แบบสำรวจชั้นข้อมูลภูมิสำรสนเทศพื้นฐำน
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดย สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ในฐำนะ
ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ (กภช.) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภูมิสำรสนเทศ
พื้นฐำนของหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบ และคำอธิบำยข้ อมูล(metadata) ตำมมำตรฐำน ISO 19115 สำมำรถเข้ำดู
รำยละเอียดได้ที่ http://thaisdi.gistda.or.th/
1. คุณลักษณะพื้นฐำน
1.1หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1.2 ชื่อชั้นข้อมูล
ชื่อชั้นข้อมูล

ไทย : ..........................................................................................................................

(หำกมีแก้ไข)

อังกฤษ (ถ้ำมี) :...........................................................................................................

1.3 วัตถุประสงค์ในกำรจัดทำ
ชั้นข้อมูลนี้
1.4 มำตรฐำนของรหัสภำษำ ที่
ใช้ในกำรบันทึกข้อมูลในตำรำง
อรรถำธิบำย (Attribute)

ISO646US (อังกฤษ)

1.5ภำษำที่ใช้เก็บข้อมูล

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ

1.6รูปแบบกำรใช้งำนข้อมูล

ใช้เฉพำะภำยในหน่วยงำน

TIS-620

ISO/IEC 8859-11 (ไทย)UNICODE (UTF-8)
อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................
มีให้บริกำรภำยนอกหน่วยงำน
เอกชนรำชกำร
รำชกำรและสถำนศึกษำ
ทั้งเอกชนและรำชกำร

1.7รูปแบบข้อมูลที่ให้บริกำร

Digital file

Hard Copy

Vector (File Format)…....................................

ขนำดระวำง : …………….
(หน่วย ต่อ 1 แผ่น)

Feature Type :
 Point  Polyline

มำตรำส่วน : …………….

Polygon

* โปรดระบุมำตรำส่วนที่จัดทำข้อมูล 1 : …........…....
Raster (File Format) : …………......………
ค่ำควำมละเอียดจุดภำพ : ………………..……(ระบุ หน่วย)
1.8ระบบพิกัด

Indian 1975

WGS84

(ที่ผลิตต่อแผ่น)

(Coordinate System)
1.9 ระบบอ้ำงอิงทำงดิ่ง

 Geographic (GCS)

 Geographic (GCS)

 UTM Zone …….................…..

UTM Zone ….....................

 National Geodetic Vertical Datum 1929  Mean Sea Level
 Geoid Elipsoid/Spheroidอื่นๆ (โปรดระบุ)……………………….

1.10ข้อมูลครอบคลุมพื้นที่

ทั้งประเทศไทยอื่นๆ (โปรดระบุ) : ………………………………..

1.11ชั้นข้อมูลมี Metadata
หรือไม่

มี Metadata (โปรดระบุ)

ไม่มี

 ISO19115FGDC
 ISO19139 Dublin Core
 อื่นๆ …………………………………

1.12ช่วงเวลำกำรจัดทำข้อมูล

วันที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล (data acquisition) : …............…………………………..
วันที่ผลิตข้อมูล

: .........................................................................

วันที่เริ่มใช้งำนข้อมูล

: …..........................………………………………………

วันที่เริ่มให้บริกำรข้อมูล

: ….......................…………………………………………

วันที่หมดอำยุกำรใช้งำนข้อมูล

: ………………………………………………………………..

2. คุณภำพข้อมูล
2.1 ควำมครบถ้วนของข้อมูล

 ไม่มีกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของ Feature
 มีกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของ Feature
วิธีกำรตรวจสอบ :….....................…………………………………………………………
ผลกำรตรวจสอบควำมครบถ้วน / เกณฑ์ของข้อกำหนด: …………………….
มีกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของ Attribute
วิธีกำรตรวจสอบ :.....................................................................…………………
ผลกำรตรวจสอบควำมครบถ้วน / เกณฑ์ของข้อกำหนด: …………………….

2.2ตัวชี้วัด ควำมถูกต้องเชิง
ตำแหน่งของข้อมูล

Root Mean Square Error

2.3 ค่ำควำมคลำดเคลื่อนเชิง
ตำแหน่ง (Accuracy)

ทำงรำบ : …………………………….….…….(โปรดระบุ หน่วย)

 Mean Error

 Maximum Error
อื่นๆ (โปรดระบุ).............................

ทำงดิ่ง : …………………………….….…….(โปรดระบุ หน่วย)

3. แผนกำรบำรุงรักษำ
3.1 แผนในกำรบำรุงรักษำ

ไม่มี/ยังไม่มีแผนบำรุงรักษำ  มีแผนที่จะจัดทำข้อมูลชุดใหม่ทดแทน

 มีแผนในกำรบำรุงรักษำ/ปรับปรุงข้อมูล
3.2 ควำมถี่ในกำรปรับปรุง
ข้อมูล (Maintenance And
Update Frequency)

ทุกวัน

รำยสัปดำห์

รำยเดือน

ทุก 3 เดือน

ทุก 6 เดือน

รำยปี

ตำมงบประมำณ

ไม่แน่นอน

ไม่ทรำบ

ไม่มีแผน

อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………..………..………

3.3 ประเภทข้อมูลที่ปรับปรุง

Attribute

Attribute type

Collection Hardware

(Update Scope)

Collection Session

Dataset

Series

Non Geographic
Dataset

Dimension Group

Feature Type

Field Session

Software

Property Type

Model

Title

Service

…อื่นๆ……………………

4. เงื่อนไขในกำรเข้ำถึงและใช้งำนข้อมูล
4.1 หน่วยงำนที่ให้บริกำร

เฉพำะหน่วยงำนรัฐบำล  เฉพำะหน่วยงำนเอกชน
 สำธำรณชน

อื่นๆ (โปรดระบุ) ..สถำนศึกษำ...........................

4.2 ระเบียบกำรให้บริกำรข้อมูล ไม่มีกำรกำหนด
ให้บริกำรตำมหลักเกณฑ์ : ……………………………………………………………………*
 ให้บริกำรตำมระเบียบ : ……………………………………………………………………….*
(* โปรดแนบเอกสำรรำยละเอียดกำรให้บริกำรประกอบ)
4.2 วิธีกำรรับบริกำรข้อมูล

ออกหนังสือขอรับบริกำรข้อมูลจำกต้นสังกัด
ออกหนังสือเพื่อขอรหัสผ่ำนเข้ำใช้งำน (กรณีใช้งำนผ่ำนระบบออนไลน์)
 ไม่มีเงื่อนไข
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................

4.3 เงื่อนไขในกำรเข้ำถึงข้อมูล

เข้ำรับบริกำรที่หน่วยงำนโดยตรง
รับบริกำรข้อมูลผ่ำนทำง :
Web site : ………………………………………………………………………………………………..
WMS URL : ……………………………………………………………………………………………….
ArcIMS ArcGIS Server
MapServerอื่นๆ (โปรดระบุ)....................................

4.4 เงื่อนไขในกำรใช้งำนข้อมูล
(ลิขสิทธิ์)

สำมำรถคัดลอกและเผยแพร่ได้
ห้ำมคัดลอกหรือเผยแพร่ นอกจำกจะได้รับกำรอนุญำตจำกหน่วยงำนที่ให้บริกำร

 ห้ำมคัดลอกหรือเผยแพร่ ไม่ว่ำกรณีใดๆ
 ห้ำมนำข้อมูลไปใช้ในเชิงพำณิชย์
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................
4.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้งำน
ข้อมูล (โปรดระบุ จำนวน
ค่ำใช้จ่ำย ถ้ำมี เช่น 500 บำท/
ระวำง , 3 บำท/จุด)

 เสียค่ำใช้จ่ำยเฉพำะหน่วยงำนเอกชน

: ……………/……………

 เสียค่ำใช้จ่ำยทั้งหน่วยงำนรัฐบำลและเอกชน
หน่วยงำนรัฐบำล: ……………/……………
หน่วยงำนเอกชน: ……………/……………
เสียค่ำใช้จ่ำยเฉพำะ ค่ำอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล

: ……………/……………

ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………
5. สถำนที่ติดต่อและผู้รับผิดชอบให้บริกำรข้อมูล
5.1 สถำนที่ติดต่อขอรับบริกำร
ข้อมูล

ที่อยู่ :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
E-mail :…………………….......................................................................…………………

5.2 ผู้กรอกข้อมูล

ชื่อ : …...............................................ตำแหน่ง : ......................................................
หน่วยงำน : ….................................…เบอร์โทรศัพท์.........................................………
E-mail : …......................................………………………………………………………………….

