
แบบคําขอรับบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ 

สวนภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(เฉพาะหนวยงานสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูล 

เรียน  ผูอํานวยการสวนภูมิสารสนเทศ 
 

ขาพเจา    ตําแหนง    หมายเลขบัตรประชาชน    

สังกัด    สํานัก/กอง    สวน/ฝาย/กลุม                                       

โทร    ท่ีอยู           

E-mail               

มีความประสงคขอความอนุเคราะหขอมูลดังนี้ 

บริการขอมูล Vector 

o พ้ืนท่ีปาอนุรักษตามกฎหมาย 
o ท่ีตั้งชุมชนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
o ท่ีตั้งหนวยงานภาคสนาม 
o ท่ีตั้งหนวยงานสังกัดสวนกลาง (รวมสบอ.) 
o ชนิดปา ป 2543 
o ขอมูลขอบเขตแปลงปลูกปา 
o แปลงพิสูจนสิทธิ์ ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 
o ขอบเขตลุมน้ําสาขา 
o เขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) 
o ขอบเขตการปกครอง ระดับตําบล 
o ขอบเขตการปกครอง ระดับอําเภอ 
o ขอบเขตการปกครอง ระดับจังหวัด 
o การใชประโยชนท่ีดิน 2551-2552 
o การใชประโยชนท่ีดิน 2553-2556 
o การใชประโยชนท่ีดิน 2558-2559 

o พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 2551-2552 
o พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 2553-2556 
o พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 2558-2559 
o ปาไมถาวร 
o ขอมูลการใชประโยชนท่ีดินป 2545 
o ขอมูลพ้ืนท่ีปาป 2556 
o ขอมูลพ้ืนท่ีปาป 2557 
o ขอมูลพ้ืนท่ีปาป 2558 
o ขอมูลพ้ืนท่ีปาป 2559 
o ขอมูลพ้ืนท่ีปาป 2560 
o ปาสงวนแหงชาติ 
o ขอบเขตปาเลน 
o ขอบเขตชั้นคุณภาพลุมน้ํา 

 

บริการขอมูล Raster 

 
o ภาพถายดาวเทียม Landsat 5 ป 2531-2554 (ความละเอียด 30x30 ตารางเมตร) 
o Sentinel-2 2560-2561 (ความละเอียด10x10 ตารางเมตร) 
o ภาพถายดาวเทียม Landsat 8 ป 2557-ปจจุบัน (ความละเอียด 30x30 ตารางเมตร) 
o ภาพ pan-sharpened (ความละเอียด 7.5x7.5 ตารางเมตร) 
o ภาพถายทางอากาศโครงการ WWS (World Wide Survey) ป 2495-2499 
o ภาพถายทางอากาศโครงการ VAP-61 (VERTICAL ARIAL PHOTOGRAP PROJECT) ป 2506-2513 
o ภาพถายทางอากาศโครงการ น.ส. 3 ป 2515-2524 
o ภาพถายทางอากาศโครงการ DOL ป 2525-2538 

 
 



เข้าระบบแล้ว 

ลงช่ือ....................................... 

วนัท่ี.........................................

    

 

บริการขอมูลแบบฟอรมแผนท่ี (เฉพาะบริการพิมพแผนท่ีท่ีสวนภูมิสารสนเทศ) 

o A0 
o A1 
o A3 
o A4 

 

ไดรับขอมูล CD DVD   จํานวน  แผน ความจุ        GB/MB 

ไดรับขอมูลแผนท่ี จํานวน  แผน ขนาดกระดาษ  นิ้ว ลงนาม    ผูขอขอมูล 

ไดรับขอมูล Scan  จํานวน  แผน   ขนาดกระดาษ  นิ้ว         (                                 ) 

 ลงนาม      ผูรับขอมูล 

(    )  ลงนาม    หัวหนากลุม 

วันท่ี /  /            (    ) 

ระยะเวลาการดําเนินการจัดทําขอมูล 

เริ่มดําเนินการวันท่ี  เดือน  พ.ศ.   

ดําเนินการแลวเสร็จวันท่ี  เดือน  พ.ศ.   

รวมระยะเวลาการดําเนินการจัดทําขอมูล จํานวน   วัน 

ลงนาม     ผูจัดทําขอมูล 

(    ) 

วันท่ี /  /  

หมายเหตุ ขอมูลที่จัดใหบริการนั้น เปนขอมูลพื้นฐานทั่วไปจึงใชไดในทางวิชาการเทานั้น และไมสามารถใชอางอิงทางกฎหมายได 

o ภาพถายทางอากาศโครงการกรมแผนท่ีทหาร (NIMA) ป 2537-2543 
o ภาพถายทางอากาศโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2545 
o ภาพ Topo Map (1:50,000) 
o ภาพถายดาวเทียม planet 4 ชวง มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจผูรับบริการขอมูลดานภูมิสารสนเทศ กลุมบริการขอมูลฯ สวนภูมิสารสนเทศ 

 

ผูรับบริการ     หนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช    

     ระบุ          

      หนวยงานภายนอก          

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาทําเครื่องหมาย √ หนาขอความตอไปนี้) 

1. เพศ   ชาย   หญิง 

2. อายุ   18-25 ป  26-35 ป  36-45 ป 46 ปข้ึนไป 

3. วุฒิการศึกษา  มัธยมหรือเทียบเทา ปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใหบริการ (กรุณาทําเครื่องหมาย √ หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด) 

ประเด็นวัดความพอใจ มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

1. .ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน      

2. เจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจตอระบบงาน 
     

3. ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ 
     

4. คุณภาพของการใหบริการท่ีทานไดรับ      

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

1. มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง      

2. ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 
     

3. ข้ันตอนในการใหบริการมีความเหมาะสม 
     

4. มีอุปกรณและเครื่องมือทันสมัยในการใหบริการ 
     

5. มีความถูกตองของขอมูลท่ีใหบริการ       

 

โดยภาพรวมทานมีความพอใจอยูในระดับใด 

1.    2.   3.   4.   5. 

  

ขอเสนอแนะ             

              

              
               


