ขอตกลงการใชแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส (ENC) กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ
1. ENC คืออะไร
ENC ยอมาจาก Electronic Navigational Chart เรียกเปนภาษาไทยวา “แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส” คือแผนที่เดินเรือใน
รูปแบบดิจิทอล (Digital) ที่สรางตาม มาตรฐาน S – 57 Edition 3.1 หรือ มาตรฐานการถายโอนขอมูลอุทกศาสตรในรูปดิจิทอล
(IHO TRANSFER STANDARD For DIGITAL HYDROGRAPHIC DATA Edition 3.1) ตามที่องคการอุทกศาสตรสากล
(International Hydrographic Organization : IHO) กําหนดไว เพื่อใชกับระบบสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ (Electronic Chart
Display and Information System : ECDIS) โดยในแผนที่ ENC จะประกอบไปดวยขอมูลสารสนเทศที่จําเปนตอการเดินเรือ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอาจมีสารสนเทศเพิ่มเติมที่พิจารณาวามีความจําเปนตอการนําเรือใหปลอดภัย เชน ขอมูลในหนังสือ
นํารอง หรือ หนังสือมาตราน้ํา เปนตน ในนานน้ําแตละประเทศจะมีหนวยงานอุทกศาสตรแหงชาติของประเทศนั้นๆ เปน
ผูรับผิดชอบในการสรางและบริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสที่เปนทางการ (Official ENC) เพื่อการเดินเรือ สําหรับประเทศ
ไทยมี กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ เปนหนวยงานรับผิดชอบการผลิตและใหบริการแกนักเดินเรือทั้งในและตางประเทศที่เดิน
ทางเขามาในนานน้ําไทย ดังนั้น
1.1 การผลิตและบริการขอมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสในนานน้ําไทยเปนลิขสิทธิ์ของ กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ
1.2 ผูที่ซื้อแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสจาก กรมอุทกศาสตร จะตองนําไปใชเพื่อการเดินเรือเทานั้น หากมีความประสงคตองการ
นําขอมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสไปใชในดานอื่น เชน การวิจัย, การนําไปประยุกตใชงานอยางอื่น นอกเหนือจากการ
เดินเรือแลว จะตองมีหนังสือแจงความจํานงตอเจากรมอุทกศาสตรโดยตรง
1.3 ขอมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสแตละเซลล จะใชงานไดกับเครื่อง ECDIS หรือ ECS ไดเพียง 1 เครื่องตอเรือ 1 ลํา เทานั้น ตามละเอียด
ที่แจงไวตามขอ 7. ในแบบฟอรมการสั่งซื้อและลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ ENC กรมอุทกศาสตร เวนแตจะมีขอตกลงอยางอื่นเปนลาย
ลักษณอักษรกับกรมอุทกศาสตร
2 การสมัครเปนสมาชิกเพื่อรับบริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส (ENC)
กรมอุทกศาสตร ไดเริ่มผลิตแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสในนานน้ําไทยมาอยางตอเนื่อง โดยในปจจุบันสามารถผลิตแผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกสมาตราสวนเล็ก กลาง และใหญ ในอาวไทยเสร็จแลวจํานวน 22 เซลล โดยจะเริ่มให บริการแผนที่ดังกลาวเฉพาะการ
เดินเรือเทานั้น ตั้งแต 27 เม.ย.2552 เปนตนไป โดยผูที่ตองการขอรับบริการ ENC จะตองลงทะเบียนเพื่อสมัครเปนสมาชิกเพื่อเขารับ
บริการกับ กรมอุทกศาสตร กอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.3 คา ENC ราคา เซลลละ 600 บาท
2.4 คาสมาชิก 400 บาท / เซลล / ป รวมเปนเงินทั้งสิ้น เซลลละ 1000 บาท ในปแรกที่เริ่มสมัครเปนสมาชิก
2.5 สมาชิกจะมีอายุ 1 ป นับจากวันที่ไดทําการลงทะเบียนกับ กรมอุทกศาสตร และ ชําระเงินคาสมาชิกเรียบรอย
2.6 หากตองการตออายุสมาชิกตองทําการชําระเงินคาสมาชิกภายใน 30 วัน นับจากวันหมดอายุ
2.7 เฉพาะสมาชิกเทานั้น สามารถดาวนโหลด ENC Update File ประจําเดือนทาง WWW.NAVY.MI.TH/HYDRO/THAIENC
2.8 การ Log in เพื่อทําการดาวนโหลดขอมูล ENC Update File ประจําเดือนนั้นจะใช User Name และ Password ที่ไดรับจาก กรม
อุทกศาสตร เทานั้น
2.9 สมาชิกสามารถดาวนโหลด ENC Update File ประจําเดือนไดตั้งแตวันที่ 5 ของทุกเดือน
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3. ชุดขอมูลแลกเปลี่ยน (Exchange Set) ของ ENC
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสเมื่อสรางเสร็จแลวจะตองผลิตชุดขอมูลแลกเปลี่ยน (Exchange Set) เพื่อใชกับ ECDIS โดยในชุดขอมูล
แลกเปลี่ยนอาจจะประกอบไปดวยหลายไฟล แตอยางนอยตองประกอบดวย Catalogue File และ Data Set File มีโครงสรางไดเรคทอรี่
(Directory Structure) ดังนี้

คําอธิบายของแตละไฟล
• Catalogue file เปนไฟลที่ทําหนาที่เปนไฟลดัชนีของชุดขอมูลแลกเปลี่ยน (Exchange Set) โดยนามสกุลจะลงทายดวย .031 ซึ่ง
• หมายถึง ENC ดังกลาวผลิตตามมาตรฐาน IHO S – 57 Edition 3.1 ขององคการอุทกศาสตรสากล ซึ่งเปนหนวยงานหลักใน
การควบคุมการผลิตแผนที่เดินเรือกระดาษและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสของหนวยงานอุทกศาสตรทั่วโลก
• Readme file เปนไฟลที่จะมีหรือไมก็ได เปน ASCII File ที่บอกขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุดขอมูลแลกเปลี่ยน
• Data Set file (TH500156.000) เปนไฟลขอมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสแตละเซลลที่จะนํามาใชในการเดินเรือ ซึ่งมีรูปแบบ
การตั้งชื่อดังนี้
Data Set file = CCPXXXX.EEE (เชน TH500156.000) โดย
• CC
คือ รหัสของผูสราง ENC (Producer Code) โดย ENC ที่ผลิตในประเทศไทยจะขึ้นตน
ดวยตัวอักษร TH
• P
คือ วัตถุประสงคการใชงานในการเดินเรือ (Navigational Purpose หรือ Usage Band)
วา ENC เซลล นั้นมีมาตราสวนเพื่อการเดินเรือในระดับใด ซึ่งกําหนดไว 5 Bands คือ
BAND 1 Overview = ENC มาตราสวนเล็กเพื่อการเดินเรือในทะเลเปด/ทะเลลึก
BAND 2 General = ENC มาตราสวนเล็กเพื่อการเดินเรือในทะเลเปด
BAND 3 Coastal = ENC มาตราสวนกลางเพื่อการเดินเรือชายฝง
BAND 4 Approach = ENC มาตราสวนกลางเพื่อการเดินเรือเขาสูทาเรือ
BAND 5 Harbour = ENC มาตราสวนใหญเพื่อการเดินเรือในทาเรือ
BAND 6 Birthing = ENC มาตราสวนใหญเพื่อการเดินเรือเขาเทียบทา
• XXXX คือ หมายเลข 5 หลักของ ENC (Individual cell code) เชน 00156
• EEE คือ จํานวนครั้งการ Update โดย ENC ที่สรางออกมาครั้งแรก (New data set) ยังไมมี
การ Update จะมีนามสกุลเปน .000 แตเมื่อมีการ Update แผนที่ ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 เชน
แผนที่ที่มีการ Update ครั้งที่ 1 จะมีนามสกุลเปน .001 เปนตน
• ตัวอยาง เชน Data Set file ที่มีชื่อ TH500156.000 (Base Cell) หมายถึง ENC ที่ผลิตในประเทศ
ไทย (TH) มีวัตถุประสงคเพื่อการเดินเรือเปนแผนที่ทาเรือ (5) มีหมายเลขเปน 00156 โดยเปน
ENC ออกใหม ยังไมมีการ Update แตเมื่อ ENC มีการ Update ครั้งที่ 1 แผนที่ดังกลาวจะเปลี่ยน
ชื่อเปน TH500156.001 และเมื่อมีการ Update ครั้งที่ 2 จะเปลี่ยนชื่อเปน TH500156.002 ไป
เรื่อยๆ ตามจํานวนครั้งของการ Update
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4. ขอบเขตการใชงาแผนที ENC ของ กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ
4.1 แผนที่ ENC ที่ผลิตโดย กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ มีวัตถุประสงคในการบริการเพื่อการเดินเรือเทานั้น ผูใชสามารถนํา
ชุดแลกเปลี่ยนขอมูล (Exchange Set) ของ ENC ไปติดตั้งกับระบบ ECDIS ((Electronic Chart Display and Information
System) หรือระบบ ECS (Electronic Chart System) ที่รองรับ ENC ตามมาตรฐาน S – 57 Edition 3.1 ซึ่งการติดตั้งชุดขอมูล
แลกเปลี่ยนของ ENC สามารถดูรายละเอียดไดตามคูมือของเครื่อง ECDIS หรือ ECS จากบริษัทผูผลิตระบบดังกลาว
4.2 ในกรณีที่ผูขอรับบริการจะนํา ENC ไปใชงานเพื่อวัตถุประสงคอยางอื่น นอกเหนือจากการเดินเรือแลว ตองทําหนังสือถึง
กรมอุทกศาสตรเพื่อขออนุญาตจาก กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ กอนเสมอ หากมีขอสงสัย กรุณาสอบถามไดที่หมายเลข 02 – 475-2278
หากทานใดพบสิ่งผิดปกติหรือมีขอแนะนําใดๆ ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการบริการ ENC กรุณาแจงให กรมอุทกศาสตร ทราบที่
กองอุปกรณการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร เลขที่ 222 ถ. ริมทางรถไฟเกา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ ฯ 10260 จักเปนพระคุณยิ่ง
4.3 แผนที่ ENC ที่ผลิตโดย กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ เปนลิขสิทธของ กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ การลงทะเบียนเปน
สมาชิกมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมและจํากัดการใชงานแผนที่ ENC ของกรมอุทกศาสตร กับเครื่อง ECDIS หรือ ECS ตามที่ระบุไวใน
แบบฟอรมการสั่งซื้อและลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ ENC กรมอุทกศาสตรเทานั้น ซึ่งกรมอุทกศาสตร มีกลไกในการกําหนดและระบุ
ขอมูลดังกลาวไวในแผนที่ที่ทานสั่งซื้อและนําไปใชในการเดินเรือกับเครื่อง ECDIS หรือ ECS ตามที่ระบุไวเทานั้น หากนําไปติดตั้งกับ
เครื่อง ECDIS หรือ ECS เครื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว แผนที่ ENC ดังกลาวอาจเกิดความผิดเพี้ยนหรือการสูญหายของขอมูลและ
กอใหเกิดอันตราย สงผลตอความปลอดภัยตอการเดินเรือได และกรมอุทกศาสตรจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดใดๆ ทั้งปวงที่เกิด
จากการกระทําดังกลาวตามที่กลาวมาแลวทั้งสิ้น
4.4 การพยายามคัดลอก ทําซ้ํา ดัดแปลง แผนที่ ENC ของกรมอุทกศาสตรทั้งบางสวนหรือทั้งหมดทุกสวน กรมอุทกศาสตร
มีกลไกในปองกันการกระทําดังกลาว หากนําแผนที่ ENC ที่เกิดจากการคัดลอก ทําซ้ํา ดัดแปลง ไปติดตั้งกับเครื่อง ECDIS หรือ ECS
เครื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว แผนที่ ENC ดังกลาวอาจเกิดความผิดเพี้ยนหรือการสูญหายของขอมูลและกอใหเกิดอันตราย สงผล
ตอความปลอดภัยตอการเดินเรือไดและกรมอุทกศาสตรจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดใดๆ ทั้งปวงที่เกิดจากการกระทําดังกลาว
ตามที่กลาวมาแลวทั้งสิ้น
5. การ Update ENC ของ กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ
การ Update ENC เพื่อใหมีความทันสมัยกับสภาพปจจุบันอยางตอเนื่องนั้น นับเปนหัวใจหลักและมีผลตอความปลอดภัยตอการ
เดินเรือเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะขอมูลความลึกน้ํา เครื่องหมายชวยการเดินเรือ และสิ่งที่เปนอันตรายตอการเดินเรือ หากนักเดินเรือไมทํา
การ Update ENC แลว จะทําใหแผนที่ลาสมัยและอาจเกิดอันตรายตอการเดินเรือได ดังนั้นนักเดินเรือที่ดีควร Update แผนที่ใหมีความ
ทันสมัยตามวงรอบที่หนวยงานผลิตแผนที่เดินเรือกําหนดอยูเสมอ สําหรับ ENC ของ กรมอุทกศาสตรมีขอกําหนดในการ Update ดังนี้
5.1 เฉพาะสมาชิกเทานั้นที่สามารถทําการดาวนโหลด ENC Update File ประจําเดือนได
5.2 การ Log in เพื่อทําการดาวนโหลดขอมูลนั้นจะใช User Name และ Password ที่ไดรับจาก กรมอุทกศาสตร เพื่อทําการดาวน
โหลดขอมูลที่เวบไซด WWW.NAVY.MI.TH/HYDRO/THAIENC
5.3 จะมีการบริการเผยแพร ENC Update File ประจําเดือนเวบไซด ตามขอ 5.2 ตั้งแตวันที่ 5 ของทุกเดือน
ขาพเจาไดอาน เขาใจและยอมรับขอตกลงในการใชงานแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกสของ กรมอุทกศาสตร อยางถี่ถวนแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานดานลาง
ผูซื้อ
(ลงชื่อ)....................................................................................
(..............................................................................)
....................../......................./....................

เจาหนาที่กรมอุทกศาสตร
(ลงชื่อ)....................................................................................
(..............................................................................)
....................../......................./....................
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