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 ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (สทอภ.) ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำร
ของคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ (กภช.) โดยอำศัยข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๕๘ 
ให้จัดท ำแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกภำพถ่ำยแผนที่ทำงอำกำศร่วมกัน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๐ มกรำคม ๒๕๕๘ 
เห็นชอบแนวทำงกำรใช้ประโยชน์ภำพถ่ำยแผนที่จำกกำรส ำรวจระยะไกลทำงอำกำศและดำวเทียม นั้น 

เพ่ือบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือให้ได้ข้อมูลภำพถ่ำยแผนที่ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันสมัย ทั้งจำกกำรส ำรวจระยะไกลทำงอำกำศ ดำวเทียม และจำกภำคพ้ืนดิน ให้เกิดกำรใช้
ประโยชน์ร่วมกันในกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดควำมซ้ ำซ้อนในงำนด้ำนภูมิ
สำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรภูมิ
สำรสนเทศแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้บริกำรภูมิสำรสนเทศผ่ำนระบบสืบค้นและบริกำร
ภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ (NGIS Portal) ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้ 

  “กำรให้บริกำร” หมำยถึง กำรให้บริกำรภูมิสำรสนเทศแก่หน่วยงำนของรัฐ และ ผู้ใช้งำนทั่วไป
โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย หรือตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดของแต่ละหน่วยงำน 

  “ภูมิสำรสนเทศ” หมำยถึง ข้อมูลเชิงต ำแหน่งหรือเชิงพ้ืนที่ ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปของเอกสำรหรือ 
ดิจิทัล หรือจะได้มำจำกกระบวนกำรหรือกรรมวิธีใด เพ่ือบูรณำกำรกำรใช้เทคโนโลยีด้ำนกำรส ำรวจ 
กำรท ำแผนที่ และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงต ำแหน่งหรือเชิงพ้ืนที่ ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ เช่น
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ด้ำนกำรเกษตร หรือด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติ 

  “ภูมิสำรสนเทศกลำง” หมำยถึง ข้อมูลเชิงต ำแหน่งหรือเชิงพ้ืนที่ ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปของเอกสำร
หรือดิจิทัล หรือจะได้มำจำกกระบวนกำรหรือกรรมวิธีใด เพ่ือบูรณำกำรกำรใช้เทคโนโลยีด้ำนกำรส ำรวจกำรท ำ
แผนที่ และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงต ำแหน่งหรือเชิงพ้ืนที่ ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ เช่นด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ ด้ำนกำรเกษตร หรือด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติ ที่ให้บริกำรผ่ำนระบบสืบค้นและบริกำรภูมิ
สำรสนเทศกลำงของประเทศ (NGIS Portal) 

  “ระบบข้อมูลภูมิสำรสนเทศ” หมำยถึง ระบบหรือเครื่องมือที่ใช้ในกำรได้มำ ประมวลผล จัดกำร
วิเครำะห์ และน ำเสนอซึ่งข้อมูลภูมิสำรสนเทศ  

  “ผู้ให้บริกำร” หมำยถึง หน่วยงำนที่ร่วมบูรณำกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ 

  “ผู้รับบริกำร” หมำยถึง หน่วยงำนของรัฐที่ร่วมบูรณำกำร และผู้ใช้งำนทั่วไป 

  “หน่วยงำนที่ร่วมบูรณำกำร” หมำยถึง หน่วยงำนผู้จัดท ำข้อมูลภูมิสำรสนเทศ และให้บริกำร 
ผ่ำนระบบสืบค้นและบริกำรภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ (NGIS Portal) 

  “หน่วยงำนของรัฐ” หมำยถึง กระทรวง ทบวง กรม ส ำนักงำน หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ 
อย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ  สถำบันกำรศึกษำ องค์กร 



หรือองค์กำรมหำชน ที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ และให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยงำนอ่ืน
ของรัฐที่มีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนของรัฐ 

“ผู้ใช้งำนทั่วไป” หมำยถึง หน่วยงำนของรัฐที่ไม่ได้ร่วมบูรณำกำร ภำคเอกชน และประชำชน 

  “ระบบ NGIS Portal” หมำยถึง ระบบสืบค้นและบริกำรภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ 
(National Geo-Informatics Infrastructure System : NGIS Portal) 

  “ชั้นข้อมูลภูมิศำสตร์พ้ืนฐำน (FGDS)” หมำยถึง ชั้นข้อมูลที่มีศักยภำพสูงที่สำมำรถน ำมำใช้งำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ และสำมำรถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรอ้ำงอิงเพ่ือเพ่ิมเติมชั้นข้อมูล 
ในด้ำนอ่ืนๆ ได้โดยข้อมูลประเภทนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะของภูมิประเทศทั่วไป 

  “ชั้นข้อมูลภูมิสำรสนเทศอ่ืน” หมำยถึง ชั้นข้อมูลภูมิสำรสนเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากชั้นข้อมูล
ภูมิศำสตร์พ้ืนฐำน (FGDS) 

 ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูล 

  ๒.๑ ผู้ให้บริกำรสำมำรถพิจำรณำให้บริกำรผ่ำนระบบ NGIS Portal ตำมเงื่อนไขกำรให้บริกำร
ของแต่ละหน่วยงำนของผู้ให้บริกำร 

  ๒.๒ ผู้รับบริกำรสำมำรถน ำภูมิสำรสนเทศไปใช้ในภำรกิจของผู้รับบริกำร อำทิ เช่น กำรท ำแผนที่
เฉพำะเรื่อง หรือกำรวิเครำะห์ต่อยอด โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ  
แก่ผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรจะต้องอ้ำงอิงแหล่งที่มำแก่ผู้ให้บริกำรในงำนที่ผู้รับบริกำรได้พัฒนำหรือได้จัดท ำขึ้น
เพ่ือเป็นกำรแจ้งแหล่งที่มำของชุดข้อมูล และห้ำมส ำเนำภูมิสำรสนเทศให้แก่บุคคลที่สำมหรือหน่วยงำนอื่นต่อโดย
เด็ดขำด 
  ๒.๓ เมื่อผู้รับบริกำรพัฒนำข้อมูลแล้วเสร็จ ผู้ให้บริกำรหรือผู้ดูแลระบบ NGIS Portal สำมำรถ
ร้องขอให้ส่งมอบข้อมูล/ผลกำรน ำข้อมูลไปใช้ตำมภำรกิจของหน่วยงำน จำกผู้รับบริกำร 

 ข้อ ๓ วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑ เพ่ือบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐเพ่ือให้ได้ข้อมูลแผนที่ภำพถ่ำย
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ทั้งจำกกำรส ำรวจระยะไกลทำงอำกำศ ดำวเทียม และจำกภำคพ้ืนดิน 

  ๓.๒ เพ่ือเผยแพร่ภูมิสำรสนเทศให้หน่วยงำนของรัฐน ำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในกำรพัฒนำและ
บริหำรจัดกำรประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  ๓.๓ เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนงำนด้ำนภูมิสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ และประหยัดงบประมำณ
ในภำพรวมของประเทศ 

  ๓.๔ เพ่ือสนับสนุนหน่วยงำนของรัฐ และผู้ใช้งำนทั่วไปให้ใช้งำนระบบ NGIS Portal อย่ำงกว้ำงขวำง 
และเป็นเอกภำพ 

 

 

 



ข้อ ๔ ขอบเขต / เงื่อนไขการให้บริการ 

  ๔.๑ ผู้ให้บริกำรสำมำรถพิจำรณำให้บริกำรภูมิสำรสนเทศกลำงแก่หน่วยงำนผู้รับบริกำรดังนี ้

  ๑) กำรให้บริกำรภูมิสำรสนเทศในรูปแบบออนไลน์ ดังนี้ 

   - กำรให้บริกำรภูมิสำรสนเทศในรูปแบบ Web Map Service (WMS) และ Web Map 
Tile Service (WMTS) โดยผู้ รับบริกำรสำมำรถเรียกดูแผนที่ ได้ เท่ำนั้น ไม่สำมำรถ 
ดำวน์โหลดข้อมูล และไม่สำมำรถปรับแก้สัญลักษณ์ที่มำจำกแผนที่ภูมิสำรสนเทศ 
ในรูปแบบ WMS และ WMTS ได้ 

  -  กำรให้บริ กำรภู มิ สำรสน เทศในรูปแบบ  Web Feature Service (WFS) และ  
Web Coverage Service (WCS) โ ดยผู้ รั บบริ ก ำ รสำมำรถปรั บแก้ สัญลั กษณ์ จ ำก 
ภูมิสำรสนเทศในรูปแบบ WFS และ WCS สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูล แต่ไม่สำมำรถดำวน์
โหลดข้อมูลได้ 

 ๒) กำรให้บริกำรภูมิสำรสนเทศในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ เช่น Shapefile, GeoTiff, GPX, 
GeoRSS File, CSV File, KML เป็นต้น ส ำหรับหน่วยงำนที่มีซอฟต์แวร์ด้ำนระบบ GIS  
ที่สำมำรถเรียกใช้งำนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ได้ 

๓) ผู้ ให้บริกำรสำมำรถขอควำมอนุเครำะห์  ให้ผู้ ดูแลระบบจัดท ำภูมิสำรสนเทศ 
ในรูปแบบ WMS, WMTS, WFS และ WCS โดยน ำข้อมูลมำจัดเก็บที่เครื่องแม่ข่ำยของระบบ 
NGIS Portal (ผู้ดูแลระบบเป็นผู้จัดท ำแผนที่ในรูปแบบ WMS, WMTS, WFS และ WCS 
เท่ำนั้น โดยกำรปรับแต่งสัญลักษณ์ตำมหน่วยงำนผู้ให้บริกำร และผู้ดูแลระบบไม่รับผิดชอบ
เรื่องควำมถูกต้อง/ครบถ้วนของแผนที่ที่ให้บริกำร) 

        ๔) ภูมิสำรสนเทศท่ีให้บริกำรผ่ำนระบบ NGIS Portal ไม่สำมำรถน ำไปอ้ำงอิงทำงกฎหมำย 

  ๔.๒ ชุดข้อมูลภูมิสำรสนเทศพร้อมค ำอธิบำยข้อมูล (Metadata) แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

๑) ชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พ้ืนฐำน (FGDS) ประกอบด้วย ๑๓ ชั้นข้อมูลหลักดังนี้ 
- ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
- ชั้นข้อมูลเขตกำรปกครอง 
- ชั้นข้อมูลเส้นทำงคมนำคม 
- ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อำคำร 
- ชั้นข้อมูลป่ำไม้ 
- ชั้นข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- ชั้นข้อมูลแหล่งน้ ำ 
- ชั้นข้อมูลอุทกศำสตร์ 
- ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐำนแผนที่ 
- ชั้นข้อมูลควำมสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) 
- ชั้นข้อมูลภำพแผนที่ภูมิประเทศ 
- ชั้นข้อมูลแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
- ชั้นข้อมูลภำพดำวเทียมดัดแก้ 

 



๒) ชั้นข้อมูลภูมิสำรสนเทศอ่ืน ดังนี้ 
- แผนที่ อ่ืนๆ เช่น แผนที่ด้ำนธรณีวิทยำ/แร่ แผนที่ชุดดิน แผนที่แสดงต ำแหน่ง 

โรงไฟฟ้ำต่ำงๆ เป็นต้น 
- แผนที่เพ่ือกำรติดตำมสถำนกำรณ์ เช่น แผนที่น้ ำท่วมรอบ ๗ วัน แผนที่แสดง

ต ำแหน่งกำรเกิดไฟป่ำ เป็นต้น 

ข้อ ๕ ขั้นตอนการขอรับบริการ 

  ๕.๑ ในกำรขอใช้บริกำรภูมิสำรสนเทศกลำงไปใช้ในหน่วยงำน ให้ผู้ขอใช้ข้อมูลกรอกแบบค ำขอใช้
งำนชุดข้อมูลผ่ำนระบบสืบค้นและบริกำรภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ (National Geo-Informatics 
Infrastructure System : NGIS Portal) โดยระบุรำยละเอียดของผู้ขอใช้งำน วัตถุประสงค์ ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
ทั้งนี ้จะต้องแนบไฟล์แบบยอมรับข้อตกลงกำรใช้งำน (End User License Agreement : EULA) หรือหลักเกณฑ์
กำรให้บริกำรซึ่งได้ลงลำยมือชื่อของหัวหน้ำหน่วยงำนมำด้วย และเมื่อผู้ให้บริกำรหรือผู้ดูแลระบบ NGIS Portal 
พิจำรณำอนุมัติให้ใช้ข้อมูลแล้ว ผู้รับบริกำรจะได้รับ Email แจ้งกลับผลกำรอนุมัติกำรขอใช้ข้อมูล และขั้นตอน
กำรใช้ภูมิสำรสนเทศ 

  ๕.๒ กำรก ำหนดสิทธิ์กำรให้บริกำรภูมิสำรสนเทศกลำงแบ่งสิทธิ์ผู้รับบริกำร ๒ กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มหน่วยงำนที่ร่วมบูรณำกำรข้อมูล และกลุ่มผู้ใช้งำนทั่วไป (User) โดยมีขั้นตอนกำรขอรับบริกำรดังต่อไปนี้ 

๑) หน่วยงำนที่ร่วมบูรณำกำร หมำยถึง กลุ่มผู้ได้รับกำรอนุญำตให้สำมำรถเข้ำถึงชั้นข้อมูล 
และระดับชั้ นที่ ไ ด้ รั บสิทธิ์ จ ำกผู้ ดู แลระบบสู งสุ ด  ตำมที่ ผู้ ดู แลระบบก ำหนดสิทธิ์ 
โดยสำมำรถใช้งำนดังนี้ 

- กำรเข้ำใช้งำนต้องผ่ำนระบบ Log In  
- สำมำรถค้นหำ แสดง และใช้งำน Map Service และ Metadata ได้ทุกชั้นข้อมูลและ

ทุกระดับชั้นที่ได้รับอนุญำตตำมท่ีหน่วยงำนผู้ให้บริกำรก ำหนดสิทธิ์ 
- สำมำรถน ำ  Map Service ไปประยุกต์ ใช้งำน หรือพัฒนำ  Application/Solution  

เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน/นโยบำยรัฐบำล/ปัญหำเร่งด่วนของประเทศ 
๒) กลุ่มผู้ใช้งำนทั่วไป (User) สำมำรถใช้งำนดังนี้ 

- กำรเข้ำใช้งำนต้องมีกำรลงทะเบียนผู้ใช้งำน  
- สำมำรถค้นหำ แสดง Map service และ Metadata ในชั้นข้อมูลที่ได้รับอนุญำต 

ตำมท่ีผู้ดูแลระบบก ำหนดสิทธิ์ 

 ข้อ ๖ เงื่อนไขการใช้งาน 

  ๖.๑ ผู้รับบริกำรที่ได้รับอนุญำตให้น ำภูมิสำรสนเทศกลำงไปใช้งำนจะต้องไม่น ำชุดข้อมูลดังกล่ำว
ไปท ำซ้ ำ ท ำส ำเนำ หรือผลิตซ้ ำ (รวมถึงกำรรวมเข้ำกับวัสดุอ่ืนใด) ขำย อนุญำตให้ใช้ ให้เช่ำ อนุญำตต่อ จ ำหน่ำย
จ่ำยโอน ให้เปิดเผย ท ำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ ดัดแปลงข้อมูล หรือแจกจ่ำยในลักษณะอ่ืนใดที่เป็น
กำรหำประโยชน์ทั้งทำงตรง และทำงอ้อมจำกชุดข้อมูลดังกล่ำว หรือกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่นิติบุคคล 
หรือบุคคลอ่ืนใด นอกเหนือไปจำกผู้ให้บริกำร สถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  ไม่ว่ำในทำงใดๆ 
ผู้รับบริกำรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยทั้งหลำยเหล่ำนั้นทั้งสิ้นห้ำมน ำไปใช้ในกำรอ้ำงอิงทำง
กฎหมำย โดยผู้ให้บริกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบ NGIS Portal จะไม่รับผิดชอบต่อควำม
เสียหำยใดๆ ที่เกิดข้ึน 



๖ . ๒  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ภู มิ ส ำ ร ส น เ ท ศ ผ่ ำ น ร ะ บ บ สื บ ค้ น แ ล ะ บ ริ ก ำ ร 
ภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ (NGIS Portal) พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ผู้ให้บริกำร หรือผู้ดูแลระบบ NGIS Portal จัดท ำ
ขึ้น และผู้รับบริกำรได้ท ำควำมเข้ำใจข้อควำมทั้งหมดโดยละเอียด และยอมรับเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมข้อตกลงนี้แล้วจึง
ขอน ำภูมิสำรสนเทศกลำงไปใช้งำน 

๖.๓ เงื่อนไขและสิทธิ์ในกำรให้บริกำรข้อมูล เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
ผู้ให้บริกำร 

๖.๔ หำกหน่วยงำนผู้ ให้บริกำรภูมิสำรสนเทศมี กำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำของรำยกำร 
ชั้นข้อมูล สำมำรถท ำได้โดยไม่ต้องปรับแก้ร่ำงหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 

๖.๕ บทลงโทษผู้ที่ละเมิดกำรใช้ข้อมูล หำกผู้รับบริกำรได้น ำข้อมูลไปใช้และไม่ปฏิบัติ 
ตำมหลักเกณฑ์นี้  ผู้ ดู แลระบบ สำมำรถที่ จะด ำ เนินกำรตำมกฎหมำยตำมควำมจ ำ เป็น เหมำะสม  
หรืองดกำรให้บริกำรข้อมูลครั้งต่อไป 

 ข้อ ๗ บทเฉพาะกาล 

๗.๑ ระบุให้ ผู้ดูแลระบบในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ของ กภช. เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรติดต่อ
ประสำนงำนและสอบถำมข้อมูลเบื้องต้น จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ 

๗.๒ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรให้บริกำร และกำรก ำหนดสิทธิ์กำรรับบริกำรของกลุ่มผู้รับบริกำร
ให้สำมำรถท ำได้โดยผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ 

 


