
1 
 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท าแผนที่ 

1. การเก็บค่าพิกัด 

2. การตรวจสอบความถูกต้องของค่าพิกัด 

 

 

 

  หน่วยงานสามารถท าการเก็บค่าพิกัดได้หลายวิธี เช่น การจัดเก็บด้วยเครื่อง GPS หรือสมาร์ท
โฟน (Smartphone) การจัดเก็บด้วยระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) เป็นต้น โดยท าการบันทึก
ค่าพิกัดท่ีได้ตามรูปแบบ ดังนี้ 
 1.1 ให้เก็บค่าพิกัดด้วยระบบพิกัดภูมิศาสตร์แบบองศาทศนิยม (เท่ากับหรือมากกว่า 5 ต าแหน่ง) 
Latitude (N), Longitude (E) พ้ืนหลักฐานอ้างอิง WGS1984  
 1.2 จดบันทึกเลขค่าพิกัดโดยระบุทศนิยมเท่ากับหรือมากกว่า 5 ต าแหน่ง เรียงเป็นล าดับต่อเนื่อง 
ห้ามสลับ และควรจดบันทึกอย่างน้อย 4 จุด เพ่ือสามารถสร้างรูปแปลงและแสดงขอบเขตที่ถูกต้อง 
 ตัวอย่าง    จุดที ่1     15.11043         100.14919  
              จุดที่ 2     15.06381         100.16263 
    จุดที่ 3    15.06427     100.16290   
    จุดที่ 4    15.11013     100.14949  
   

        
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  หากเก็บค่าพิกัดด้วยเครื่อง GPS หรือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ควรตรวจสอบความ
ถูกต้องของค่าพิกัดจากระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) เพ่ือลดความผิดพลาดในการจัดท าแผนที ่
 2.1 เข้าระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) 
 2.2 เลือก “การน าเสนอข้อมูล” และเลือก “เชิงภูมิศาสตร์ (แผนที่)”   
 2.3 ควรตั้งค่าข้อมูลแผนที่ (Map Source) เลือก “Google Maps” และตั้งค่ามุมมองแผนที่ (Map view) 
 เลือก “Satellite”  
 2.4 เลือก “ดูชั้นข้อมูล” และเลือก “ชั้นข้อมูล GIS” เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลค่าพิกัด 
 2.5 เลือกชั้นข้อมูล “ป่าไม้” และ “ข้อมูลพื้นฐาน” หากต้องการตรวจสอบพ้ืนที่บริเวณเขตทะเลชายฝั่ง  
 ให้เลือกชั้นข้อมูล “ป่าชายเลน,แนวปะการัง,แหล่งหญ้าทะเล” เพ่ิมเติม หรือสามารถเลือกชั้น 
 ข้อมูลอื่นๆท่ีจ าเป็นได้ เมื่อได้ชั้นข้อมูลที่ต้องการแล้วให้คลิก “ปิด”  
 2.6 จากนั้นให้เลือก “เพิ่มข้อมูล” เลือก “เพิ่มจุดแบบก าหนดค่า” และเลือก “เพิ่มโพลีกอน”  
 2.7 ท าการ “ตั้งชื่อ POI” และกรอกเลขค่าพิกัดที่จัดเก็บมาทีละแปลงให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก “จัดเก็บ”  
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3. แบบฟอร์ม และการจัดส่งข้อมูล 

4. ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดท าแผนที่ 

 

   

  หน่วยงานที่ขอรับบริการต้องจัดท าแบบฟอร์มทั้งหมด 3 แบบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
www4.fisheries.go.th/gis ไปที่ แบบฟอร์ม  แบบฟอร์มต่างๆมีดังนี้  

 1. แบบฟอร์มขอรับบริการจัดท าแผนที่  
 2. แบบฟอร์มรายละเอียดพิกัดรูปแปลง  
 3. ตารางรายละเอียดค่าพิกัดรูปแปลง  
     3.1 ตัวเลขทั้งหมดให้ใช้ “เลขอารบิก” 
     3.2 กรอกค่าพิกัดให้มีทศนิยมเท่ากับหรือมากกว่า 5 ต าแหน่ง 
     3.3 ไม่ผสาน (merge) ช่องในตาราง ทั้งหัวตารางหรือข้อมูลภายในตาราง 
     2.4 ระบชุื่อ Sheet เป็น “แปลงที่.....บริเวณ.....” เช่น แปลงที่ 1 บริเวณท่าน้ านนท์ 
     2.5 บันทึกไฟล์ให้เป็นชนิด Excel Workbook (*.xlsx) หรือ Excel 97-2003 (*.xls) เท่านั้น 
     2.6 ตั้งชื่อไฟล์ให้ชัดเจน และระบุชื่อจังหวัด (กรณี แผนที่แนบท้ายฯจังหวัด)  

  ตัวอย่าง  - พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง จ.ราชบุรี จ านวน 15 แปลง  
     - พ้ืนที่เพาะเลี้ยงหอยทะเล จ.สุราษฎร์ธานี จ านวน 2 แปลง  
     - เขตพ้ืนทีร่ักษาพันธุ์สัตว์น้ า จ.ชลบุรี บริเวณเกาะสีชัง จ านวน 2 แปลง  
     - เขตห้ามใช้เครื่องมือท าการประมง บริเวณประจวบฯ ชุมพร สุราษฎร์ธานี  จ านวน 2 ฉบับ 
     โดยแบบฟอร์มตามข้อ 1 และ 2 ส่งมาพร้อมหนังสือราชการ เสนอผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนตารางรายละเอียดค่าพิกัดรูปแปลงตามแบบฟอร์มข้อ 3 ให้จัดส่งมา
ทาง e-mail : dofmap.fisheries@gmail.com  

  

 
 1. กลุ่ม พทภ. รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดท าแผนที่ของหน่วยงานขอรับบริการ ซ่ึงมีเอกสารหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย 
 1.1 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์การจัดท าแผนที่ 
 1.2 แบบฟอร์มขอรับบริการจัดท าแผนที่  
 1.3 แบบฟอร์มรายละเอียดพิกัดรูปแปลง  
 1.4 ตารางรายละเอียดค่าพิกัดรูปแปลง ต้องตรงตามท่ีแจ้งในแบบฟอร์มรายละเอียดพิกัดรูปแปลง 
                    (โดยจัดส่งไฟล์ Excel มาทางอีเมล์ก่อนแล้ว)  
 2. เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบพิกัดและข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนที่เบื้องต้น 
     2.1 กรณีพบข้อมูลค่าพิกัดผิด หรือข้อมูลไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานขอรับบริการ เพ่ือให้จัดเก็บค่าพิกัดหรือแก้ไขข้อมูลใหม่ และส่งกลับมาทางอีเมล์  
       2.2 กรณีข้อมูลค่าพิกัดถูกต้อง เจ้าหน้าทีจ่ะจัดท าร่างแผนที่ ตามข้อมูลที่ได้รับ  
 3. เจ้าหน้าทีท่ าการตรวจสอบร่างแผนที่ก่อนน าส่งหน่วยงานขอรับบริการ  
 4. เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือส่งร่างแผนที่ พร้อมจัดส่งไฟล์แผนที่ให้หน่วยงานขอรับบริการทางอีเมล์ของ
หน่วยงานฯ และ/หรือผู้ประสานงาน 
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4. ช่องทางการติดต่อ 

 5. หน่วยงานขอรับบริการ เมื่อได้รับร่างแผนที่แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของร่างแผนที่ หากมี
ความประสงค์ขอแก้ไขร่างแผนที่ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ (ดูที่ช่องทางการติดต่อ) หากตรวจสอบร่าง
แผนที่แล้วถูกต้อง ให้ส่งหนังสือขอรับแผนที่ฉบับจริงและระบุชื่อผู้ลงนามในแผนที่ มาที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
 6. เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าแผนที่ฉบับจริง และจัดส่งหนังสือราชการพร้อมไฟล์แผนที่ให้หน่วยงาน
ขอรับบริการ  

ระยะเวลาในการจัดท าแผนที่แนบท้าย 

  การนับระยะเวลาในการจัดท าแผนที่ โดยเรียงตามล าดับหน่วยงานที่ขอรับบริการก่อนหลัง 
และแยกตามประเภทข้อมูล ดังนี้ 

กรณี ข้อมูลไม่ซับซ้อนและถูกต้อง  ไม่เกิน         5   วันท าการ / แผนที่  1-5  ฉบับ 
กรณี ข้อมูลซับซ้อน   ไม่เกิน    6-10  วันท าการ / แผนที่  1-5  ฉบับ 
กรณี ข้อมูลซับซ้อนมาก       ไม่เกิน  11-15  วันท าการ / แผนที่  1-5  ฉบับ 

หมายเหตุ  

 1. ข้อมูลไม่ซับซ้อน หมายถึง ข้อมูลที่สามารถวาดแปลงได้ง่าย เป็นรูปเรขาคณิตทั่วไป เช่น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นต้น 
 2. ข้อมูลซับซ้อน หมายถึง ข้อมูลที่ประกอบไปด้วยจุดจ านวนหลายจุด เมื่อวาดแปลงแล้วจะเป็น
รูปทรงหลายเหลี่ยมหรือพ้ืนที่ล าน้ าที่มีความยาวครอบคลุมหลายอ าเภอหรือเขตพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในล าน้ า
ที่มีการเว้นบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า 
 3. ข้อมูลซับซ้อนมาก หมายถึง ข้อมูลที่ประกอบด้วยวิธีการท าหลายขั้นตอน เป็นพ้ืนที่ที่ต้องมีการ
ตรวจสอบเนื่องจากมีความเก่ียวข้องทางกฎหมาย ต้องมีการสอบถามรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจนก่อน
ด าเนินการจัดท าแผนที่ และสภาพภูมิประเทศมีความแตกต่างกัน เช่น พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล  มีเกาะแก่ง 
รอยต่อระหว่างประเทศ บริเวณซ้อนทับกับพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นต้น  
 

 

 
 ที่อยู่  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

    อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง 
    เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 เบอร์โทรศัพท์ งานแผนที่จังหวัด 0 2561 1341 หรือ 0 2562 0600-15 ต่อ 5104 
                งานแผนที่หน่วยงานส่วนกลาง 0 2558 0144 หรือ 0 2562 0600-15 ต่อ 5105 

 e-mail : dofmap.fisheries@gmail.com 

 Line กลุ่ม GIS-แผนที่แนบท้าย/แผนที่อ่ืนๆ 

 


