
 
 
  

 
บันทึกขอตกลง 

วาดวยการขอใชประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลาง 
ดวยระบบคอมพิวเตอรโดยวิธีบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Counter Service) 

ระหวาง 
สํานักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  กับ  กรมพัฒนาท่ีดิน  

--------------------------------------------- 

 บันทึกขอตกลงฉบับนี้ทําข้ึน  ณ กรมพัฒนาท่ีดิน  เม่ือวันท่ี  ๒๐  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ระหวาง  สํานักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  โดย  นายชํานาญวิทย  เตรัตน  ตําแหนง 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง สํานักงานตั้งอยูท่ี อาคารกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค  แขวงวัดราชบพิธ  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “สํานักทะเบียนกลาง  
กรมการปกครอง”  ฝายหนึ่งกับ  กรมพัฒนาท่ีดิน  โดย  นางสาวภัทราภรณ  โสเจยยะ  ตําแหนง  รองอธิบดี 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน  สํานักงานตั้งอยูท่ี  เลขท่ี  ๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “กรมพัฒนาท่ีดิน”  อีกฝายหนึ่ง  ท้ังสองฝายไดตกลง 
รวมกันจัดทําบันทึกขอตกลงฯ  ดังนี้ 
 ๑.  สํานักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  ตกลงอนุญาตให  กรมพัฒนาท่ีดินใชประโยชนขอมูล
ทะเบียนประวัติราษฎรท่ีสํานักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  ไดรวบรวมจัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรเฉพาะท่ีได
จัดเก็บไวในทะเบียนบานเทานั้น  และการใชประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรของกรมพัฒนาท่ีดิน  ใหกระทําดวย
ระบบคอมพิวเตอรโดยวิธีบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Counter Service)  ซ่ึงกระทําโดยเจาหนาท่ีของ
กรมพัฒนาท่ีดิน  หรือเจาของรายการประวัติ  หรือผูมีสวนไดเสีย ขอใหทําการตรวจสอบ โดยยื่นคําขอตรวจสอบ
ตอเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน  ท้ังนี้ กรมพัฒนาท่ีดิน ตองนําขอมูลไปใชเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี
ตามภารกิจของหนวยงาน  ดังนี้ 
  ๑.๑ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูเขารวมโครงการหมอดินอาสา 
  ๑.๒ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูเขารวมโครงการปลูกพืชปุยสด 
  ๑.๓ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูเขารวมโครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน 
  ๑.๔ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูเขารวมโครงการตามนโยบายสําคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
  ๑.๕ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูเขารวมโครงการสงเสริมการใชสารอินทรีย
ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 
  ๑.๖ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูเขารวมโครงการเกษตรอินทรีย 
  ๑.๗ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน 
  ๑.๘ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูขอรับบริการผลิตภัณฑจุลินทรีย
สารเรงซุปเปอร พด. 
  ๑.๙ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูขอรับบริการกลาหญาแฝก 
  ๑.๑๐ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูขอรับบริการเมล็ดพันธุเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
  ๑.๑๑ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูขอรับบริการวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน 
  ๑.๑๒ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูขอรับบริการแผนท่ีหรือขอมูลทางแผนท่ี 
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  ๑.๑๓ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูขอรับบริการขอมูลและแผนท่ีทรัพยากรดิน 
  ๑.๑๔ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูขอรับบริการขอมูลแผนท่ีการใชท่ีดิน
และแผนท่ีการวางแผนการใชท่ีดิน 
  ๑.๑๕ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูขอรับบริการจากศูนยขอมูลขาวสาร
ของราชการกรมพัฒนาท่ีดิน 
  ๑.๑๖ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูเขารับการฝกอบรมจากกรมพัฒนาท่ีดิน 
  ๑.๑๗ เพ่ือใชตรวจสอบขอมูลและยืนยันตัวบุคคลของผูใหขอมูลในการจัดทําโครงการสํามะโน
ท่ีดินเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
 ๒.  กรมพัฒนาท่ีดิน  จะติดตั้งระบบคอมพิวเตอรพรอมท้ังระบบสื่อสาร เพ่ือรับหรือสงขอมูล
ท่ีตรวจสอบและเปนผูจัดหาอุปกรณพรอมคาใชจายตาง ๆ ในการตรวจสอบขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร และ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานได 
 ๓.  สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จะเปนผูกําหนดรหัสขอมูลที่จะใชอางอิงในการ
ประมวลผลใหเปนไปตามมาตรฐานกลาง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองตรงกันและเปนเอกภาพ 
 ๔.  กรมพัฒนาท่ีดิน  จะตองอนุญาตให สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง พัฒนาโปรแกรม
เพ่ือตรวจสอบขอมูลการทะเบียนตาง ๆ จากฐานขอมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนแก
กรมการปกครองและสวนรวม ท้ังในระดับศูนยขอมูลและระดับผูปฏิบัติการ 
 ๕.  กรมพัฒนาท่ีดิน  ตองรวมมือและสนับสนุนการพัฒนาระบบประมวลผลผานเครือขายสื่อสาร
ขอมูลใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดดวยความยินยอมที่จะเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนแก
หนวยงานตาง ๆ ในอนาคต 
 ๖.  การดําเนินการใชประโยชนขอมูลของท้ังสองหนวยงาน  จะอยูภายใตขอบเขตท่ีไดรวมกัน
กําหนดไว  ดังนี้ 
  ๖.๑ สํานักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  จะเปนผูกําหนดประเภทของขอมูลในทะเบียนบาน
ท่ีอนุญาตใหกรมพัฒนาท่ีดินใชประโยชน ระบบการตรวจสอบขอมูล การวางระบบควบคุมรักษาความลับขอมูล
สวนบุคคล และการกําหนดชั้นความลับของขอมูลท่ีเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินจะเขาถึงในการใหบริการประชาชน  
เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท้ังนี้  เปนไปตามหลักเกณฑ
ภาคผนวก ก  ทายบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 
  ๖.๒ การขอตรวจสอบรายการขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรของผูขอรับบริการกับกรมพัฒนาท่ีดิน 
ตามบันทึกขอตกลงขอ ๑  ตองมีคํารองและหลักฐานแสดงความยินยอมใหตรวจสอบรายการขอมูลของเจาของ
รายการประวัติ หรือผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงจะไดใชเปนหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ 
  ๖.๓ กรมพัฒนาท่ีดิน  จะตองจัดทําบัญชีควบคุมการใชประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ของเจาหนาท่ีในหนวยงาน  เพ่ือตรวจสอบขอมูลกับ สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง วาขอมูลสวนบุคคล
ไดนําไปใชตามอํานาจหนาท่ีในหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน  ตามท่ีตกลงในขอ ๑ และไดจัดเก็บเอกสารการใช
ประโยชนขอมูลตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ๗.  กรมพัฒนาท่ีดิน  จะตองไมนําขอมูลไปใชผิดจากขอตกลงหรือนําไปใชในลักษณะท่ีสงผลกระทบ
หรือกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล  หากฝาฝนหรือเกิดความรับผิดทางแพงหรือทางอาญา  กรมพัฒนาท่ีดิน  
ตองเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูกอใหเกิดความเสียหายชั้นตน  และเปนผูรับผิดชอบทางแพงแตเพียงฝายเดียว 
 ๘.  กรณีท่ีมีบุคคลภายนอกเรียกรองคาเสียหายใหรับผิดทางละเมิดหรือฟองรองตอศาลในคดีแพง
และคดีอาญาใหเปนหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ในการท่ีจะทําการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือพิสูจนวา
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของกรมพัฒนาท่ีดิน ไดกระทําการตามอํานาจหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม และจะตอง
เปนผูรับผิดทางละเมิด  ทางแพง  หรือทางอาญาและรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังตอ  สํานักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง และบุคคลภายนอก 
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ภาคผนวก ก 

ระบบควบคุมรกัษาขอมูลท่ีใชประโยชน 

 ๑.  ใหถือวาระบบควบคุมการรักษาขอมูลท่ีใชประโยชนในภาคผนวก ก  เปนสวนหนึ่งของ
บันทึกขอตกลงฉบับนี้ 
 ๒.  สาํนักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  ไดวางระบบควบคุมการรักษาขอมูลสวนบุคคล
ท่ีไดดําเนินการตรวจสอบมิใหเปดเผยกับบุคคลอ่ืนท่ีไมเก่ียวของโดยไมไดรับอนุญาต  เพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ท่ีอยูในความดูแลของสํานักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  โดยอนุญาตใหกรมพัฒนาท่ีดิน  นําขอมูลสวนบุคคล
ไปใชประโยชนและตรวจสอบดวยระบบคอมพิวเตอรตามบันทึกขอตกลงขอ ๑.  ดังนี้ 
 (๑) เลขประจําตัวประชาชน 
 (๒) คํานําหนานาม 
 (๓) ชื่อตัว 
 (๔) ชื่อสกุล 
 (๕) วัน เดือน ปเกิด 
 (๖) เพศ 
 (๗) สัญชาติ 
 (๘) ชื่อบิดา 
 (๙) สัญชาติบิดา 
 (๑๐) ชื่อมารดา 
 (๑๑) สัญชาติมารดา 
 (๑๒) ท่ีอยูปจจุบัน 
 ๓.  เจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ผูใชงานจะตองลงทะเบียนการใชงานเปนเอกสารสําคัญ
ตามท่ีสํานักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  กําหนด  โดยติดภาพถายและลงลายมือชื่อเจาของประวัติผูใชงาน 
(User)  ซ่ึงจัดทําเปน ๒ ฉบับ  เก็บไวท่ีหนวยงาน ๑ ฉบับ  และสงใหสํานักทะเบียนกลาง ๑ ฉบับ 
 ๔.  กรมพัฒนาท่ีดิน  ตองจัดใหมีสมุดควบคุมการใชงานประจําวัน  เพ่ือเสนอใหผูควบคุม
การปฏิบัติงานในหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน  ตรวจสอบการใชขอมูลวาไดตรวจสอบขอมูลของผูใดในกิจการใด
และใหดําเนินการตามท่ีไดกําหนดในบันทึกขอตกลง 
 ๕.  ใหหนวยงานท่ีใชประโยชนขอมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน  และหนวยงานของสํานักทะเบียนกลาง  
กรมการปกครอง  เก็บขอมูลการใชงานในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือตรวจสอบการใชงาน 
 ๖.  เจาหนาท่ีผูมีอํานาจในการเปดขอมูลใชงาน ตองเปนเจาหนาท่ีตั้งแตระดับชํานาญงาน หรือ
เทียบเทาข้ึนไป 
 ๗.  ใหกรมพัฒนาท่ีดิน  ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีขอใชประโยชนขอมูล  ตองควบคุมและระมัดระวัง
การเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตอยางเครงครัด โดยใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีในการใชขอมูลเพ่ือปองกันมิใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต 
 ๘.  เม่ือเจาหนาท่ีสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ขอเขาทําการตรวจสอบการใชขอมูล 
กรมพัฒนาท่ีดิน  ตองยินยอมใหเจาหนาท่ีเขาทําการตรวจสอบไดโดยสะดวก 
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