สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
เพื่อภารกิจสาธารณประโยชน์โดยไม่คิดมูลค่า
สํ า นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สทอภ.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ตาม พรฎ. จัดตั้งสํานักงานฯ พ.ศ. 2543 ในการให้บริการข้อมูล
ที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตประชาชน และความมั่นคงของชาติ ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ
หลายหน่วยงานมีความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากดาวเทียม แต่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลที่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สทอภ. จึงได้ดําเนินการสนับสนุนข้อมูลจาก
ดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐในการดําเนินภารกิจสําคัญเร่งด่วน
1. คุณสมบัติของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
1.1 ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
2. หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนข้อมูล
2.1 ข้อมูลจะต้องถูกนํามาใช้ในแผนงาน/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนของหน่วยงาน และ/หรือของรัฐบาล
(2) เพื่อความมั่นคงของประเทศ
(3) เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ หรื อ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับพระราชดําริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
(4) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
สําหรับภารกิจเฉพาะที่นอกเหนือจากข้อ (1) – (4) ข้างต้น สทอภ. จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
2.2 สทอภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้การสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
2.3 หากเกิดกรณีโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับการพิจารณาให้การสนับสนุน ให้ถือคําวินิจฉัยของ สทอภ. เป็น
ที่สิ้นสุด
2.4 ลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่ สทอภ. ให้บริการ ยังเป็นของ สทอภ. และ/หรือ เจ้าของข้อมูลนั้น ๆ
3. ข้อมูลที่ สทอภ. จะให้การสนับสนุนในโครงการ
3.1 ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่ สทอภ. ให้บริการ
3.2 เป็นข้อมูลจากดาวเทียมที่อยู่ในคลังข้อมูล หรือการสั่งถ่ายใหม่ โดยมีปริมาณเมฆปกคลุมภาพ
เป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมแต่ละดวง

4. วิธีการขอรับการสนับสนุน
4.1 หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน สามารถขอรับการสนับสนุน ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
(1) ยื่นเอกสารด้วยตนเอง โดยวงเล็บมุมซองว่า “ขอรับการสนับสนุนข้อมูล” ที่
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2141 4444
(2) ทาง e-Mail ที่ usd@gistda.or.th
(3) ทางไปรษณีย์ ได้ที่
สํานักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
(4) ทางเว็บไซต์ www.gistda.or.th
4.2 เอกสารการขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย
(1) หนังสือนําส่งจากหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ถึง ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อํานาจเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) แบบฟอร์ มขอรับการสนั บสนุนข้ อมูล จากดาวเที ยม โดยหน่ว ยงานที่ขอรั บการสนับ สนุ น
จะต้องกรอกแบบฟอร์มในส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้การพิจารณาการสนับสนุน
เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
4.3 หากมีข้ อสงสั ย หรื อต้ อ งการรายละเอี ยดเพิ่ม เติม สามารถสอบถามได้ ทางโทรศั พท์ห มายเลข
0 2141 4916, 0 2141 4592 หรือ 098 475 2574
5. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก สทอภ. จะต้องปฏิบัติดังนี้
5.1 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดําเนินการต่าง ๆ
5.2 ลงนามเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้ข้อมูลโดยไม่คิดมูลค่า
5.3 ส่งผลการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ได้รับในรูปแบบรายงาน หรือแผนที่ หรือเอกสาร/สิ่งพิมพ์ หรือ
รูปแบบอื่นใด ที่ไม่เป็นความลับและสามารถเผยแพร่ได้ ให้ สทอภ. ทราบจํานวน 1 ชุด ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนหลังสิ้นสุดแผนงาน/กิจกรรม
5.4 ห้ามจําหน่าย หรือแจกจ่ายข้อมูลที่ได้รับ หรือคัดลอกทั้งหมด หรือคัดลอกบางส่วนให้แก่บุคคลที่
สาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สทอภ.
5.5 ในการแสดงข้อมูลในรายงานหรือที่อื่นใด จะต้องระบุรายละเอียดของข้อมูล ได้แก่ ลิขสิทธิ์ข้อมูล
(Copyright) ชื่อดาวเทียม แบบการถ่ายภาพ วันที่ถ่ายภาพ สําหรับข้อมูลจากดาวเทียม และชื่อ
ชั้นข้อมูล เจ้าของชั้นข้อมูล ปีที่จัดทํา สําหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศ พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลว่าได้รับการสนับสนุนจาก สทอภ.

5.6 ยินยอมให้ สทอภ. นําผลงาน/ ผลผลิต/ ข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดที่เกิดจากการนําข้อมูลที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก สทอภ. ไปใช้ประโยชน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย สทอภ. จะระบุข้อความว่า เป็น
ผลงานของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน
6. ข้อสงวนสิทธิ์
6.1 สทอภ. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการนําข้อมูลที่ได้รับจาก สทอภ. ไปใช้
รวมถึงการใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งหลักฐานในทางกฎหมาย
6.2 ห้ามมิให้ผู้ใดทําซ้ํา ดัดแปลง ขาย ใช้ จําหน่ายจ่ายโอน ให้ หรือ เผยแพร่ด้วยประการใด ๆ
เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจาก สทอภ. เป็นลายลักษณ์อักษร
6.3 สทอภ. ไม่รับประกันว่าข้อมูลที่ให้การสนับสนุนจะตรงตามที่คาดหมาย ทั้งในส่วนคุณภาพของ
ข้อมูล ความสมบูรณ์ ความแม่นยํา ความเหมาะสมในเรื่องเวลา หรือความมีประโยชน์ เช่น ภาพไม่
ชั ด เจน ปริ ม าณเมฆ หรื อ ตํ า แหน่ ง เป้ า หมาย รวมถึ ง ความเหมาะสมในการใช้ ง านสํ า หรั บ
วัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมแบบองค์รวม
วันที่
ข้าพเจ้า (ชื่อ สกุล) (หัวหน้าหน่วยงาน/ที่ขอรับบริการข้อมูล)
ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง

โดยมี
เป็นผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
E-mail
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลแผนงาน/กิจกรรม ดังนี้
(1) ชื่อแผนงาน/กิจกรรม.

(2) วัตถุประสงค์ของแผนงาน/กิจกรรม

.

(3) สรุปสาระสําคัญของแผนงาน/กิจกรรม

.

(4) ระบุรายละเอียดพื้นที่ที่ต้องการข้อมูลท้ายแบบฟอร์ม
(5) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแผนงาน/กิจกรรม
(6) ความจําเป็นของการนําข้อมูลไปใช้

รายการข้อมูลที่ต้องการ จัดทําเป็นเอกสารแนบท้าย พร้อมแผนที่ จํานวน
(7) ผลผลิต/ผลลัพธ์ของแผนงาน/กิจกรรม

แผ่น

(8) คุณค่าที่เกิดจากการนําข้อมูลจากดาวเทียม/ข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ในแผนงาน/กิจกรรม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพันและจะปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และคําสั่งใด ๆ ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการขอรับบริการข้อมูล รวมถึงความตกลงในการใช้ข้อมูลของ สทอภ. เพื่อ
วัต ถุป ระสงค์ เป็นการเฉพาะ ที่ใช้ บังคั บอยู่ในขณะนี้ และที่สํ านักงานฯ เพิ่ มเติ มต่ อไปในภายหน้ า (หากมี )
ทุกประการ
(ลงชื่อ)
วันที่

(หัวหน้าส่วนราชการ/
ผู้อํานวยการสํานัก)

หมายเหตุ : รายละเอียดของโครงการจะถูกพิมพ์เผยแพร่เป็นข่าวสารให้ผู้สนใจทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

สําหรับเจ้าหน้าที่ :
ประเภทโครงการ
รับข้อมูล/เริ่มโครงการ

รหัสโครงการ
รายงานผลโครงการ

ครั้ง

รายละเอียดพื้นที่ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม
Latitude
Longitude

Latitude
Longitude

Latitude
Longitude

Latitude
Longitude

1. ระบุพิกัดรุ้ง/แวงทั้ง 4 มุมของบริเวณศึกษาเป็นองศาและลิปดา
2. ระบุขนาดพื้นที่ กว้าง x ยาว เป็นกิโลเมตร
3. สําเนาแผนที่มาตราส่วน 1 : 250,000 หรือแผนที่อื่นครอบคลุม บริเวณที่ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแนบ
มาแล้ว จํานวน
หน้า

