับชั้นที่ 2  

3.1 ขอกำหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกตองเครื่องมือและอุปกรณ  

 ใชกลองระดับอัตโนมัติซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในการปรับเสนเล็ง 0.5  

ฟลิบดาหรือ กลอง Tilting ซึ่งมีความไวของหลอดระดับ 30 ฟลิบดา ตอ 2 

มิลลิเมตร หรือดีกวา และประกอบดวย Parallel Plate Micrometers และ

มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทำระดับไป – กลับ (Double – run) 1.5 

มิลลิเมตร/กิโลเมตร หรือดีกวา   

 ใชไมแบงสวนเมตร ที่ทำดวยโลหะอินวาร มีหลอดระดับฟองกลมประกอบ 

และเหล็กรองรับไมแบงสวนเมตร (Ground Plates)  

 หรือ ใชกลองระดับดิจิตอล (Digital Level) ซึ่งมีกำลังขยายของกลองสอง 

(Telescope) ไมนอยกวา 30 เทา และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทำ

ระดับไป – กลับ (Double – run) 1.5 มิลลเิมตร/กิโลเมตร หรอืดีกวา มี

ระบบบันทึกขอมูลภายในตัวเครื่อง (Internal Memory) หรือแผนบันทึก

ขอมูล (Memory Card) 

 ใชไมแบงสวนเมตร ชนิดแถบรหัส (Bar Code) มีหลอดระดับฟองกลม

ประกอบ และเหล็กรองรับไมแบงสวนเมตร (Ground Plates) 

 

3.2 การปฏิบัติงานสนาม  

 ความยาวของสายการระดับ ไมเกิน 60 กิโลเมตร ถาหมุดหลักฐานที่ใชออก

งานและเขาบรรจบอยูหางกันไมเกิน 20 กิโลเมตรใหทำระดับเที่ยวเดียว

(Single Run)  ถาเกิน 20 กิโลเมตร ใหทำระดับแบบไป – กลับ   

 ถาไมมีหมุดหลักฐานเขาบรรจบ ใหทำระดับแบบไป – กลับ โดยเดินระดับ

เท่ียวกลับ ผานหมุดหลักฐานทุกหมุดของเที่ยวไป 

 แบงสายระดับออกเปนตอนการระดับทุกชวง 1 – 3 กิโลเมตร  

 ระยะไกลสุดระหวางกลองกับไมแบงสวนเมตรไมเกิน 80 เมตร  

 ความตางระหวางระยะไมหนาและระยะไมหลัง ไมเกิน 10 เมตร  

 ความตางระหวางผลรวมระยะไมหนา กับผลรวมระยะไมหลัง ของตอนการ

ระดับไมเกิน 10 เมตร 

 หมดุออกงาน และหมุดเขาบรรจบ ไมควรใชหมุดเดยีวกัน  

 ความคลาดเคลื่อนระหวางเท่ียวไปกับเที่ยวกลับ หรือในการเขา บรรจบหมุด 

ไมเกิน 8.4 มิลลิเมตร √𝐾 (K = ระยะทางเปนกิโลเมตร)  
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4. งานรังวัดพิกัดดวยเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมแบบ Fast Static และ RTK 

(Real-time kinematic)  

งานรังวัดดวยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบ Fast Static เปนการขยายหมุดหลักฐานให

ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ือรองรับการรังวัดแบบ RTK ซึ่งเปนการโยงคาพิกัดและคาระดับเขาหมุดหลักฐานตาม

อาคารชลประทานที่กำหนด  

4.1 ขอกำหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกตอง เครื่องหาคาพิกัดดาวเทียม GNSS 

(Global Navigation Satellit System) ซึ่งมีคุณลักษณะคือ 

 เปนเครื ่องร ับสัญญาณที ่สามารถรับคา GPS, GLONASS, QZSS, SBAS, 

BEIDOU และ GALILEO ได 

 รับสัญญาณดาวเทียมไดท้ังความถ่ี L1, L2 และ L5 

 ความถี่ในการบันทึกขอมูลไดเร็วถึง 20 คาตอวินาที 

 ความคลาดเคลื่อนการรังวัดวิธี Static ทางราบ (Horizontal) ไมมากกวา 

3mm+0.5ppm ของระยะเสนฐานที่วัด 

 ความคลาดเคล ื ่อนการร ั งว ัดว ิธ ี  Static ทางด ิ ่ ง (Vertical)ไม มากกวา 

5mm+0.5ppm ของระยะเสนฐานที่วัด 

 ความคลาดเคลื ่อนการรังว ัดว ิธี RTK ทางราบ (Horizontal)ไม มากกวา 

10mm+1ppm ของระยะเสนฐานท่ีวัด 

 ความคลาดเคล ื ่อนการร ั งว ัดว ิธ ี  RTK ทางด ิ ่ ง  (Vertical)ไม มากกวา 

15mm+0.5ppm ของระยะเสนฐานที่วัด 

 

4.2 การปฏิบัติงานในสนาม  

 หมุดหลักฐาน สรางหมุดหลักฐานในตำแหนงตอมอของอาคารชลประทาน 

 ระบุตำแหนงที่ตั้งของหมุดหลักฐานที่สรางขึ้นใหม สถานที่ตั้งของหมุด ตำบล 

อำเภอ จังหวัด เสนทางในการเขาถึงหมุด โดยเริ่มตนจากถนนสายหลักหรือ

สถานที่ที่บุคคลทั่วไปรูจัก 

4.2.1 งานรังวัดแบบ Fast Static   

 ระยะหางระหวางเสนฐานท่ียาวที่สุดไมเกิน 15 กม. (ระยะหางระหวางหมุดคู

ประมาณ 4 – 6 กิโลเมตร)  



ส่วนวิศวกรรม สาํนกัสาํรวจดา้นวิศวกรรมและธรณีวิทยา  

กรมชลประทาน หนา้ 10 

 

 จำนวนเสนฐานแตละโครงขายไมเกิน 10 เสนฐาน มุมระหวางเสนฐานไม

นอยกวา 15 องศา  

 การรังวัดแตละเสนฐานใชเวลาไมนอยกวา 20 - 45 นาที   

 รับสัญญาณจากกลุมดาวเทียมเดียวกันในชวงเวลาเดียวกัน ไมนอยกวา 4 

ดวง   

 มุมก้ันทองฟา (mask angle) ของเครื่องไมนอยกวา 15 องศา  

 หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมในสภาพอากาศ ฝนตกหนัก หรือ

ฟาคะนอง 

 คา PDOP: position dilution of precision ไมเกิน 7.0 หากเกิน ตองตั้ง

เครื่องรบัสัญญาณใหม  

4.2.2 การรังวัดแบบ RTK (Real-time kinematic) 

 ตั้งเครื่องรับสัญญาณดวยดาวเทียมที่หมุดหลักฐานที่ทราบคา (Base Station) 

ใสคาพิกัด คาระดับ และความสูงของเคร่ืองรับสัญญาณ 

 ติดตั้งและตั้งคาตางๆ ของเครื่องรับสัญญาณ (Rover Station) แลวเชื่อม

ตอไปยัง Base Station แลวนำเครื่องรับไปตั้งที่หมุดที่ทราบคาหมุดอื่นเพ่ือ

เปนการตรวจสอบคากอนนำไปรังว ัดเขาหมุดหลักฐาน QR Code ตาม

ตำแหนงของอาคารชลประทานที่กำหนดโดยรับสัญญาณอยางนอย 3 – 5 

นาที หรือจนกวาคาที่ไดจะ Fix 

 เกณฑงานรังวัดใหเปนไปตามขอกำหนดในขอ 4.1 

 

4.3 การคำนวณและปรับแก  

 นำขอมูลสนามเขาสูโปรแกรมประมวลผล เลือกหมุดหลักฐานที่ทราบคาเปน

หมุดควบคุมคาพิกัด  

 การประมวลเสนฐานแตละเสนฐาน ตัดดาวเทียมบางดวงออกกรณีท่ีสัญญาณ

ถูกการรบกวน  

 การประมวลผลปรับแก เสนฐานโครงขาย โดยวิธ ี Least squares และ

คำนวณปรับแกหาคาระดับโดยใช Geoid model  
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5. งานโยงคาระดับ โดยวิธีการระดับชั้นที่ 3 

5.1 ขอกำหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกตองเครื่องมือและอุปกรณ  

 ใชกลองระดับอัตโนมัติซึ ่งมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในการปรับเสนเล็ง 0.5  

ฟลิบดาหรือ กลอง Tilting ซึ่งมีความไวของหลอดระดับ 30 ฟลิบดา ตอ 2 

มิลลิเมตร หรือดีกวา และประกอบดวย Parallel Plate Micrometers และ

มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทำระดับไป – กลับ (Double – run) 1.5 

มิลลเิมตร/กิโลเมตร หรอืดีกวา  

 หรือ ใชกลองระดับดิจิตอล (Digital Level) ซึ่งมีกำลังขยายของกลองสอง 

(Telescope) ไมนอยกวา 30 เทา และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทำ

ระดับไป – กลับ (Double – run) 1.5 มิลลิเมตร/กิโลเมตร หรือดีกวา มี

ระบบบันทึกขอมูลภายในตัวเครื ่อง (Internal Memory) หรือแผนบันทึก

ขอมูล (Memory Card) 

 ใช ไมแบงสวนเมตร ชนิดแถบรหัส (Bar Code) มีหลอดระดับฟองกลม

ประกอบ และเหล็กรองรับไมแบงสวนเมตร (Ground Plates) 

 

5.2 การปฏิบัติงานสนาม   

 ความยาวของสายการระดับ ไมเกิน 60 กิโลเมตร ถาหมุดหลักฐานที่ใชออก

งานและเขาบรรจบอยูหางกันไมเกิน 20 กิโลเมตรใหทำระดับเที ่ยวเดียว

(Single Run)  ถาเกิน 20 กิโลเมตร ใหทำระดับแบบไป – กลับ   

 ถาไมมีหมุดหลักฐานเขาบรรจบ ใหทำระดับแบบไป – กลับ โดยเดินระดับ

เท่ียวกลับ ผานหมุดหลักฐานทุกหมุดของเที่ยวไป 

 แบงสายระดับออกเปนตอนการระดับทุกชวง 1 – 3 กิโลเมตร  

 ระยะไกลสุดระหวางกลองกับไมแบงสวนเมตรไมเกิน 100 เมตร  

 ความตางระหวางระยะไมหนาและระยะไมหลัง ไมเกิน 10 เมตร  

 ความตางระหวางผลรวมระยะไมหนา กับผลรวมระยะไมหลัง ของตอนการ

ระดับไมเกิน 10 เมตร 

 หมุดออกงาน และหมุดเขาบรรจบ ไมควรใชหมุดเดยีวกัน   

 ความคลาดเคลื่อนระหวางเที่ยวไปกับเที่ยวกลับ หรือในการเขา บรรจบหมุด 

ไมเกิน 12 มิลลิเมตร √𝐾 (K = ระยะทางเปนกิโลเมตร)  

 เพื่อเปนการตรวจสอบความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและการคำนวณงาน

ใหนำคาระดับท่ีไดจากการคำนวณดวยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมกับคาที่ได
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จากวิธีการระดับชั้นที่ 3 โดยกำหนดเกณฑความตางไมเกิน 10 ซม.ถาเกิน

เกณฑตองตรวจสอบทั้งงานคำนวณและงานสนาม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  



ส่วนวิศวกรรม สาํนกัสาํรวจดา้นวิศวกรรมและธรณีวิทยา  

กรมชลประทาน หนา้ 14 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ตรวจสอบหมุดหลักฐาน คิดราคางานและจัดทำประมาณการ 

2. วางแผนงานข้ันตนในสำนักงาน ประกอบดวย 

 กำหนดอัตรากำลัง เคร่ืองมือสำรวจ ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน 

 นำหม ุดหล ักฐานเด ิม ท่ีม ีอยู  นำมาลงตำแหน งในแผนที่  มาตราส วน 

1:50,000 แลวกำหนดตำแหนงที่จะกอสรางหมุดหลักฐาน ในบริเวณ

โครงการ และ/หรือ ใกลเคียงท่ีสุด 

 ทำการออกแบบโครงขาย และสายการระดับ 

 ทำการหาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การคมนาคม

ของประชาชนในพ้ืนที่ 

 ทำการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

 จัดเตรียม ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ และยานพาหนะใหอยูในสภาพพรอม

ปฏิบัติงาน 

3. การเดินทางไปปฏิบัติงานจริงในสนาม 

 ทำการคนหาหมุดหลักฐานเดิม ตรวจสอบสภาพหมุดหลักฐานเดิมวาสามารถ

ใชงานไดหรือไม 

 กอสรางหมุดหลักฐานจริงในภูมิประเทศและจัดทำหมายพยาน 

 ปรับโครงขายสายการระดับครั้งสุดทายหลังจากตรวจเสนทางคมนาคมและ

สภาพภูมิประเทศ 

 ทำการรังวัดหมุดหลักฐานทางดิ่งและราบ 

4. คำนวณ ตรวจสอบความถูกตอง ประมวลผล โดยใหอยูในเกณฑมาตรฐานของงาน 

5. จัดทำแบบหมายหมุดหลักฐาน  

6. สรุปผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 

7. นำขอมูลหมุดหลักฐานที่ไดไปจัดเก็บบนเซิรฟเวอรของศูนยสารสนเทศกรมชลประทาน

เพ่ือใหสามารถทำการสืบคนไดผานเว็บไซดของสวนวิศวกรรม 

 

 

 

 

 

 

 


