
  
 
 
 

ขอตกลง 
วาดวยการขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน 

ระหวาง 
กรมการปกครอง  กับ  กรมพัฒนาท่ีดิน 

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

 ขอตกลงฉบับนี้ทําข้ึน  ณ  กรมพัฒนาท่ีดิน  เม่ือวันท่ี  ๒๐  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ระหวาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  โดย  นายชํานาญวิทย  เตรัตน  ตําแหนง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง สํานักงานตั้งอยูท่ี  อาคารกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ถนนอัษฎางค  แขวงวัดราชบพิธ  
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “กรมการปกครอง”  ฝายหนึ่งกับ  กรมพัฒนาท่ีดิน  
โดย  นางสาวภัทราภรณ  โสเจยยะ  ตําแหนง  รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงาน
ตั้งอยูท่ี เลขท่ี ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐  ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา  “กรมพัฒนาท่ีดิน”  อีกฝายหนึ่ง  ท้ังสองฝายไดตกลงรวมกันจัดทําขอตกลงฯ  ดังนี้ 
 ๑.  กรมการปกครอง  อนุญาตให  กรมพัฒนาท่ีดินใชประโยชนจากโปรแกรมสําหรับอานขอมูล
จากบัตรประจําตัวประชาชน  ซ่ึงการตรวจสอบขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชนใหกระทําโดยเจาหนาท่ีของ
กรมพัฒนาท่ีดิน  หรือเจาของรายการประวัติขอใหทําการตรวจสอบ  โดยยื่นคําขอตรวจสอบตอเจาหนาท่ีของ
กรมพัฒนาท่ีดิน  ท้ังนี้ กรมพัฒนาท่ีดิน  ตองนําขอมูลไปใชเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของ
หนวยงาน  ดังนี้ 
  ๑.๑ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูเขารวมโครงการหมอดินอาสา 
  ๑.๒ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูเขารวมโครงการปลูกพืชปุยสด 
  ๑.๓ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูเขารวมโครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 
  ๑.๔ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูเขารวมโครงการตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  ๑.๕ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูเขารวมโครงการสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 
  ๑.๖ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูเขารวมโครงการเกษตรอินทรีย 
  ๑.๗ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูยื่นคําขอรับบริการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน 
  ๑.๘ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูยื่นคําขอรับบริการผลิตภัณฑจุลินทรียสารเรงซุปเปอร พด. 
  ๑.๙ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูยื่นคําขอรับบริการกลาหญาแฝก 
 ๑.๑๐ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูยื่นคําขอรับบริการเมล็ดพันธุเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
 /๑.๑๑ เพ่ือใชตรวจสอบ... 
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 ๑.๑๑ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูยื่นคําขอรับบริการวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน 
 ๑.๑๒ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูยื่นคําขอรับบริการแผนท่ีหรือขอมูลทางแผนท่ี 
 ๑.๑๓ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูยื่นคําขอรับบริการขอมูลและแผนท่ีทรัพยากรดิน 
 ๑.๑๔ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูยื่นคําขอรับบริการขอมูลแผนท่ีการใชท่ีดินและแผนท่ีการวางแผนการใชท่ีดิน 
 ๑.๑๕ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูยื่นคําขอรับบริการจากศูนยขอมูลขาวสารของราชการกรมพัฒนาท่ีดิน 
 ๑.๑๖ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูเขารับการฝกอบรมจากกรมพัฒนาท่ีดิน 
 ๑.๑๗ เพ่ือใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบัตรประจําตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคล
ของผูใหขอมูลในการจัดทําโครงการสํามะโนท่ีดินเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
 กรมการปกครอง  อนุญาตให  กรมพัฒนาท่ีดินใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตรประจําตัว
ประชาชนมีกําหนดระยะเวลาถึงสิ้นเดือนธันวาคมของทุกป  และหากกรมพัฒนาที่ดินประสงคจะใชโปรแกรม
ดังกลาวตามขอตกลงนี้ตอไปอีก ใหแจงความประสงคและดําเนินการตออายุการอนุญาตใหใชโปรแกรมสําหรับ
อานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชนใหแลวเสร็จภายในเดือนสุดทายกอนครบกําหนดระยะเวลา  
 ๒.  กรมพัฒนาท่ีดิน  จะเปนผูจัดหาอุปกรณพรอมคาใชจายตาง ๆ ในการขอใชโปรแกรมสําหรับ
อานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน 
 ๓.  กรมการปกครอง  จะเปนผูกําหนดรหัสขอมูลท่ีจะใชอางอิงในการประมวลผลใหเปนไปตาม
มาตรฐานกลาง  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองตรงกันและเปนเอกภาพ 
 ๔.  กรมพัฒนาท่ีดิน  จะตองไมนําขอมูลไปใชผิดจากขอตกลงหรือนําไปใชในลักษณะท่ีสงผลกระทบ
หรือกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล  หากฝาฝนหรือเกิดความรับผิดชอบทางแพงหรือทางอาญา  กรมพัฒนาท่ีดิน  
ตองเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูกอใหเกิดความเสียหายชั้นตน และเปนผูรับผิดชอบทางแพงแตเพียงฝายเดียว 
 ๕.  กรณีท่ีมีบุคคลภายนอกเรียกรองคาเสียหายใหรับผิดทางละเมิด  หรือฟองรองตอศาลในคดีแพง
และคดีอาญาใหเปนหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน  ในการท่ีจะทําการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน  เพ่ือพิสูจนวา
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของกรมพัฒนาท่ีดิน  ไดกระทําการตามอํานาจหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม  และจะตอง
เปนผูรับผิดทางละเมิด  ทางแพง  หรือทางอาญา  และรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังตอกรมการปกครอง
และบุคคลภายนอก 
 ๖.  กรมพัฒนาท่ีดิน  จะตองนําโปรแกรมดังกลาวไปใชประโยชนตามท่ีกําหนดไวเทานั้น  หามมิให
นําไปใชนอกเหนือขอตกลงหรือพัฒนาไปใชในเชิงพาณิชย 
 ๗.  เพ่ือใหการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานท้ังสอง เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
จึงมอบหมายใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูประสานงานระหวางหนวยงาน   
 ๗.๑ กรมการปกครอง มอบหมายให ผูอํานวยการสวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน  
สํานักบริหารการทะเบียน  เปนผูประสานงาน 
 ๗.๒ กรมพัฒนาท่ีดิน มอบหมายให ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เปนผูประสานงาน 
  ท้ังนี้ ใหกรมการปกครอง  และ  กรมพัฒนาท่ีดิน  แตงตั้งเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท้ังสองฝาย
รวมเปนคณะทํางาน  พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติใหผูบังคับบัญชาท้ังสองฝายทราบเปนระยะ ๆ ตอไป 
 
 /๘.  กรมการปกครอง... 
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ภาคผนวก  ก 

ระบบควบคุมการขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตรประจําตวัประชาชน 

 ๑.  ใหถือวาระบบควบคุมการขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน
ในภาคผนวก ก  เปนสวนหนึ่งของขอตกลงฉบับนี้ 
 ๒.  กรมการปกครอง  ไดวางระบบควบคุมการขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตรประจําตัว
ประชาชน  ท่ีไดดําเนินการตรวจสอบมิใหเปดเผยกับบุคคลอ่ืนท่ีไมเก่ียวของโดยไมไดรับอนุญาต  เพ่ือคุมครองขอมูล
สวนบุคคลท่ีอยูในความดูแลของสํานักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  โดยอนุญาตใหกรมพัฒนาท่ีดิน นําโปรแกรม
สําหรับอานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชนไปใชประโยชนตามขอตกลงขอ ๑.  ในการอานขอมูลจากบัตรประจําตัว
ประชาชน ๒ รูปแบบ  ดังนี้ 
 ๒.๑  บัตรประจําตัวประชาชนแบบแถบบารโคด (Bar Code)  เพ่ือตรวจสอบขอมูล
เลขประจําตัวประชาชน  ๑๓  หลัก 
 ๒.๒  บัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card)  เพ่ือตรวจสอบขอมูล
ท่ีเก็บไวในหนวยความจํา (IC Chip) ประกอบดวย 
 สวนท่ี  ๑  (Public Read,  Write Once) 
 ๑.  Version 
 ๒.  เลขประจําตัวประชาชน  ๑๓  หลัก 
 ๓.  คํานําหนานาม # ชื่อ # ชื่อกลาง # นามสกุล (ภาษาไทย) 
 ๔.  คํานําหนานาม # ชื่อ # ชื่อกลาง # นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
 ๕.  วัน เดือน ป เกิด 
 ๖.  เพศ 
 ๗.  หมายเลขบัตร/คํารอง 
 ๘.  สถานท่ี/หนวยงานท่ีออกบัตรประจําตัวประชาชน 
 ๙.  รหัสผูออกบัตรประจําตัวประชาชน (Issuer code) 
 ๑๐.  วัน เดือน ปท่ีออกบัตรประจําตัวประชาชน 
 ๑๑.  วัน เดือน ปท่ีบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุ 
 ๑๒.  รหัสประเภทบัตรประจําตัวประชาชน 
 ๑๓.  ภาพใบหนา 
 ๑๔.  ท่ีอยูตามหนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 ๑๕.  เลขรหัสกํากับใตรูป 
 สวนท่ี  ๒  (Public Read,  MOI Key Write) 
 ๑.  Version 
 ๒.  เลขรหัสประจําบาน ตามท่ีอยูปจจุบัน (HID) 
 ๓.  ท่ีอยูปจจุบัน 
 ๔.  วันท่ีปรับปรุงขอมูลใน Chip ลาสุด 
 ๓.  ใหหนวยงานท่ีขอใชโปรแกรมการอานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชนของกรมพัฒนาท่ีดิน  
จัดทําทะเบียนการใชโปรแกรมดังกลาวของเครื่องคอมพิวเตอรแตละชุดเอาไวเพ่ือตรวจสอบการใชงาน 
 ๔.  ใหกรมพัฒนาท่ีดิน  ซ่ึงเปนหนวยงานที่ขอใชโปรแกรมการอานขอมูลจากบัตรประจําตัว
ประชาชน  ตองควบคุมและระมัดระวังการเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตอยางเครงครัด  โดยใหผูบังคับบัญชา
มีหนาท่ีควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการใชขอมูลเพ่ือปองกันมิใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
โดยไมไดรับอนุญาต 

........................................................... 
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