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  บทที่ 1 
เกี่ยวกับระบบ 

 
 

1.1. ความเป็นมาของระบบโปรแกรม 

ระบบต้นแบบแผนที่และแบบจ้าลองการประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากน้้าท่วม เป็นผลการด้าเนินโครงการ
ความร่วมมือพัฒนาต้นแบบแผนที่และแบบจ้าลองการประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากน้้าท่วมระหว่างสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย และ ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.  
จัดท้าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือมาตรฐานส้าหรับบริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ใช้ในจัดท้า
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมธรรม์ประกันภัย และการวิเคราะห์และประมวลผลความเสี่ยงด้านอุทกภัยส้าหรับ
ธุรกิจประกันวินาศภัย ในรูปแบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic Information System)  
โดยพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแผนที่แสดงพ้ืนที่ เสี่ยงภัยจากน้้าท่วมซ้้ าซากในระยะเวลา 11 ปี  
(2549 – 2559) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายที่แพร่หลายและรวดเร็ ว 
ในการเข้าถึง 

 
1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1. เพ่ือปรับเพ่ิมชั้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การประเมินความเสี่ยงพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากเพ่ิมเติม 
ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ย้อนหลัง 11 ปี (2549 – 2559) 

1.2.2. เพ่ือก้าหนดและพัฒนามาตรฐาน ในการจัดท้าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมธรรม์ประกันภั ย  
ของบริษัทสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

1.2.3. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลต้าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอาคาร  
จากข้อมูลเลขท่ีบ้าน ถนน และขอบเขตการปกครอง (ต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด) เพ่ือสนับสนุนการ
จัดท้าและปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมธรรม์ประกันภัย 

1.2.4. เพ่ือจัดท้าระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ เพ่ือการวิเคราะห์และประมวลผลความเสี่ยง
ด้านอุทกภัย ส้าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย 
 

1.3. เป้าหมายของโครงการ 

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ สทอภ. มีระบบต้นแบบแผนที่และแบบจ้าลองการประเมินพ้ืนที่ 
เสี่ยงภัยจากน้้าท่วม เพ่ือการพิจารณารับประกันวินาศภัย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ 
 

1.4. ส่วนประกอบของระบบ 

ระบบต้นแบบแผนที่และแบบจ้าลองการประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากน้้าท่วม ประกอบด้วยฐานข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์และโปรแกรมให้บริการออนไลน์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1.4.1. ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยชั้นข้อมูลแผนที่ และข้อมูลที่อยู่ ครอบคลุมทั่วประเทศ  
ดังนี้ 

ก) ชั้นข้อมูลแผนที่แสดงพ้ืนที่น้้าท่วมในระยะเวลา 11 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2559 
(Yearly Flooding Area) เป็นข้อมูลจัดท้าจากข้อมูลภาพดาวเทียมระบบเรดาห์ และข้อมูล
ดาวเทียมระบบอื่นๆ ของ สทอภ. แสดงถึงพ้ืนที่น้้าท่วมในแต่ละปีระหว่าง 2549 - 2559 

ข) ชั้นข้อมูลการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยจากน้้าท่วมซ้้าซาก (Repeated Flooding Areas) 
เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่น้้าท่วมในระยะเวลา 11 ปี ตามชั้นข้อมูลที่ได้จากการ 
วิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และแสดงผลเป็นพ้ืนที่ ที่ เกิดน้้าท่วมรายปี  
(พ.ศ. 2549 – 2559) (Year Flood Layer) และชั้นข้อมูลตามเงื่อนไขค่าดัชนี (Index)  
เป็น 4 แบบ ดังนี้ 

 พ้ืนที่ที่เกิดน้้าท่วมตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป ในระยะการเก็บข้อมูล 11 ปี ก้าหนดเป็นพ้ืนที่ที่ 
มีความเสี่ยงระดับรุนแรง หรือระดับสูง 

 พ้ืนที่ทีเ่กิดน้้าท่วม 3 ครั้งในระยะ 11 ปี ก้าหนดเป็นพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงระดับปานกลาง 
 พ้ืนที่ที่เกิดน้้าท่วม 2 ครั้งในระยะ 11 ปี ก้าหนดเป็นพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงระดับต่้า 
 พ้ืนที่ที่ไม่เคยเกิดเหตุน้้าท่วม ในระยะ 11 ปี จะก้าหนดเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงจาก 

น้้าท่วมในระดับต่้าที่สุด 

ค) ชั้นข้อมูลแผนที่ประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยเนื่องจากน้้าท่วมรายต้าบล (Flooding Risk Zoning) 
เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากน้้าท่วมซ้้าซากที่ได้จาก ข) โดยซ้อนทับกับ 
ชั้นข้อมูลขอบเขตต้าบล และแสดงผลเป็น 5 กลุ่ม (Zone) ก้าหนดเงื่อนไขแบ่งกลุ่ม 
(Zoning Index) เป็น 5 แบบ ดังนี้ 

โซนที ่1:   ก้าหนดเงื่อนไข: ต้าบลใดๆ ที่พ้ืนที่มีน้้าท่วมซ้้าซากตั้งแต่ 80% ขึ้นไปในช่วง
ระยะเวลาที่ก้าหนดข้างต้น และพ้ืนที่เสียหายรวมกันเกินร้อยละ 50 ของปริมาณ
พ้ืนที่ทั้งหมดของต้าบลนั้นๆ 

โซนที ่2:   ก้าหนดเงื่อนไข: ต้าบลใดๆ ที่พ้ืนที่มีน้้าท่วมซ้้าซากตั้งแต่ 80% ขึ้นไปในช่วง
ระยะเวลาที่ก้าหนดข้างต้นแต่มีพ้ืนที่เสียหายรวมไม่เกินร้อยละ 50 ของปริมาณ
พ้ืนที่ทั้งหมดของต้าบลนั้นๆ หรือต้าบลใดๆ ที่พ้ืนที่มีน้้าท่วมซ้้าซากระหว่าง  
60-79% และพ้ืนที่เสียหายรวมกันเกินร้อยละ 50 ของปริมาณพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ต้าบลนั้นๆ 

โซนที ่3:   ก้าหนดเงื่อนไข: ต้าบลใดๆ ที่พ้ืนที่มีน้้าท่วมซ้้าซากระหว่าง 60-79% ในช่วง
ระยะเวลาที่ก้าหนดข้างต้น และพ้ืนที่ เสียหายรวมกันไม่ เกินร้อยละ 50  
ของปริมาณพ้ืนที่ทั้งหมดของต้าบลนั้นๆ หรือต้าบลใดๆ ที่พ้ืนที่มีน้้าท่วมซ้้าซาก
ระหว่าง 40-59% ในช่วงระยะเวลาที่ก้าหนดข้างต้น และพ้ืนที่เสียหายรวมกัน
เกินร้อยละ 50 ของปริมาณพ้ืนที่ทั้งหมดของต้าบลนั้นๆ 

โซนที ่4:   ก้าหนดเงื่อนไข: ต้าบลใดๆ ที่พ้ืนที่มีน้้าท่วมซ้้าซากระหว่าง 40-59% ในช่วง
ระยะเวลาที่ก้าหนดข้างต้น และพ้ืนที่ เสียหายรวมกันไม่ เกินร้อยละ 50  
ของปริมาณพ้ืนที่ทั้งหมดของต้าบลนั้นๆ หรือต้าบลใดๆ ที่พ้ืนที่มีน้้าท่วมซ้้าซาก
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ระหว่าง 1-39% ในช่วงระยะเวลาที่ก้าหนดข้างต้น และพ้ืนที่เสียหายรวมกันเกิน
ร้อยละ 50 ของปริมาณพ้ืนที่ทั้งหมดของต้าบลนั้นๆ 

โซนที ่5:   ก้าหนดเงื่อนไข: ต้าบลใดๆ ที่ไม่มีพ้ืนที่น้้าท่วมตลอดช่วงระยะเวลาที่ก้าหนด
ข้างต้น หรือต้าบลใดๆ ที่ไม่ถูกจัดอยู่ในโซนที่ 1 ถึง 4 

ง) ชั้นข้อมูลอาคารและที่อยู่  ใช้ในการสืบค้นข้อมูลต้าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอาคาร  
จากข้อมูลเลขที่บ้าน ถนน และขอบเขตการปกครอง (ต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด)  
เพ่ือสนับสนุนการจัดท้าและปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมธรรม์ประกันภัย 

1.4.2. โปรแกรมให้บริการออนไลน์ เป็นระบบโปรแกรมต้นแบบแผนที่และแบบจ้าลองการประเมิน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยจากน้้าท่วม ให้บริการใช้งานแบบออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://fram.gistda.or.th ฟังก์ชั่นของโปรแกรม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใช้งาน ดังนี้ 

  การบริหารจัดการระบบ มีฟังก์ชั่นการใช้งาน ดังนี้ 
 บริหารจัดการข้อมูลบริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัยไทย เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่  

และรายละเอียดส้าหรับการติดต่อ คือ อีเมล์และชื่อเว็บไซต์ 
 บริหารจัดการลงทะเบียนผู้ใช้งาน 
 รายงานการใช้งานของผู้ใช้ และ บริษัทในแต่ละเดือน 

  การใช้ระบบเพื่อการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลประกันวินาศภัย 
 การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ อาทิเช่น ชื่อและนามสกุล รหัสผ่าน และอีเมล์ 
 ค้นหาต้าแหน่งที่ตั้งธุรกิจประกันวินาศภัย เพ่ือตรวจสอบความเสี่ยงภัยด้านอุทกภัยจากน้้า

ท่วมซ้้าซากในบริเวณพ้ืนที่ของธุรกิจนั้นๆ 
 ปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมธรรม์ประกันภัย โดยเพ่ิมเติมข้อมูลจากระบบลงใน

ข้อมูลของผู้ใช้ ประกอบด้วย ค่าพิกัด รหัสขอบเขตการปกครองระดับต้าบล ความรุนแรง  
ในการเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก และ รหัสโซนของพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

 ค้านวณและแสดงข้อมูลธุรกิจประกันวินาศภัยในระดับต่างๆ ประกอบด้วยระดับประเทศ 
ระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ ระดับต้าบล หรือในบริเวณพ้ืนที่ที่ผู้ใช้วาดเอง 

 รายงานผลการค้านวณในรูปแบบแผนที่ 
ทั้งนี้ ส้าหรับวิธีการใช้งาน ให้อ้างอิงกับรายละเอียดตามที่ระบุในบทที่ 2 และบทที่ 3 
 

1.5. การติดตั้งของระบบ 

ระบบต้นแบบแผนที่และแบบจ้าลองการประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากน้้าท่วม ติดตั้งบนระบบคอมพิวเตอร์
ของ สทอภ. โดยโครงแบบ (Configuration) ของระบบ ประกอบด้วยระบบย่อย 4 ระบบ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

http://fram.gistda.or.th/
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1.5.1 ระบบ Gateway  
 
เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้บริการข้อมูลแก่ระบบ

โปรแกรมต่างๆ ของ สทอภ. หรือหน่วยงานภายนอก การท้างานแบบ Virtual Server
ประกอบด้วยระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์จริง (Apache) จ้านวนสองระบบ โดยชุดหนึ่งเป็นระบบหลัก 
(Active) และอีกชุดหนึ่งเป็นระบบส้ารอง (Passive) ท้างานในลักษณะ High Availability  
ด้วยโปรแกรม Heartbeat หมายถึงกรณีระบบหลักล้มเหลว โปรแกรม Heartbeat จะสั่งระบบ
ส้ารองท้างานแทน และเม่ือระบบหลักท้างานปกติแล้ว จะรับหน้าที่กลับมาเพ่ือให้บริการต่อ 

ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ละชุด ได้ติดตั้งโปรแกรม Apache – Tomcat Connector  
ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบค้านวณและสร้างข้อมูลอีกสองระบบ ซึ่งท้างานพร้อมๆ กันในลักษณะ Load 
Balancing เพ่ือการให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนี้ ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้ เป็น Gateway ซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่ระบบโปรแกรม
ภายนอกสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบค้านวณและสร้างข้อมูล คือ GeoServer และ RESTful 
Services ที่พัฒนาติดตั้งบนระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Tomcat) ในระดับถัดไป 

 
1.5.2 ระบบค านวณและสร้างข้อมูล  

เป็นระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ท้างานการค้านวณและผลิตข้อมูลตามที่ต้องการ ประกอบด้วย
ระบบ Tomcat Server จ้านวนสองชุด ท้างานพร้อมๆ กัน โดยรับค้าสั่งจากระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์
ในล้าดับที่ 1.5.1 ท้าหน้าที่ ดังนี้ 

1.5.2.1 การตรวจสอบสิทธิการใช้งาน 

รับค้าสั่งหรือค้าขอจากระบบGateway ในล้าดับที่ 1.5.1 และตรวจสอบสิทธิการใช้
งานของผู้ขอ คือระบบโปรแกรมของหน่วยงานภายนอก โดยตรวจสอบจาก IP 
Address ของเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง ฉะนั้น ส้าหรับหน่วยงานที่ประสงค์ใช้ข้อมูล ต้องน้า 

สทอภ. 
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IP Address มาลงทะเบียนในระบบ หลังจากผ่านการตรวจสอบสิทธิการใช้งานแล้ว 
โปรแกรม (1.5.2.2) RESTful Service หรือ (1.5.2.3) GeoServer จะรับหน้าที่ต่อ  
ซึ่งข้ึนอยู่กับรูปแบบของ URL ที่ผู้ขอส่งมา 

1.5.2.2 การให้บริการข้อมูลแบบ RESTful Service 

รูปแบบของ URL ที่ให้บริการ ขึ้นต้นด้วย: http://fram.gistda.or.th/rest/* 
โปรแกรมส่วนนี้เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Java 
Servlet ตามโครงสร้างของ Representative State Transfer หรือ RESTful 
Service ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง (ระบบส่วนที่ 1.5.3 ข้างล่าง)  
และส่งข้อมูลที่ต้องการให้แก่ผู้ขอในรูปแบบ JSON (ส้าหรับข้อมูล MIS) หรือ 
GeoJSON (ส้าหรับข้อมูล GIS) 

โปรแกรมสนับสนุน HTTP Methods ต่างๆ ประกอบด้วย GET: ส้าหรับการขอ
ข้อมูล หรือ Read-Only POST: ส้าหรับการแก้ไข หรืออัพเดท (Update) ข้อมูล 
PUT: ส้าหรับการสร้างข้อมูลใหม่ และ DELETE: ส้าหรับการลบทิ้งข้อมูล ซึ่งการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรมนี้ และโปรแกรมผู้ขอด้วย JSON และ GeoJSON 

1.5.2.3 การให้บริการข้อมูลแผนที่ GeoServer 

รูปแบบของ URL ที่ให้บริการขึ้นต้นด้วย http://fram.gistda.or.th/rest/gis/wms? 

โปรแกรมให้บริการข้อมูลแผนที่ส่วนนี้ พัฒนาบนระบบ GeoServer ซึ่งเป็น Open 
Source สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://geoserver.org/ 

GeoServer สนับสนุนการให้บริการข้อมูลแผนที่เชิงเส้น (Vector) และข้อมูล
เชิงกริด (Raster และ Imagery) โดย API ตามมาตรฐาน OGC WMS, WFS และ 
WCS รายละเอียดของวิธีการ ดังนี้ 

 ข้อมูลแผนที่เชิงเส้น (Vector) 
จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล PostGIS โดย GeoServer เชื่อมต่อกับ 
PostGIS และน้าข้อมูล Feature Classes มาสร้างเป็นชั้นข้อมูล Layer หรือ 
Layer Group ผู้ใช้สามารถใช้ API ของ OGC WMS และ WFS ในการขอ
ข้อมูลGeoServer จะผลิตและส่งข้อมูลในรูปแบบ Raster เช่น *.png, *.jpg 
*.gif ส้าหรับค้าสั่ง WMS และ ในรูปแบบ Vector เช่น  OpenLayers, KML, 
GML และ GeoJSON เป็นต้น ส้าหรับค้าสั่ง WFS 

 ข้อมูลแผนที่เชิงกริด (Raster และ Imagery) 
ข้อมูล Raster และ Imagery จัดเก็บในระบบดาต้าเซิร์ฟเวอร์ ประกอบด้วย
เนื้อที่ 20 Terabytes และสามารถขยายเพ่ิมเติมตามจ้านวนข้อมูลที่มี
ให้บริการ GeoServer สามารถให้บริการข้อมูล Raster และ Imagery ด้วย
ค้าสั่ง OGC WMS และ  WCS ตัวค้าสั่ง WCS ใช้ส้าหรับการขอข้อมูลตาม
รายละเอียด (Resolution) ของข้อมูลต้นฉบับ และส่งข้อมูลในรูปแบบ 
GeoTIFF หรือ ArcGrid เป็นตัวอย่าง ซึ่งไม่เหมาะสมกับการเผยแพร่ข้อมูล
ส้าหรับเว็บแอพพลิเคชั่น ฉะนั้นในปัจจุบันระบบ FRAM ยังไม่เปิดบริการ 
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WCS GeoServer เชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บข้อมูล หรือ ดาต้าเซิร์ฟเวอร์ผ่าน
มาตรฐาน NFS เพ่ืออ่านข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ หรือเก็บข้อมูลที่สร้างขึ้น  
เช่น Cache Tiles บนเซิร์ฟเวอร์ 
 

1.5.3 ระบบดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์  

เป็นระบบฐานข้อมูลส่วนกลางประกอบด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงเส้น (Vector)  
เช่น ชั้นข้อมูลพื้นที่น้้าท่วม และข้อมูล MIS เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้ และประวัติการใช้งาน 

ระบบฐานข้อมูลส่วนกลางนี้ ประกอบด้วย PostgreSQL เวอร์ชั่น 9.3 และ PostGIS  
เวอร์ชั่น 2.0 จ้านวนสองระบบ ท้าหน้าที่เป็นระบบหลัก (Active) และระบบส้ารอง (Standby) 
ระบบหลักให้บริการข้อมูลได้ Read-Only และ Read-Write ข้อมูลใหม่หรือข้อมูลที่แก้ไขใน
ระบบหลัก จะถูกส้ารองไปที่ระบบส้ารองด้วย WAL Streaming Replication โดยอัตโนมัติ  
ในขณะเดียวกัน ระบบส้ารองสามารถให้ใช้งานได้เป็น Read-Only หมายถึงรองรับค้าสั่ง SQL 
Select ส้าหรับแอพพลิเคชั่นที่ไม่ต้องการ Write ข้อมูล ก็สามารถใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
ส้ารองเพ่ือลดปริมาณงานบนระบบฐานข้อมูลหลัก 

 
1.5.4 ระบบดาต้าเซิร์ฟเวอร์  

เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ เช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูล Cache Tiles 
และ Source Code ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ซึ่งมีขนาดจัดเก็บข้อมูล 20 Terabytes  
และสามารถขยายเพิ่มเติมตามจ้านวนข้อมูลที่มีให้บริการ 

ระบบดาต้าเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมและเซิร์ฟเวอร์ อ่ืนๆ ผ่านระบบ NFS  
เพ่ือการใช้ข้อมูลร่วมกันในระบบฯ 
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บทที่ 2 
การบริหารจัดการระบบ 

 
 

2.1. ขั้นตอนการท างาน 

 ส่วนนี้เป็นฟังก์ชันส้าหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. บริหารการลงทะเบียนผู้ใช้งาน 

เปิดเว็บไซต์ 
ชื่อเว็บไซต์: 
http://fram.gistda.or.th 
 
 

 

 

 

 

ผู้ดูแลระบบ ระบบ 

เปิดเว็บ 

เข้าสู่ระบบ 

ตรวจสิทธิ ์

ไม่เป็นผู้ดูแลระบบ 

เป็นผู้ดูแลระบบ 

บริษัทสมาชิก 

บริหารการลงทะเบียน 

รายงานการใช้งาน ผู้ใช้งาน 

ออกจากระบบ 

จบ 

บันทึกข้อมูล 

ฐานข้อมูล 

http://fram.gistda.or.th/
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เข้าสู่ระบบ 
จากหน้าแรก คลิกที่ Link เข้าสู่
ระบบ แล้วใส่ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
ให้ถูกต้อง แล้ว คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ 
หรือกดคีย์ Enter 

ลืมรหัสผ่าน 
กรณีลืมรหัสผ่าน ในช่องอีเมล์ให้ใส่
อีเมล์ที่ลงทะเบียนกับชื่อผู้ ใช้ แล้ว
คลิกที่ปุ่ม ขอรหัสผ่าน หรือกดคีย์ 
Enter ระบบจะสร้างรหัสผ่านใหม่ และ ส่งไปที่อีเมล์ตามที่ลงทะเบียนไว้ 
 
บริหารการลงทะเบียนผู้ใช้งาน 
สามารถสร้างผู้ใช้คนใหม่ ลบผู้ใช้ออกจากระบบ และระงับการใช้งานของผู้ใช้ เป็นต้น โดยหลังจากเข้าสู่ระบบ
แล้ว ให้ไปที่หน้าจอบริหารการลงทะเบียนผู้ใช้งาน มีฟังก์ชั่นการท้างาน ดังนี้ 

1. การลงทะเบียนผู้ ใช้คนใหม่ 
จากตัวอย่างหน้าจอด้านขวามือ 
ให้คลิกที่ Link ลงทะเบียนผู้ใช้
คนใหม่ จะแสดงหน้าจอข้างล่าง 
ให้กรอกข้อมูลครบถ้วนตามที่
ก้าหนด แล้วคลิกท่ีปุ่ม บันทึก 
** หมายเหตุ ** 
● การลงทะเบียนผู้ใช้งานนั้น 

รหัสผู้ใช้และอีเมล์เป็นข้อมูล
ส้าคัญที่ต้องไม่ซ้้ ากับผู้ ใช้   
งานอ่ืนๆ 

● ส้าหรับรหัสผู้ใช้ รับอักษรไม่
เกิน 6 ตัว แนะน้าใช้อักษร
เริ่มต้นของชื่อและนามสกุล
ของผู้ใช้ ตามด้วยอักษรอีก
ส อ ง ตั ว  เ รี ย ก จ า ก  A–Z 
เพ่ือให้รหัสไม่ซ้้ ากัน รหัส
ผู้ใช้เป็นตัว Identifier ของ
ผู้ ใ ช้  เ ช่ น  จ ะ ใ ช้ ใ น ก า ร
รายงานการใช้ งานซึ่ ง ไม่
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หลังจากลงทะเบียนแล้ว 

● ส่วนอีเมล์ จะใช้ในการสื่อสารระหว่างระบบและผู้ใช้งาน เช่น การส่งรหัสผ่านใหม่ การส่งอีเมล์เพ่ือ
การยืนยันการลงทะเบียน และ การแก้ไขอีเมล์ เป็นต้น 
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● ส่วนชื่อบริษัท ถ้าไม่ได้ปรากฏในรายชื่อ List ให้ด้าเนินการข้อ 2.3 ตามรายละเอียดถัดไปจากนี้ 

2. ค้นหาผู้ใช้ โดยเลือกแสดงรายชื่อผู้ใช้งานของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง โดยเลือกที่ชื่อรหัสหน่วยงานที่ปรากฏ
บนมุมบนขวาของตารางรายชื่อผู้ใช้งาน 

3. ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ อาทิเช่น ชื่อ 
นามสกุล และสิทธิการใช้งาน โดยคลิกที่
รหัสหรือชื่อของผู้ ใช้จากตารางรายชื่อ
ผู้ใช้งาน หน้าจอจะแสดงแบบฟอร์มพร้อม
รายละเอียดข้อมูลเพ่ือให้ด้าเนินการตามที่
ต้องการ 

4. เปลี่ยนอีเมล์ ของผู้ใช้ ในหน้าจอข้อมูลผู้ใช้
ตามตัวอย่างที่แสดงด้านขวามือ ให้คลิกที่ 
Link เปลี่ยนอีเมล์ เพ่ือด้าเนินการต่อไป 
** หมายเหตุ ** 
● ระบบจะส่งอีเมล์ไปที่ที่อยู่ใหม่ที่จะเปลี่ยน ผู้ใช้ต้องเปิดอีเมล์เพ่ือตอบรับการยืนยันจึงจะสามารถ

เปลี่ยนใช้อีเมล์ใหม่ได้ 

5. เปลี่ยนรหัสผ่าน ของผู้ใช้ จากหน้าจอด้านบน คลิกท่ี Link เปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วด้าเนินการต่อไป 

6. ระงับ หรือเปิด ให้ใช้งาน แก่
ผู้ใช้ โดยคลิกที่ปุ่มที่ปรากฏใน
ช่องขวามือของตารางรายชื่อ
ผู้ใช้งาน 

7. ผู้ ใช้ที่ ระงับไปจะไม่สามารถ
ล็อกอินได้ ผู้ดูแลระบบสามารถ
คลิกที่ปุ่ม ให้ใช้งาน  เ พ่ือคืน
สิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้นั้นๆ 

8. ลบ ผู้ใช้ออกจากระบบ โดยคลิก
ที่ปุ่ม ลบ ที่ปรากฏในด้านขวาของปุ่มระงับ เมื่อ
คลิกที่ปุ่มนี้แล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอตาม
ตัวอย่างข้างขวามือเพ่ือให้ยืนยัน ซึ่งการใช้ฟังก์ชั่น
นี้ต้องระมัดระวัง เนื่องจากข้อมูลลบไปแล้วจะไม่
สามารถกู้คืนได ้ 

9. ส่งอีเมล์ให้ผู้ใช้ โดยคลิกที่อีเมล์ของผู้ใช้ที่ต้องการ 
ระบบจะเปิดโปรแกรมส่งอีเมล์ เช่น Microsoft 
Outlook เพ่ือด้าเนินการต่อไป 
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10. บันทึกรายชื่อผู้ใช้เป็นไฟล์ Excel โดย
คลิกที่ Link ส่งออกเป็นไฟล์ Excel 
ระบบจะส่งรายชื่อเป็นไฟล์ Excel ให้ 
โดยจะปรากฏในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ
ตามตัวอย่างข้างขวามือ สามารถเปิดไฟล์ 
หรือ บันทึกข้อมูลลงในที่เก็บ เช่น Hard 
Disk ของคอมพิวเตอร์  

 
 

 
2.3. บริหารการลงทะเบียนบริษัทสมาชิกฯ 

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว จากหน้าบริหารการ
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน หรือหน้าอ่ืนๆ เลือก Link 
บริษัทประกันภัย ที่ปรากฏในเมนูในด้านบนสุด
ของหน้าจอ จะแสดงหน้าจอบริหารการ
ลงทะเบียนบริษัทสมาชิกตามตัวอย่างแสดง
ด้านขวามือ มีฟังก์ชั่นการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

1. ลงทะเบียนบริษัทใหม่ ให้คลิกที่ Link
ลงทะเบียนบริษัทใหม่ หน้าจอจะแสดง
แบบฟอร์มตามตัวอย่างด้านล่างขวา 
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ก้าหนด 
แล้วคลิกท่ีปุ่ม บันทึก 
** หมายเหตุ ** 
● การลงทะเบียนบริษัทสมาชิกนั้น ชื่อ

ย่อของบริษัทเป็นข้อมูลส้าคัญที่ต้อง
ไม่ซ้้ากับบริษัทอ่ืนๆ เนื่องจากชื่อย่อ
ใช้ เป็นรหัสบ่งชี้  ในการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของบริษัท และรายงานการ
ใช้งานของผู้ใช้ต่อวันในแต่ละเดือน 
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2. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของบริษัท โดยคลิกที่ชื่อบริษัทที่ปรากฏในช่องซ้ายสุดของตารางรายชื่อบริษัท 
หน้าจอจะแสดงแบบฟอร์มพร้อมรายละเอียดข้อมูลเพ่ือให้ด้าเนินการตามที่ต้องการ 

** หมายเหตุ ** 
● ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อย่อของ

บริษัท เนื่องจากเป็น Identifier ที่ใช้ใน
การเชื่อมโยงในระบบ 

● กรณีบริ ษัทมี กา ร เปลี่ ย นชื่ อ ย่ อ  ให้
ด้าเนินการลงทะเบียนบริษัทใหม่ก่อน 
และโอนย้ายผู้ใช้ทั้งหมดของบริษัทนั้นๆ 
มาที่บริษัทใหม่ จากนั้น ให้ลบข้อมูลเก่า
ของบริษัทนั้นออกไป 

3. ลบบริษัท ในหน้าจอบริหารการลงทะเบียนบริษัทสมาชิก คลิกที่ปุ่มลบ ที่อยู่ด้านขวามือสุด โปรแกรมจะ
แสดงหน้าจอตามตัวอย่างข้างขวามือให้ยืนยัน 

4. บันทึกรายช่ือบริษัทฯ เป็นไฟล์ Excel โดยคลิกที่ Link ส่งออกเป็นไฟล์ Excel ระบบจะส่งรายชื่อบริษัท
เป็นไฟล์ Excel ให้ โดยจะปรากฏในมุมล่างซ้ายของหน้าจอสามารถเปิดไฟล์ หรือ บันทึกข้อมูลลงในที่เก็บ 
เช่น Hard Disk ของคอมพิวเตอร์ 
 

2.4. รายงานการใช้งานของผู้ใช้และบริษัท 

ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายงานการใช้งานได้สองรูปแบบ คือการใช้งานต่อวันของบริษัท และ การ
ใช้งานต่อวันของผู้ใช้ในรอบหนึ่งเดือน โดยเลือกรูปแบบรายงานได้จากเมนูที่ปรากฏในด้านบนของหน้าจอ 
ผู้ดูแลระบบยังสามารถบันทึกรายงานการใช้งานเป็นไฟล์ Excel โดยคลิกที่ Link ส่งออกเป็นไฟล์ Excel 

ตัวอย่างรายงานการใช้งานต่อวันของบริษัท 
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รายงานการใช้งานต่อวันของผู้ใช้ในรอบหนึ่งเดือน 

 

2.5. ออกจากระบบ 

เมื่อท้างานแล้วเสร็จ ให้คลิกท่ีเมนู ออกจากระบบ หน้าจอจะปรากฏให้ยืนยันอีกครั้ง ตามที่แสดงข้างล่าง 
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บทที่ 3 
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

3.1. ขั้นตอนการท างาน 

เป็นฟังก์ชันส้าหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. การใช้งานเบื้องต้น 

เปิดเว็บไซต์ 
ชื่อเว็บไซต์: 
http://fram.gistda.or.th 
 
 

 

 

 

 

บริษัทสมาชิก สมาคมประกันวินาศภัยไทย ระบบ 

เปิดเว็บ 

เข้าสู่ระบบ 

ตรวจสิทธิ ์

ไม่ได้ลงทะเบียน 

ลงทะเบียนแล้ว 

แสดงผล 

การจัดการและวิเคราะห์ข้อมลู 

หาต้าแหน่ง พิมพ์รายงาน ข้อมูลส่วนตัว 

ออกจากระบบ 

บริการข้อมลู 

ฐานข้อมูล 

จบ 

http://fram.gistda.or.th/
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เข้าสู่ระบบ 
จากหน้าแรก คลิกที่ Link เข้าสู่
ระบบ แล้วใส่ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
ให้ถูกต้อง แล้ว คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่
ระบบ หรือกดคีย์ Enter 
 
กรณีลืมรหัสผ่าน ในช่องอีเมล์ให้ใส่
อีเมล์ที่ลงทะเบียนกับชื่อผู้ใช้ แล้ว
คลิกที่ปุ่ม ขอรหัสผ่าน หรือกดคีย์ 
Enter ระบบจะสร้างรหัสผ่านใหม่ 
และ ส่งไปที่อีเมล์ตามที่ลงทะเบียนไว้ 
 
การใช้งานแผนที่ 

 

มีฟังก์ชั่น ดังนี้ 
ก. การขยายแผนที่ (Zoom in) ท้าได้ด้วยวิธีการต่างๆ สี่วิธีการ ดังนี้ 

1) คลิกบนแผนที่สองครั้งโดยรวดเร็ว (Double Click) 
2) จากเครื่องมือการควบคุมแผนที่ ที่ปรากฏในมุมบนขวาของหน้าจอ คลิกท่ีปุ่มบวก (+) 
3) จากเครื่องมือการควบคุมแผนที่ ให้เลื่อน Zoom Bar สูงขึ้นจากที่แสดง 
4) กดคีย์ Shift ค้างไว้ แล้วคลิกบนแผนที่ จากนั้น ให้ลากเมาส์บนแผนที่ให้ครอบคลุมบริเวณที่ต้องการ 

แล้วปล่อยเมาส์ 
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ข. การย่อแผนที่ (Zoom out) ท้าได้ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
1) จากเครื่องมือการควบคุมแผนที่ ที่ปรากฏในมุมบนขวาของหน้าจอ คลิกท่ีปุ่มลบ (-) 
2) จากเครื่องมือการควบคุมแผนที่ ให้เลื่อน Zoom Bar ต่้าลงจากที่แสดง 
3) กดคีย์ Ctrl + Shift ค้างไว้ แล้วคลิกบนแผนที่ จากนั้น ให้ลากเมาส์บนแผนที่ให้ครอบคลุมบริเวณที่

ต้องการ แล้วปล่อยเมาส์ 
** หมายเหตุ ** 
ถ้าต้องการย่อแผนที่เล็ก ให้ลากเมาส์ครอบคลุมพ้ืนที่ใหญ่ ในทางตรงข้าม ถ้าต้องการย่อแผนที่มาก 
ให้ลากเมาส์ครอบคลุมพ้ืนที่เล็ก 

ค. การเลื่อนแผนที่ (Pan) ท้าได้ด้วยสองวิธีการ ดังนี้ 
1) คลิกเมาส์บนแผนที่และค้างไว้ แล้วเลื่อนเมาส์บนแผนที่ เมื่อได้บริเวณท่ีต้องการแล้ว ให้ปล่อยเมาส์ 
2) จากเครื่องมือการควบคุมแผนที่ คลิกที่ปุ่ม ไปซ้าย () ไปขวา () ไปบน () ไปล่าง () 

ง. กลับไปท่ีหน้าจอแผนที่เริ่มต้น ท้าได้ด้วยสองวิธีการ ดังนี้ 
1) จากเครื่องมือการควบคุมแผนที่ คลิกที่ปุ่ม () 
2)   คลิกท่ีปุ่ม [Reset] ที่ปรากฏในหน้าจอด้านซ้ายมือ 

จ. การย้อนแผนที่กลับไปที่หน้าก่อน หรือหน้าหลัง ให้คลิกท่ีปุ่ม ( ) และ ( ) ของเครื่องมือการควบคุม 
แผนที่ 

ฉ. การแสดงขอบเขตการปกครอง จังหวัด อ้าเภอ และต้าบล ให้เลือกขอบเขตการปกครองที่ต้องการจาก
รายชื่อจังหวัด อ้าเภอ และต้าบลที่ปรากฏในหน้าจอซ้ายมือส่วนด้านบน เลือกขอบเขตพื้นที่ หน้าจอ 
แผนที่จะแสดงตามตัวอย่าง ดังนี้ 
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เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) 
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ช. ค้นหาต้าแหน่งพิกัด ให้ใส่ค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูดในช่อง แล้วคลิกท่ีปุ่ม [ตกลง] 
ซ. อ่านพิกัดแผนที่ ให้เลื่อนเมาส์บนแผนที่ไปต้าแหน่งที่ต้องการ พิกัดของต้าแหน่งนั้นๆ จะแสดงในมุมล่าง

ขวาของแผนที่ด้วยระบบพิกัดสองระบบ คือ ระบบละติจูด/ลองจิจูด และระบบ UTM พร้อมกันนี้ 
สามารถอ้างอิงมาตราส่วนแผนที่ตามที่แสดง เช่น 1:216,671 ตามตัวอย่างข้างบน 

ฌ. การวัดระยะทางและขนาดพ้ืนที่ ให้คลิกที่เครื่องมือ หรือ ที่ปรากฏในด้านขวามือของหน้าจอ 
จากนั้น คลิกบนแผนที่ในจุดต่างๆ ตามที่ต้องการ เมื่อไปถึงจุดสุดท้าย ให้ Double Click บนแผนที่ และ 
เมื่อต้องการจบการรังวัด ให้คลิกท่ีปุ่ม หรือปิดหน้าต่างแสดงผลการรังวัด 
ตัวอย่างการวัดขนาดพื้นที่ มีตัวอย่างตามที่แสดงข้างล่าง 

 

ญ. การแสดงหรือปิดชั้นข้อมูลแผนที่  ชั้นข้อมูลแผนที่ต่างๆ ปรากฏในด้านซ้ายมือของหน้าจอ พร้อมปุ่ม 
Checkbox ให้คลิกท่ี Checkbox สามารถแสดงหรือปิดชั้นข้อมูลแผนที่นั้นๆ จากหน้าจอแผนที่ 

ฎ. การเปลี่ยนการแสดงแผนที่พ้ืนฐาน มีแผนที่พ้ืนฐานในรูปแบบภาพถ่ายดาวเทียม และแผนที่เชิงเส้นจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Google Map, Microsoft Bing Map และ OpenStreet Map ให้เลือก โดยคลิก
ที่เมนู แผนที่ฐาน จะปรากฏหน้าจอ ตามท่ีแสดงข้างล่างเพ่ือให้เลือกใช้ 
 

 

 

 

 

เมื่อได้เลือกแผนที่พื้นฐานที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่เมนู แผนที่ฐาน อีกครั้ง เพ่ือปิดเมนูส่วนนี้ ท้าให้มีพ้ืนที่
แสดงแผนที่กว้างข้ึน 
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ฏ. การปิดเมนูด้านซ้ายมือ ให้คลิกที่เมนู แผนที่ประเมินเสี่ยงภัยจากน้ าท่วมซ้ าซาก ที่ปรากฏในด้านขวา
ของ Logo FRAM จากนั้น หน้าจอส่วนนี้จะถูกซ่อนไว้ในด้านบน เพ่ือให้หน้าจอมีพ้ืนที่แสดงแผนที่กว้าง
ขึ้น ตัวอย่างดังนี้ 

 
ฐ. การพิมพ์แผนที่ ให้คลิกท่ีเครื่องมือ  ที่ปรากฏในด้านซ้าย จะแสดงหน้าจอแผนที่ส้าหรับการพิมพ์ขนาด 

A4 จากนั้น เลือกเมนู File →  Print ของเบราว์เซอร์ เพ่ือด้าเนินการต่อไป 
ฑ. ออกจากระบบ เมื่อท้างานแล้วเสร็จ ให้คลิกท่ีเมนู ออกจากระบบ หน้าจอจะปรากฏหน้าต่าง ตามที่แสดง

ข้างล่างเพื่อให้ยืนยันอีกครั้ง 
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3.3. การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนผู้ใช้งาน 
การใช้งาน 
 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้งาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และรหัสผ่าน 
โดยหลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ไปที่หน้าจอข้อมูลผู้ใช้ แล้วเลือกเมนูที่ต้องการจากด้านบนของหน้าจอเพ่ือ
ปฏิบัติงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 
ปรับปรุงแก้ไขขื่อ และนามสกุล 
(ก) ในโปรแกรมแผนที่ เลือกเมนู ส าหรับผู้ใช้ 

โปรแกรมจะไปที่หน้าข้อมูลผู้ใช้งาน ตามที่
แสดงข้างขวา 

(ข) แก้ไขชื่อ และ/หรือ นามสกุลให้ถูกต้อง 
(ค) คลิกท่ีปุ่ม บันทึก 
 
 
 
เปลี่ยนรหัสผ่าน 
(ก) จากหน้าจอข้อมูลผู้ใช้ เลือก Link เปลี่ยน

รหัสผ่าน จะไปที่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน 
(ข) ใส่รหัสผ่านเดิมลงในช่องรหัสผ่านปัจจุบัน 
(ค) ใส่รหัสผ่านใหม่ลงในช่องรหัสผ่านใหม่ และ 

พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง 
(ง) คลิกท่ีปุ่ม ตกลง 
   
 
 
เปลี่ยนอีเมล์ 
(ก) จากหน้าจอข้อมูลผู้ใช้ เลือก Link เปลี่ยน

อีเมล์ จะไปที่หน้าเปลี่ยนอีเมล์ 
(ก) ใส่อีเมล์ใหม่ลงในช่องอีเมล์ใหม่ 
(ข) คลิกที่ ปุ่ ม  ตกลง จากนั้ น  ระบบจะส่ ง

ข้อความไปที่อีเมล์ใหม่ของผู้ใช้ เพ่ือยืนยัน 
และการตรวจสอบอีเมล์ใหม่ 
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3.4. การหาต าแหน่งธุรกิจประกันวินาศภัย 

การใช้งาน 
   เพ่ือให้ได้มา ซึ่งค่าพิกัดละติจูด ลองจิจูด และรหัสขอบเขตต้าบล เพ่ือสนับสนุนการจัดท้าและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมธรรม์ประกันภัย 

โดยหลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ไปที่เมนูค้นหาที่อยู่ของโปรแกรมแผนที่ ให้ระบุเงื่อนไขในการค้นหา  
ผลการค้นหาจะแสดงบนแผนที่ ซึ่งเป็นบ้าน/อาคารตามที่อยู่ 

 
วิธีการใช้งาน 
(ก) ในโปรแกรมแผนที่ เลือกเมนู ค้นหาที่อยู่ จะปรากฏแบบฟอร์มส้าหรับค้นหาที่อยู่ในด้านบนหน้าจอ 

ตามท่ีแสดงในข้างขวา 
(ข) เลือกขอบเขตจังหวัด อ้าเภอ 

และ ต้าบล 
(ค) ระบุเงื่อนไข เช่น เลขที่บ้าน หมู่

ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อซอย หรือ ชื่อ
ถนน ในช่องต่างๆ ตามท่ีก้าหนด 

(ง) สุดท้ายคลิกที่ปุ่ม ค้นหา ผลการ
ค้นหาที่ได้ จะเป็นบ้านซึ่งแสดง
บนแผนที่เป็นสีฟ้า พร้อมข้อมูล
ที่อยู่แสดงในช่องรายการที่อยู่ที่
ป ร า กฏ ในด้ า นขว ามื อ ขอ ง
แบบฟอร์ม 

(จ) คลิกที่ที่อยู่ ท้าให้บ้าน/อาคารจะปรากฏในตรงกลางแผนที่ เป็นสีแดง และค่าพิกัดจะแสดงในช่อง ละติจูด 
และ ลองจิจูด  พร้อมรหัสต้าบล แสดงในช่องรหัสต้าบล 

(ฉ) ก็อบปี้ค่าพิกัดละติจูด ลองจิจูด และ รหัสต้าบล บันทึกลงในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมธรรม์ประกันภัย
ของบริษัทเอง 
 
** หมายเหตุ ** 
● กรณีไม่สามารถค้นหาข้อมูล

ตามเงื่อนไขที่ระบุ  ระบบ
โปรแกรมจะแสดงค่าพิกัด
ข อ ง จุ ด ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง
ขอบเขตต้าบลแทน โดย
แสดงค่ า พิ กั ด เป็ นสี แด ง 
ตัวอย่างตามท่ีแสดงข้างขวา 
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3.5. การปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมธรรม์ประกันภัย 

การใช้งาน 
  เพ่ือให้ได้มา ซึ่งค่าเสี่ยงภัยจากน้้าท่วมซ้้าซาก (Repetitive Flood Risk) และ รหัสของพ้ืนที่เสี่ยงภัย
รายต้าบล (Flood Risk Zoning) จะเพ่ิมเติมลงในตารางข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมธรรม์ประกันภัย เพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์และประมวลผลความเสี่ยงด้านอุทกภัยส้าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย 

โดยผู้ใช้ต้องโหลดข้อมูลธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าในโปรแกรมแผนที่ฯ ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลเสี่ยงภัย
จากน้้าท่วมซ้้าซากจากระบบฐานข้อมูลส่วนกลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยข้อมูลธุรกิจประกันวินาศภัย
ต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel (*.xlsx) และมีโครงสร้างตามที่ก้าหนด ดังนี้ 

 
 บรรทัดที่ 1 ต้องเป็นชื่อคอลัมน์ (Column) เท่านั้น และต้องสะกดตามที่แสดงในตาราง 
 ต้องมีคอลัมน์ที่ระบายเป็นสีเหลือง ได้แก่ 

o POLICY NO.  เลขที่กรมธรรม์ 
o SUB POLICY NO. เลขที่กรมธรรม์ย่อ 
o SUM INSURED  ทุนประกันวินาศภัย 
o SUBLIMIT  ทุนประกันวินาศภัยน้้าท่วม 
o PREMIUM:  เบี้ยประกันวินาศภัย 
o OCCUPANCY:  รหัสภัย 
o YEAR   ปีที่เริ่มประกันวินาศภัย 
o TAMBON  รหัสต้าบล เป็นเลขจ้านวน 6 หลักตามกรมการปกครอง 
o LATITUDE:  ค่าละติจูด ที่ได้จากการค้นหาต้าแหน่งจากขั้นตอนที่ 3.4 
o LONGITUDE:  ค่าลองจิจูด ที่ได้จากการค้นหาต้าแหน่งจากขั้นตอนที่ 3.4 

หลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว สามารถบันทึกผลการเชื่อมโยง พร้อมข้อมูลเดิมให้เป็นไฟล์ Excel 
(*.xlsx) เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ของบริษัทตามที่ต้องการ 
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วิธีการใช้งาน 
(ก) จากหน้าจอแผนที่ คลิกที่แถบ การวิเคราะห์สะสมภัย (Accumulation) ที่ปรากฏในมุมล่างซ้ายของ

หน้าจอ จากนั้นแถบนี้จะ
เลื่อนขึ้นและปรากฏปุ่ม 
เปิดไฟล์ Excel ตาม
ตัวอย่างที่แสดงด้านขวา 

(ข) คลิกที่ปุ่ม เปิดไฟล์ Excel 
จะปรากฏขึ้นหน้าต่าง ตาม
ตัวอย่างที่แสดงข้างล่าง 
จากนั้นให้ไปที่โฟลเดอร์ที่
จัดเก็บข้อมูลที่ตั้งทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัย แล้วคลิกที่
ไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกที่
ปุ่ม Open ทันที โปรแกรม
จะด้าเนินการโหลดข้อมูล
เข้าสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 
แ ล ะ  ค้ า น ว ณ เ บี้ ย
ป ร ะ กั น ภั ย แ ล ะ ทุ น
ป ร ะ กั น ภั ย   ใ น แ ต่ ล ะ
จังหวัด และ จ้าแนกผลการ
ค้านวณตามประเภทรหัส
ภัย และปีที่เอาประกันภัย 
เมื่อแล้วเสร็จ ต้าแหน่งของ
ที่ ตั้ ง ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ อ า
ประกันภัยต่างๆ ก็แสดงบน
แผนที่  แล้วเมื่อเอาเมาส์
วางบนที่ตั้งทรัพย์สินที่เอา
ป ร ะกั น ภั ย  ก็ จ ะ แ ส ด ง
รายละ เ อียดข้ อมู ลของ
ทรัพย์สินนั้นบนหน้าจอ 
นอกจากนั้น มีเมนูปรากฏ
เพ่ิมขึ้นภายใต้ปุ่ม เปิดไฟล์ 
Excel โดยมีตัวอย่าง
หน้าจอตามท่ีแสดงข้างขวา 

(ค) คลิกที่ Checkbox ของชั้น
ข้อมูล ที่ตั้งทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย  สามารถปิด 
หรือ เปิดแสดงชั้นข้อมูล 
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(ง) คลิกที่รายการรหัสภัย หรือ ปีที่ แล้วเลือกรหัสภัย หรือปีที่ ที่ต้องการ หน้าจอจะเน้นแสดงข้อมูล
ประกันภัยของประเภทภัย และ ปีที่เอาประกันภัยตามที่เลือก 

(จ) จากเมนูรายชื่อขอบเขตการปกครอง เลือกพ้ืนที่ที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลของพ้ืนที่ที่เลือก
เท่านั้น 

(ฉ) คลิกที่ปุ่ม Portfolio in Detail    
เพ่ือเรียกดูข้อมูลทรัพย์สินที่ เอา
ประกันภัย ในพ้ืนที่ที่เลือก แสดงใน
ลักษณะเป็นตารางข้อมูลตัวอย่าง 
ดังแสดงด้านขวามือ 
** หมายเหตุ ** 
หลังจากโหลดข้อมูลประกันวินาศ
ภัยลงในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว 
โปรแกรมจะด้าเนินการเชื่อมโยง
ข้อมูลเสี่ยงภัยจากน้้าท่วมซ้้าซาก
จากระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง สู่
ต า ร า ง ข้ อ มู ล ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ อ า
ประกันภัย ซึ่งจะมี Progress Bar แสดงเป็นสีแดงภายใต้ชื่อตาราง เช่น “Sample Data 1K.xlsx”  
ควรรอสักครู่จนการท้างานสมบูรณ์ ซึ่ง Progress Bar จะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว ค่อยด้าเนินการใช้ฟังก์ชั่น
ของโปรแกรมต่างๆ ต่อไป 

(ช) คลิกที่ปุ่ม Export to *.csv ที่ปรากฏในด้านล่างของตารางข้อมูลฯ เพ่ือด้าเนินการบันทึกข้อมูล 
ออกเป็นไฟล์ Excel  หรือ คลิกที่ปุ่ม Print เพ่ือออกรายงานในรูปแบบเอกสาร ขนาด A4 
** หมายเหตุ ** 
 การโหลดข้อมูลที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยสู่คอมพิวเตอร์ อาศัยความสามารถของเบราว์เซอร์ 

ที่สนับสนุนฟังก์ชั่น HTML File API เช่น Firefox เวอร์ชั่น 25, Google Chrome เวอร์ชั่น 30  
หรือ IE เวอร์ชั่น 10 เป็นต้น 

 การโหลดข้อมูลฯ จะมีการตรวจสอบข้อมูล (Parse) และต้องด้าเนินการค้านวณ ซึ่งจะใช้เวลา
คอมพิวเตอร์เยอะพอสมควร ซึ่งไม่ควรโหลดข้อมูลที่มีจ้านวนเรคคอร์ดมากภายในครั้งเดียว แนะน้า
การโหลดข้อมูลแต่ละครั้งประมาณ 5,000 เรคคอร์ด แต่ไม่ควรเกิน 10,000 เรคคอร์ด 

 ข้อมูลที่โหลดจะเก็บไว้ในหน่วยความจ้าของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง เมื่อมีการเปลี่ยนหน้าจอจาก
หน้าโปรแกรมแผนที่ไปที่หน้าอ่ืนๆ หรือทิ้งเครื่องไว้โดยไม่ใช้งานเกิน 20 นาที ข้อมูลที่โหลดจะ
หายไปจากหน่วยความจ้าของ
คอมพิวเตอร์ 

 ส้าหรับกรณีที่ไม่ได้ใช้งานต่อเนื่อง 
20 นาทีโดยประมาณ เมื่อจะใช้
โ ป ร แ ก ร ม อี ก ค รั้ ง  เ ช่ น จ ะ
เปลี่ยนไปที่ พ้ืนที่ขอบเขตการ
ปกครองอ่ืนๆ โปรแกรมจะแจ้งให้ 
Log-in ใหม่ มีหน้าจอ ดังนี้ 
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 แนะน้าวิธีการใช้งาน ดังนี้ 
o ให้โหลดข้อมูลทีละน้อย แล้วปฏิบัติงานครบขั้นตอนจาก (ข) ถึง (ซ) เพ่ือบันทึกผลการ

ด้าเนินการในแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการใช้งานอาจจะขัดข้อง เนื่องจากโปรแกรมต้องการ
โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ เช่น ข้อมูลขอบเขตการปกครองและข้อมูลเสี่ยงภัยจากน้้าท่วม
ซ้้าซาก ซึ่งก็ต้องใช้เวลาและขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่ายด้วย 

o   เมื่อเริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรมแผนที่ โปรแกรมจะโหลดข้อมูลขอบเขตจังหวัดของมันเอง ซึ่งจะใช้
เวลา 30 วินาทีโดยประมาณ เพราะฉะนั้นแนะน้าให้รอสักครู่ จนถึงโปรแกรมแจ้งผลการโหลด
ข้อมูลจังหวัดแล้วเสร็จ (ซึ่งสัญลักษณ์ท่ีแสดงด้านขวาของข้อความ Select Area of Interest 
จะหายไป ตามที่แสดงข้างล่าง) แล้วค่อยด้าเนินการโหลดข้อมูลของผู้ใช้เอง อย่างไรก็ตาม  
เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแผนที่แล้ว สามารถใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้ทันที 
 

                         

3.6. การแสดงผลการค านวณข้อมูลธุรกิจประกันวินาศภัย 

การใช้งาน 
แสดงผลการค้านวณทรัพย์สินที่เอาประกันภัยของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือการวิเคราะห์และประมวลผล

ความเสี่ยงด้านอุทกภัย ส้าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย 
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการค้านวณจากข้ันตอนที่ 3.5 ซึ่งผลการค้านวณจะเก็บไว้ในหน่วยความจ้าของ

คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบโครงสร้าง ตามท่ีแสดงข้างล่าง 
 

 
 
วิธีการใช้งาน 
(ก) เมื่อค้านวณแล้วเสร็จจากข้อ 3.5 เลือกจังหวัด หรือ อ้าเภอ หรือ ต้าบลที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม  

Accumulation of Selected Area (สีฟ้า) ตามตัวอย่างหน้าจอท่ีแสดในหน้าถัดไป 
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(ข) จากข้ันตอน (ก) หน้าจอจะปรากฏตารางแสดงผลการค้านวณมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยของพ้ืนที่ 
ที่เลือก ตัวอย่างดังนี้ 

 
(ค) จากหน้าจอตารางที่แสดงข้างบน คลิกท่ีปุ่ม Export to *.csv ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลที่ได้จากการ

ค้านวณจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อไป หรือ คลิกท่ีปุ่ม Print เพ่ือออกรายงานใน
รูปแบบเอกสาร ขนาด A4 
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3.7. รายงานผลการค านวณ 

การใช้งาน 
เพ่ือสร้างรายงานผลการค้านวณมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในรูปแบบเอกสาร ขนาด A4 

 
วิธีการใช้งาน 
(ก) เลือกขอบเขตพ้ืนที่ที่ต้องการรายงาน เช่น จังหวัดนครสวรรค์ 
(ข) เลือกแสดงชั้นข้อมูลแผนที่ที่ต้องการ 
(ค) คลิกที่เครื่องมือ  ที่ปรากฏในด้านซ้าย จะแสดงหน้าจอแผนที่ส้าหรับการพิมพ์ขนาด A4 จากนั้น  

เลือกเมนู File →  Print ของเบราว์เซอร์ เพ่ือด้าเนินการต่อไป 
 

 
 

(ง) ** หมายเหตุ ** 
 รูปแบบรายงานแผนที่ ออกแบบส้าหรับกระดาษขนาด A4 และก้าหนดพ้ืนที่ว่างรอบขอบกระดาษ 

(Margin) เป็นศูนย์ 
 สามารถตั้งค่า Margin ของกระดาษด้วยโปรแกรมเบราว์เซอร์ เช่น ค้าสั่ง Page Setup... 
 


