
ลําดับ หนวยงาน ชั้นแผนที่ มาตราสวน ปที่ผลิต ครอบคลุม

1 กรมแผนที่ทหาร แผนที่ภาพถายทางอากาศออรโท 1:50,000 2559 ทั้งประเทศ

2 กรมที่ดิน แผนท่ีภาพถายทางอากาศ 1:4,000 2554 ทั้งประเทศ

ภาพถายออรโทขาวชุด VAP61 1:4,000 2506-2513 จังหวัดพิษณุโลก

ภาพถายออรโทขาวชุด NS3 1:4,000 2515-2524 จังหวัดพิษณุโลก

ภาพถายออรโทขาวชุด DOL 1:4,000 2525-2538 จังหวัดพิษณุโลก

ภาพถายออรโทขาวชุด NIMA 1:4,000 2537-2543 ทั้งประเทศ

4 กรมขาวทหารอากาศ ภาพถายทางอากาศออรโทความละเอียดจุดภาพ 

0..10 เมตร ความถูกตองทางราบ 1 เมตร

1:2,000 2557 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด

ชายแดนภาคใต ไดแก จ. 

นราธิวาส  จ. ปตตานี จ. ยะลา

และ 4 อําเภอ จ. สงขลา

5 กรมพัฒนาที่ดิน แผนที่ภาพถายทางอากาศออรโท 1:4,000 2545 ทั้งประเทศ

แผนที่ภาพ Spot 5 Pansharpen 2.5 m 2548-2550 ทั้งประเทศ

แผนที่ภาพ Landsat 8 Pansharpen 15 m 2557 ทั้งประเทศ

แผนที่ภาพ Landsat 5 Pansharpen 25 m

พ.ศ. 2535

2535 ทั้งประเทศ

แผนที่ภาพ Landsat 5 Pansharpen 25 m

พ.ศ. 2534

2534 ทั้งประเทศ

แผนที่ภาพ Landsat 5 Pansharpen 25 m 2533 ทั้งประเทศ

2 สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬา

ภรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แผนที่ออรโธสีจากภาพถายดาวเทียม SMMS 1:40,000 2557 ทั้งประเทศ

1 กรมแผนที่ทหาร แผนที่หมุดหลักฐานแผนที่  1:50,000 บริเวณภาคเหนือและภาค

ตะวันออก

2 สํานักผังเมือง กทม. บริการผาน 

สทอภ.

แผนที่หมุดหลักฐาน กทม.

1 กรมแผนที่ทหาร แผนที่ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM)  1:50,000 บริเวณภาคเหนือและภาค

ตะวันออก

2 กระทรวงวทิยาศาสตร แบบจําลองความสูงภูมิประเทศ DEM จาก LIDAR มี

ความละเอียดจุดภาพ 2 เมตร ความถูกตองทางราบที่

 2 เมตร

 - 2555 เจาพระยาโซนนอก

3 สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬา

ภรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เสนช้ันความสูง 30 เมตร, 50 เมตร 1:50,000 2557 ทั้งประเทศ

1 กรมการปกครองบริการผาน สทอภ. ขอบเขตจังหวัด 1:50,000 ทั้งประเทศ

2 กระทรวงคมนาคม ขอบเขตการปกครอง

ขอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาล

1:20,000 / 1:4,000 (ใน

เขตเมือง)

2554 ทั้งประเทศ

รายการชั้นแผนท่ีในระบบสืบคนและบริการภมูิสารสนเทศกลางของประเทศ NGIS Portal

3

1

L04  แผนที่ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM)

L05  แผนที่เขตการปกครอง

L03  แผนที่หมุดหลักฐาน

ทั้งประเทศ

L02  แผนที่ภาพดาวเทียมดัดแก

สทอภ. ขอมูลภาพถายดาวเทียมรายละเอียด 2 เมตร 1:25,000 2560–2562

L01  แผนที่ภาพทางอากาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม บริการผาน สทอภ.

ภาพถายออรโทขาวชุด WWS 1:4,000 2495-2498 จังหวัดพิษณุโลก



ขอบเขตของเขต   

ขอบเขตของแขวง

1:4,000 2556 กทม.

ขอบเขตการปกครอง 1:4,000 เขตจตุจักร

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง พ.ศ.2556

แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ พ.ศ.2556

ขอบเขตแขวง

ขอบเขตของเขต

พื้นที่คลอง แหลงนํ้า

เสนก่ึงกลางทางนํ้า

แมน้ําเจาพระยา

เสนก่ึงกลางถนน

พื้นที่ถนน

อาคาร

ทางรถไฟ

ทางดวนพิเศษ

พื้นที่ทางยกระดับ สะพานลอย

รถไฟฟาขนสงมวลชน

เสนแบงเขตการปกครอง 

สถานท่ีสําคัญ

1:4,000 กทม.

4 สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร 

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)

ขอบเขตเทศบาล - - สงขลา, สตูล

5 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตําแหนงท่ีตั้ง อปท. - 2563 ทั้งประเทศ

1 กระทรวงคมนาคม เสนทางคมนาคม

เสนทางดวน ทางยกระดับ

เสนทางรถไฟ

เสนทางรถไฟฟา

ตําแหนงจุดตัดถนน

สถานีขนสงสินคาและผูโดยสาร

สถานท่ีสําคัญ

สิ่งอํานวยความสะดวกดานคมนาคม

- 2554 ทั้งประเทศ

รถไฟฟาขนสงมวลชน

พื้นที่ทางยกระดับ สะพานลอย

ทางดวนพิเศษ

ทางรถไฟ

พื้นที่ถนน

เสนก่ึงกลางถนน

1:4,000 2556 กทม.

เสนทางคมนาคม เขตจตุจักร

1 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา

และการเกษตร (องคการมหาชน) 

บริการผาน สทอภ.

สถานีตรวจวัดปริมาณนํ้าฝน - 2560 ทั้งประเทศ

บอนํ้าบาดาล

บอบาดาล (โครงการแกภัยแลงเรงดวน ตามนโยบาย

รัฐ 900 บอ)

- 2557-2558 ทั้งประเทศ

ตําแหนงบอนํ้าบาดาลใชการได

ช้ันขอมูลศักยภาพนํ้าบาดาล

- 2559 ทั้งประเทศ

แมน้ําเจาพระยา

เสนก่ึงกลางทางนํ้า

พื้นที่คลอง แหลงนํ้า

1:4,000 2556 กทม.

พื้นที่แหลงนํ้า เขตจตุจักร

3
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3 ตําแหนงสะพาน

สะพาน

ทางหลวงชนบท

1:50000 2558 ทั้งประเทศ (ปจจุบัน เก็บขอมูล

ไปได 25%)

3

2

สํานักผังเมือง กทม

กรมทางหลวงชนบท/ ทางหลวง

ชนบท และ สะพานในความ

รับผิดชอบ

L07  แผนที่แหลงน้ํา

กรมทรพัยากรนํ้าบาดาลใหบริการ

ผาน สทอภ.

สํานักผังเมือง กทม

สํานักผังเมือง กทม

L06  แผนที่เสนทางคมนาคม



4 กรมทรพัยากรนํ้า บริการผาน 

สทอภ.

ขอบเขต 25 ลุมนํ้าหลัก 254 ลุมนํ้าสาขา 1:50,000 2552 ทั้งประเทศ

5 กรมชลประทาน พื้นที่โครงการชลประทานท่ัวประเทศ

ที่ต้ังโครงการชลประทานทั่วประเทศ

พื้นที่ชลประทานท่ัวประเทศ

1:25,000 2555 โครงการชลประทานขนาดใหญ 

และ โครงการชลประทานขนาด

กลาง

เสนทางนํ้า 1 : 50,000 - ทั้งประเทศ

แหลงนํ้าผิวดิน - - ทั้งประเทศ

พื้นที่นํ้าทวมซ้ําซาก/รายป - 2548-2557 ทั้งประเทศ

ขอบเขตลุมน้ําทะเลสาบสงขลา สงขลา, สตูล

สถานีตรวจวัดของระบบโทรมาตรในลุมนํ้า

ปริมาณนํ้าทาลุมน้ํายอยทะเลสาบสงขลา

ช้ันหินใหนํ้าใตดิน

ช้ันคุณภาพลุมน้ํา

ขอบเขตลุมน้ํายอย

สงขลา, สตูล

8 สถานภูมิภาคเทคโนโลยอีวกาศ

และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ

ตอนลาง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

กลุมช้ันขอมูลโครงการพัฒนาแหลงนํ้าตามความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ 

กลุมช้ันขอมูลจากสํารวจระดับตําบลจากประชาชนใน

พื้นที่ 

กลุมช้ันที่ตั้งแหลงนํ้าที่มีในปจจุบัน 

กลุมช้ันขอมูลสนับสนุนโครงการอนุรักษปาตนนํ้า/จัด

เขตท่ีดิน 

พื้นที่ประสบภัยพิบัติ

ช้ันขอมูลแผนที่ฐาน เชน ที่ต้ังหมูบาน

1:50,000 2556 พิษณุโลก

อาคาร              

สถานท่ีสําคัญ

1:4,000 2556 กทม.

พื้นที่อาคาร 1:4,000 2556 เขตจตุจักร

2 กรมโยธาธิการและผังเมือง เขตผังเมืองรวม 1:4,000

3 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 1:50,000 2563 ทั้งประเทศ

4 สถานภูมิภาคเทคโนโลยอีวกาศ

และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ

ตอนลาง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ที่ต้ังหมูบาน 1:50,000 2556 พิษณุโลก

5 การไฟฟานครหลวง ช้ันขอมูลขอบเขตอาคาร บริเวณ 3 จังหวัด ไดแก กทม. 

นนทบุรี และสมุทรปราการ

6 กรมประมง ตําแหนงท่ีตั้งสํานักงานประมงจังหวัด 1:50,000 2565 ทั้งประเทศ

1 กรมโยธาธิการและผังเมือง การใชประโยชนท่ีดินในอนาคต 1:4,000 ทั้งประเทศ

2 กรมพัฒนาที่ดิน แผนที่การใชประโยชนท่ีดิน 1:25,000 2551-2552 ทั้งประเทศ

แผนที่พื้นที่ปลูกขาวเฉพาะปจจุบัน 1:250,000 ทั้งประเทศ

แผนที่พื้นที่ปลูกขาวโพดเฉพาะปจจุบัน 1:250,000 ทั้งประเทศ

แผนที่พื้นที่ปลูกออยเฉพาะปจจุบัน 1:250,000 ทั้งประเทศ

แผนที่พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังเฉพาะปจจุบัน 1:250,000 ทั้งประเทศ

4 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พื้นที่เพาะปลูกสับปะรด - 2556 - 2557 ทั้งประเทศ

5 สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร 

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)

การใชที่ดิน 2550

2555

สงขลา, สตูล

7

6

L08  แผนที่เขตชุมชน/อาคาร

สํานักผังเมือง กทม

L09  แผนที่การใชประโยชนที่ดิน

สทอภ.

1

3

สทอภ.

สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร 

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)



พื้นที่ปลูกขาว 

พื้นที่ปลูขาวโพดเลี้ยงสัตว 

พื้นที่ปลูมันสําปะหลัง 

พื้นที่ปลูถ่ัวเหลือง 

พื้นที่ปลูถ่ัวเขียว 

พื้นที่ปลูออย

1:50,000 2552

2554

2556

พิษณุโลก

ช้ันขอมูลพื้นท่ีเหมาะสมปลูกยางพารา 

ช้ันขอมูลยางพารารายแปลงจําแนกตามอายุยาง

1:50,000 2557 พิษณุโลก

7 สํานักคณะกรรมการออยและนํ้าตาล พื้นที่ปลูกออย 1:50,000 2560 ทั้งประเทศ

แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ท้ังประเทศ

ขอมูลสภาพปาไม 2558 ทั้งประเทศ

2 กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ

พันธุพืช บริการผาน สทอภ.

เขตรกัษาพันธุสัตวปา

อุทยานแหงชาติ

เขตหามลาสัตวปา

ทั้งประเทศ

แผนที่ปาชายเลน 1:7,000 2554 อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติ

สิรนิธร

แผนที่ปาไม 1:25,000 2556 อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติ

สิรนิธร

2 สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร 

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)

- ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาพรุ

- ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาดิบช้ืน

- เขตปฏิรูปที่ดิน

- เขตพื้นท่ีปาเพื่อการอนุรกัษ

- การใชประโยชนพื้นท่ีปาไม

สงขลา, สตูล

1 กรมแผนที่ทหาร แผนที่ภูมิประเทศ L7018 (TOPO MAP)  1:50,000 บริเวณภาคเหนือและภาค

ตะวันออก

1 กรมอุทกศาสตร เสนชายฝง

เสนความลึกเทา

ลักษณะพื้นทองทะเล

ตัวเลขน้ํา

สายนํ้า

- อาวไทย

แผนที่เรดารชายฝง 1:4,000,000 2558 อาวไทย

แผนที่ปะการัง 1:5,000 2552 อาวไทย, อันดามัน

แผนที่คณุภาพนาทะเล (Ocean color) 1:4,000,000 2556 อาวไทย, อันดามัน

แผนที่กัดเซาะชายฝง 1:100,000 2552 อาวไทย, อันดามัน

3 สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร 

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)

แหลงหญาทะเล

แหลงทรพัยากรสัตวนํ้า

ทาเรือ

ที่ต้ังเครื่องมือจับปลาไซน่ัง

ที่ต้ังเครื่องจับปลาโพงพาง

แหลงปลาหมึก

แหลงหอย

แหลงปู

แหลงกุง

แหลงปลา

สงขลา, สตูล

4 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง ปะการงัป 2558

หญาทะเลป 2558

ปาชายเลนป 2557

แนวกัดเซาะชายฝงป 2554

1:50,000 2554-2558 24 จังหวัดชายฝงทะเล

L13  แผนที่อุทกศาสตร

สทอภ.

L12  แผนที่แปลงที่ดิน

1 กรมที่ดิน รปูแปลงท่ีดิน 1:4,000 ปจจุบัน ท้ังประเทศ

L10  แผนที่ปาไม

L101 ปาตามกฎหมาย

L102 ปาตามกายภาพ

สทอภ.

L11  แผนที่ภาพแผนที่ภูมิประเทศ

1

1 กรมปาไม

สถานภูมิภาคเทคโนโลยอีวกาศ

และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ

ตอนลาง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

6

2



1 สํานักผังเมือง กทม แผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง

1:4,000 2556 กทม.

2 กรมสงเสริมการเกษตร ท่ีตั้งเกษตรจังหวัด

ที่ต้ังเกษตรอําเภอ

ปริมาณเครื่องเก็บเก่ียว

ปริมาณเครื่องตนกําลัง

ปริมาณเครื่องเตรียมดิน

ปริมาณเครื่องปลูกหยอด

ปริมาณรถบรรทุกการเกษตร

แปลงสมุนไพร

- - ทั้งประเทศ

3 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน

โรงไฟฟาพลังงานลม

โรงไฟฟาชีวมวล

โรงไฟฟากาซชีวภาพ

โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญ

โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและโซลารรูฟ

โรงไฟฟาขยะ

โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ

- - ทั้งประเทศ

4 กรมทรพัยากรธรณี แผนที่ดานธรณีวิทยา / แร - - ทั้งประเทศ

5 องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

(องคการมหาชน)

พื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เช่ือมโยง

พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เช่ือมโยง

พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย- ศรีสัชนาลัย-

กําแพงเพชร

พื้นที่พิเศษเมืองเกานาน

พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอูทอง

พื้นที่พิเศษเลย

- - เฉพาะพื้นที่พิเศษ

6 สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร 

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)

ที่ต้ังสถานีอุตุนิยมวิทยาและสถานีวัดฝน

ชุดดนิ

แหลงทองเท่ียว

แหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี

สงขลา, สตูล

7 สถานภูมิภาคเทคโนโลยอีวกาศ

และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ

ตอนลาง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ช้ันขอมูลพื้นฐาน 

โครงสรางพื้นฐาน 

สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1:50,000 2556 พิษณุโลก

8 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ท่ีตั้งโรงไฟฟา ท้ังประเทศ

9 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร

พื้นที่ประทานบัตร

พื้นที่อาชญาบัตร

1:50,000 2549 ทั้งประเทศ

10 ศนูยภูมิภาคเทคโนโลยอีวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

(มหาวิทยาลัยขอนแกน)

การใชประโยชนท่ีดินป 2009, 2012, 2015

การใชประโยชนท่ีดิน ประเภทปาไมป 2009, 2012, 

2013, 2015

การใชประโยชนท่ีดิน ประเภทตัวเมืองป 2009, 2012,

 2013, 2015

ขอบเขตหมูบาน

1:4,000 ขอนแกน

11 การไฟฟาสวนภูมิภาค ขอมูลระบบสายสง 115 เควี           

ขอมูลระบบจําหนายแรงสูง (22/33 เคว)ี 

ขอมูลระบบจําหนายแรงต่ํา (400/230 เคว)ี 

ขอมูลตําแหนงมิเตอร

74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเวน 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ

สมุทรปราการ)

12 การประปาสวนภูมิภาค แนวทอประปา 1:4,000 บริเวณภาคตะวันออก

13 กรมศลิปากร แหลงมรดกศิลปวัฒนธรรม ท้ังประเทศ

L14 แผนที่อื่น ๆ



14 กรมพัฒนาชุมชน พื้นที่ประสบภัยพิบัติ

พื้นที่การเขาถึงระบบประปาชุมชน

พื้นที่แสดงเอกสารสิทธิท่ีดินของครัวเรือน

พื้นที่แสดงการติดตอสื่อสารของครัวเรือน

พื้นที่แสดงขอมูลแรงงานตางดาว

พื้นที่แสดงการใชพลังงานทางเลือกของครัวเรือน

พื้นที่แสดงการเขาถึงไฟฟาของครัวเรอืน

พื้นที่การขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร

พื้นที่การขาดแคลนนํ้าสะอาดเพื่อการบริโภค

2558

15 การประปานครหลวง ตําแหนงโรงงานผลิตน้ํา

ทออุโมงค

สถานีสูบจายนํ้า

พื้นที่รบัผิดชอบ

ตําแหนงหัวดับเพลิง

ตําแหนงสํานักงาน

ทอจายนํ้า

ทอประธาน

พื้นที่บริการ

ตําแหนงจุดจายนํ้าวิกฤติภัยแลง

16 สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอมูลประชากรตามพื้นท่ี

ขอมูลสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานรายไดของ

ประชากร

2553 ทั้งประเทศ

17 กรมอุตุนิยมวทิยา ขอมูลปริมาณนํ้าฝน 2560 ทั้งประเทศ

18 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

ขอมูลผลิตภัณฑภาคและจังหวัด ทั้งประเทศ

19 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน)

ช้ันขอมูลใน Open Data ทั้งประเทศ

ตําแหนงการเกิดไฟปา 2557-ปจจุบัน ทั้งประเทศ

แผนที่นํ้าทวมปจจุบัน รอบ 7 วัน ปจจุบัน ทั้งประเทศ

ดัชนีความแตกตางความชืน ราย 7 วัน ปจจุบัน ทั้งประเทศ

L15  แผนที่ที่มีการอัพเดท

1 สทอภ.


