ประเด็นทีน่ าสนใจเกียวกับ
การตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน และการตรวจสอบหลักทรั พย์ ๑
การตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน และการตรวจสอบหลักทรัพย์ กรมทีดินได้ วางแนวทางปฏิบตั ิ
ไว้ ตามระเบียบกรมทีดิน ว่าด้ วยการตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน การขอคัด ขอถ่ายสําเนาเอกสารและการ
ตรวจสอบหลักทรั พย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ ว แต่ก็ยังมีผ้ ูทีสงสัยหรื อยัง เข้ าใจไม่ถูกต้ องเกี ยวกับทังสองเรื อง
ดังกล่าว ซึงมีประเด็นที มีผ้ ูสอบถามอยู่บ่อย ๆ โดยจะได้ อธิ บายขยายความในประเด็นต่าง ๆ เพือความ
เข้ าใจทีถูกต้ อง และชัดเจนยิงขึน ดังต่อไปนี
๑. การตรวจหลักฐานทะเบียนทีดินและการตรวจสอบหลักทรั พย์ แตกต่ างกันอย่ างไร
การตรวจหลักฐานทะเบียนที ดิน และการตรวจสอบหลักทรัพย์ เป็ นการขอทราบข้ อมูล
ข่ า วสารของราชการตามพระราชบัญ ญั ติ ข้ อ มูล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เหมื อ นกัน แต่มี
ความแตกต่างกัน โดยแยกพิจารณาได้ ดังนี
๑.๑ การตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน เป็ นกรณีทีผู้ขอต้ องการขอตรวจดูเอกสารเกียวกับ
ทีดิน ซึงได้ แก่ เอกสารทีเจ้ าหน้ าทีของรัฐได้ จดั ทําขึนไว้ เป็ นหลักฐาน และเอกสารทีเกียวกับทีดินทีเก็บไว้ เป็ น
หลักฐาน รวมถึงเอกสารต่างๆ ของอาคารชุดและห้ องชุดด้ วย หากอธิบายให้ เข้ าใจง่ายๆ หลักฐานทะเบียนทีดิน
คือ เอกสารทุกชนิดเกี ยวกับการดําเนินการออกหนังสื อแสดงสิทธิ ในทีดิน การรั งวัด การจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม หรื อการทํ าธุ รกรรมอืน ๆ เกี ยวกับอสังหาริ มทรั พย์ และเอกสารที เกี ยวข้ อง ซึงส่วนใหญ่ ก็คือ
เอกสารในสารบบทีดิน หรื อเอกสารที จัดเก็บอยู่ในฝ่ ายทะเบียนหรื อฝ่ ายรังวัด โดยการขอตรวจสอบหลักฐาน
ทะเบียนทีดิน จะต้ องเป็ นกรณีทีผู้ขอทราบเลขทีหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน เครื องหมายทีดิน หรื อแม้
ไม่ ทราบแต่ หากผู้ ขอสามารถระบุ ทีตั งของที ดินได้ ชั ดเจนว่ าอยู่ทีใดก็ สามารถขอตรวจดู ได้ ตาม
พระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และผู้ขอต้ องการทราบว่าที ดินดังกล่าวปั จจุบนั มีชือ
บุค คลใดเป็ นผู้มีสิท ธิ ใ นที ดิน ได้ ที ดิน มาอย่า งไร เมื อใด มีภ าระผูก พัน หรื อ ไม่ มีการยึดหรื ออายัดตาม
กฎหมายใดหรื อไม่ และได้ มีการออกใบแทนไปแล้ วหรื อไม่ เมือใด รวมทังขอทราบเกียวกับเอกสารหลักฐาน
ทะเบียนทีดินทีเกียวข้ องอืน ๆ ทังนี รวมถึงเอกสารเกียวกับอาคารชุดและห้ องชุดด้ วย
๑

กลุม่ พัฒนาระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สํานักมาตรฐานการทะเบียนทีดิน

๒
๑.๒ การตรวจสอบหลักทรัพย์ เป็ นการตรวจหลักฐานทะเบียนทีดินอย่างหนึง เนืองจาก
ตามคําจํากัดความของหลักฐานทะเบียนทีดิน คือ เอกสารเกี ยวกับทีดินซึงเจ้ าหน้ าทีของรัฐได้ จดั ทําขึนไว้
เป็ นหลักฐาน และเอกสารทีเกี ยวกับทีดินทีเก็ บไว้ เป็ นหลักฐาน ตลอดจนให้ หมายความรวมถึงเอกสารต่างๆ
ของอาคารชุดและห้ องชุดด้ วย แต่ตา่ งกับการตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน คือ การตรวจสอบหลักทรัพย์ เป็ น
กรณี ทีผู้ ขอทราบเฉพาะชื อบุ คคลหรื อนิ ติบุ คคล แต่ ไม่ ทราบรายละเอี ยดหรื อเลขทีหนั งสือแสดง
สิทธิในทีดิน โดยผู้ขอต้ องการทราบว่าบุคคลหรื อนิติบุคคลใด เป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ หรื อสิทธิ ครอบครองใน
ทีดินแปลงใด รวมถึงห้ องชุดด้ วย
สรุ ปได้ ว่า การตรวจหลักฐานทะเบียนทีดินเป็ นกรณี ทีผู้ขอทราบเลขที หนังสือแสดงสิทธิ ใน
ทีดิน ส่วนการตรวจสอบหลักทรัพย์เป็ นกรณี ทีผู้ขอไม่ทราบเลขทีหนังสือแสดงสิทธิ ในทีดินแต่ทราบชือผู้ที
ต้ องการขอตรวจสอบและต้ องการทราบว่าผู้มีชือดังกล่าวเป็ นเจ้ าของทีดินแปลงใดหรื อไม่
๒. ผู้ทีมีสิทธิขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดินและขอตรวจสอบหลักทรั พย์ คือบุคคล
ใด แตกต่ างกันหรือไม่ อย่ างไร เพราะเหตุใด
ผู้ทีมีสิทธิขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดินและตรวจสอบหลักทรัพย์ แตกต่างกัน ดังนี
๒.๑ กรณี ขอตรวจหลั กฐานทะเบี ยนทีดิน ผู้ทีมี สิทธิ ขอตรวจหลักฐานทะเบี ยนที ดิน
ได้ แก่ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทัวไปไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานของรั ฐ หรื อเอกชน ก็ ส ามารถขอตรวจหลักฐาน
ทะเบียนทีดินได้ โดยยืนคําขอแสดงความประสงค์และเหตุผลไว้ เป็ นหลักฐานว่าขอไปเพืออะไร อย่างไร เพือ
ประกอบการใช้ ดุล ยพิ นิจ ของพนัก งานเจ้ าหน้ าที ว่ าสมควรให้ ตรวจดูไ ด้ ห รื อไม่ เนื องจากการขอตรวจ
หลักฐานดังกล่าวเป็ นการขอตรวจดูเอกสารซึงเป็ นข้ อมูลข่าวสารของราชการ โดยหลักการแล้ วพนักงาน
เจ้ าหน้ าทีจะต้ องพิจารณาเปิ ดเผยตามนัยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตาม
หลักการทีว่า เปิ ดเผยเป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้ อยกเว้ น
๒.๒ กรณีขอตรวจสอบหลักทรั พย์ เป็ นกรณีการตรวจสอบกรรมสิทธิในทีดินของบุคคล
หรื อนิติบคุ คลใด ๆ ว่าเป็ นเจ้ าของทีดินแปลงใดบ้ าง ซึงการตรวจสอบข้ อมูลของบุคคลดังกล่าว ถือเป็ น
ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึงการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุ กลําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕)
แห่งพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยหน่วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที อยู่ใ นความควบคุมดูแ ลของตนต่อหน่วยงานของรั ฐ แห่ง อื นหรื อผู้อืน โดยปราศจากความ
ยินยอมเป็ นหนัง สือ ของเจ้ า ของข้ อ มูล ที ให้ ไ ว้ ล ่ว งหน้ า หรื อ ในขณะนันมิไ ด้ ดัง นัน โดยหลัก การแล้ ว

๓
บุคคลหรื อนิตบิ คุ คลทัวไป ไม่วา่ เป็ นหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน จึงไม่สามารถขอตรวจสอบหลักทรัพย์ของ
บุคคลอืนได้ เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยต่อศาล และเจ้ าหน้ าทีของรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อบุคคลทีมีอํานาจ
ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๒๔ (๘) แห่งพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึงได้ แก่
(๑) หน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนทีเป็ นเจ้ าหนีตามคําพิพากษาถึงทีสุด หรื อทนายความ
ผู้รับมอบอํานาจจากเจ้ าหนีดังกล่าว แต่ในกรณีทีเป็ นเพียงคูค่ วามในคดีทีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลหรื อ
คดีทียังไม่มีคําพิพากษาถึงทีสุดไม่สามารถขอตรวจสอบหลักทรัพย์ได้ เนืองจากยังไม่ถือว่าเป็ นผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึงคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริ หารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้ กฎหมาย ได้ มีคําวินิจ ฉัย
ที สค ๑๘/๒๕๔๓ ลงวันที ๑๘ เมษายน ๒๕๔๓ ไว้ แล้ ว
(๒) หน่วยงานของรั ฐ ซึงอาศัยอํ านาจตามกฎหมาย เช่น ตามมาตรา ๒๕ (๑) แห่ง
พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีให้
อํานาจแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคําสังให้ ข้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส่วนท้ องถิ น ปฏิ บัติก ารทังหลายอันจํ าเป็ นแก่การปฏิ บัติห น้ าที ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อเรี ยกเอกสารหรื อหลักฐานทีเกี ยวข้ องจากบุคคลใด หรื อเรี ยกบุคคลใดมาให้
ถ้ อยคําหรื อให้ ให้ ถ้อยคําเพือประโยชน์แห่งการไต่สวนข้ อเท็จจริงได้ เป็ นต้ น
ผู้มีสิทธิ ขอตรวจสอบทังสองกรณี ดงั กล่าวสามารถขอตรวจสอบหลักทรัพย์ได้ โดยผู้ขอ
จะต้ องนําเอกสารหลักฐานทีแสดงว่าตนเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียเกียวกับทีดินแปลงทีขอตรวจสอบหรื อทีดินของ
บุคคลที ขอตรวจสอบ ไปยื นคําขอตรวจสอบต่อพนัก งานเจ้ าหน้ าที ณ สํานักงานที ดิน ด้ วยตนเอง หรื อ
มอบอํานาจให้ บคุ คลอืนไปดําเนินการแทนก็ได้ เพือพนักงานเจ้ าหน้ าทีจะได้ ทําการตรวจสอบและสอบสวน
ให้ ทราบว่าผู้ขอเป็ นผู้มีอํานาจตามกฎหมายจริ งหรื อไม่ เอกสารหลักฐานที นําไปแสดงเชื อถื อได้ หรื อไม่
ขอไปเพื ออะไร และจะเกิ ดความเสี ยหายแก่ เ จ้ าของข้ อมูล หรื อจะกระทบสิ ทธิ ของบุคคลใดหรื อขัดกับ
กฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการหรื อไม่ อย่างไร ทังนี รวมถึงการตรวจสอบหลักทรัพย์เกี ยวกับ
ห้ องชุดด้ วย
สรุ ปได้ ว่า บุคคลหรื อนิตบิ คุ คลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหลักฐานทะเบียนทีดินได้
แต่บุคคลดังกล่าวจะขอตรวจสอบหลักทรัพย์ได้ จะต้ องเป็ นผู้มีอํานาจตามกฎหมายด้ วย ซึงได้ แก่ ๑. ต้ อง
เป็ นเจ้ าหนีตามคําพิพากษาถึง ทีสุด หรื อทนายความผู้รับมอบอํ านาจจากเจ้ าหนี ดังกล่าวขอตรวจสอบ

๔
หลักทรั พ ย์ ข องลูกหนี ตามคําพิพ ากษา และ ๒. เป็ นหน่วยงานของรั ฐ ซึงมี กฎหมายให้ อํานาจไว้ ทังนี
เนืองจากการตรวจสอบหลักทรัพย์ เป็ นการขอตรวจดูข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสาร
ของราชการ
๓. กรณีหน่ วยงานของรั ฐหรือเอกชนส่ งหนังสือขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน หรือ
ขอตรวจสอบหลักทรัพย์ จะดําเนินการได้ หรือไม่ อย่ างไร
ก่อนอืนต้ องทําความเข้ าใจก่อนว่า การขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน และขอตรวจสอบ
หลักทรัพย์ สามารถดําเนินการได้ กีวิธี อะไรบ้ าง และหน่วยงานของรัฐหมายถึงอะไร โดยพิจารณาได้ ดังนี
การยืนคําขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน สามารถดําเนินการได้ ๒ วิธี คือ (๑) การยืน
คําขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน ณ สํานักงานทีดินซึงทีดินตังอยู่ และ (๒) การขอตรวจหลักฐานทะเบียน
ทีดินทางไปรษณีย์ ดังนี
(๑) การยืนคําขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน ณ สํานักงานทีดินซึงทีดินตังอยู่ ผู้ขอ
จะต้ องยืนคําขอตามแบบ ท.ด. ๙ ซึงโดยปกติแล้ วสามารถขอตรวจเอกสารเกี ยวกับทีดินได้ ทุกประเภท
ทังนี ตามกฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการ โดยผู้ขอจะต้ องแสดงความประสงค์และเหตุผลในการ
ขอตรวจสอบต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีไว้ เป็ นหลักฐานว่าขอไปเพืออะไร อย่างไร
(๒) การขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดินทางไปรษณีย์ จะขอตรวจได้ เฉพาะทีดินทีมี
โฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และกรณีทีเป็ นอาคารชุดจะขอตรวจได้ เฉพาะหนังสือกรรมสิทธิ
ห้ องชุดเท่านัน ไม่รวมเอกสารเกียวกับการจดทะเบียนอาคารชุด และไม่รวมการขอตรวจสอบหลักทรัพย์ หรื อ
ขอคัด หรื อ ขอถ่ า ยสํ า เนาเอกสาร โดยผู้ขอจะต้ องส่งเงิ นค่าธรรมเนี ยมมาให้ ถูกต้ องครบถ้ วนด้ วยจึ งจะ
ดําเนินการให้ ได้ และจะขอตรวจได้ เฉพาะ ๓ กรณี คือ
- ทีดินมีชือบุคคลใดเป็ นผู้มีสิทธิในทีดินหรื อห้ องชุด ได้ มาอย่างไร เมือใด มีภาระผูกพัน
หรื อไม่อย่างไร
- ทีดินมีการยึดหรื ออายัดตามกฎหมาย หรื อไม่
- ได้ มีการออกใบแทนไปแล้ วหรื อไม่ เมือใด
การยื นคํา ขอตรวจสอบหลั ก ทรั พ ย์ สามารถดํา เนิ น การได้ วิ ธี เ ดี ย ว คื อ ผู้
ขอจะต้ องยื นคํา ขอตามแบบ ท.ด. ๙ ณ สํานักงานทีดินซึงทีดินตังอยู่เท่านัน ไม่สามารถยืนคําขอ
ตรวจสอบหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ได้ เนืองจากผู้ขอจะต้ องนําเอกสารหลักฐานทีแสดงว่าตนเป็ นผู้มีสิทธิ

๕
ตามกฎหมายเกียวกับทีดินของบุคคลทีขอตรวจสอบไปแสดงต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที ณ สํานักงานทีดินด้ วย
ตนเอง หรื อจะมอบอํานาจให้ บคุ คลอืนไปดําเนินการแทนก็ได้ เพือพนักงานเจ้ าหน้ าทีจะได้ ทําการตรวจสอบ
และสอบสวนให้ ทราบว่าผู้ขอเป็ นผู้มีสิทธิ ตามกฎหมายจริ งหรื อไม่ เอกสารหลักฐานทีนําไปแสดงเชือถือได้
หรื อไม่ เพือประโยชน์อะไร และจะเกิดความเสียหายแก่เจ้ าของข้ อมูลหรื อจะกระทบสิทธิของผู้ใดหรื อขัดกับ
กฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการหรื อ ไม่ อย่ า งไร ดั ง นั น การตรวจสอบหลั ก ทรั พ ย์ จึ ง
ต้ อ งมายื นคํา ขอต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ าที ณ สํ า นั ก งานที ดิน ไม่ ส ามารถยื นคํา ขอตรวจสอบ
หลักทรั พย์ ทางไปรษณีย์ได้
ส่วน หน่ วยงานของรั ฐ ตามความหมายในระเบียบนี หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม
หรื อส่วนราชการทีเรี ยกชื ออย่างอื นและมีฐานะเป็ นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ น และ
รัฐวิสาหกิจทีตังขึนโดยพระราชบัญญัติหรื อพระราชกฤษฎีกา และให้ หมายความรวมถึงหน่วยงานอืนของ
รัฐทีกฎหมายกําหนดให้ เป็ นหน่วยงานของรัฐ เห็นได้ ว่า ตามคําจํากัดความ ยังมีหน่วยงานของรัฐอืนอีกที
ไม่ได้ ระบุไว้ เนืองจากอาจมีหน่วยงานของรัฐอืนอีกทีมีกฎหมายกําหนดให้ เป็ นหน่วยงานของรัฐ ซึงจะต้ อง
พิจ ารณาจากกฎหมายที จัดตังหน่วยงานนัน ๆ เป็ นกรณี ไป กรณี ที เป็ นรั ฐวิ สาหกิ จก็ ได้ กําหนดยกเว้ น
รั ฐวิ สาหกิจ ประเภทธนาคารไว้ เนืองจากบางธนาคารแม้ จะเป็ นรั ฐ วิสาหกิ จ แต่ก็ประกอบธุรกิ จหรื อทํ า
ธุรกรรมทีมีลกั ษณะเป็ นการค้ าแสวงหากําไรเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ซึงเป็ นของเอกชนทัว ๆ ไป ดังนัน
ตามระเบียบนีจึงได้ กําหนดยกเว้ นธนาคารไว้ ไม่อยู่ในความหมายของหน่วยงานของรัฐ สําหรับบางธนาคาร
เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และตามระเบียบนี ไม่ถือเป็ นหน่วยงานของรั ฐ แม้ ว่าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์มีข้อตกลงกับกรมทีดินโดยเฉพาะ และอาจได้ รับประโยชน์ในบางประการก็ตาม แต่ก็อยู่ภายใต้
เงือนไขของข้ อตกลงระหว่างกันเท่านัน ซึงในกรณีทีธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอตรวจสอบหลักทรัพย์ไม่ได้
รับยกเว้ นให้ ตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องยืนคําขอแต่อย่างใด ดังนัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงต้ องมายืนคํา
ขอตรวจสอบหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบนีเช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐ ธนาคาร หรื อเอกชน
ทัวไป โดยไม่ได้ รับยกเว้ นให้ ขอตรวจสอบหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์หรื อส่งหนังสือขอตรวจสอบหลักทรัพย์ได้
แต่อย่างใด๒

๒

หนังสือกรมทีดิน ที มท ๐๕๑๕.๒/ว ๒๔๕๒๙ ลงวันที ๔ กันยายน ๒๕๕๕

๖
หน่วยงานของรัฐตามระเบียบนีแยกได้ เป็ น ๒ ประเภท คือ
(๑) หน่ ว ยงานของรั ฐ (ทัวไป) ได้ แ ก่ กระทรวง ทบวง กรม หรื อ ส่ว นราชการที
เรี ยกชื ออย่างอืนและมีฐานะเป็ นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ น และรัฐวิสาหกิจที ตังขึน
โดยพระราชบัญ ญัต ิห รื อ พระราชกฤษฎี กา และให้ หมายความรวมถึง หน่วยงานอื นของรั ฐ ที กฎหมาย
กําหนดให้ เป็ นหน่วยงานของรัฐ
(๒) หน่วยงานของรัฐทีอาศัยอํานาจตามกฎหมาย คือ หน่วยงานของรัฐตามระเบียบนี
แต่เป็ นหน่วยงานของรัฐทีมีกฎหมายให้ อํานาจขอตรวจได้ เช่น มาตรา ๑๒ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มาตรา
๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ แห่ง พระราชบัญ ญัติก ารสอบสวนคดีพิเ ศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัตมิ าตรการของฝ่ ายบริ หารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็ นต้ น
ดังนัน กรณีหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน ส่งหนังสือขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน หรื อขอ
ตรวจสอบหลักทรัพย์ จึงพิจารณาได้ ดงั ต่อไปนี
กรณีหน่ วยงานของรัฐ หรื อเอกชน ส่ งหนังสือขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน
โดยปกติแล้ ว ไม่วา่ หน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนสามารถขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดินทาง
ไปรษณี ย์ได้ โดยต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของการขอตรวจหลักฐานทะเบี ยนที ดินทางไปรษณี ย์ ตาม
ระเบียบกรมทีดินนี กรณีทีอยูใ่ นหลักเกณฑ์ตามระเบียบพนักงานเจ้ าหน้ าทีสามารถดําเนินการให้ แก่ผ้ ขู อได้
แต่ในกรณี ทีมี ข้อขัดข้ องเนื องจากเอกสารหรื อค่าธรรมเนี ยมไม่ครบถ้ วน หรื ออื น ๆ ก็ จะต้ องแจ้ ง ให้ ผ้ ูขอ
ดําเนิ นการเพิ มเติมให้ ครบถ้ วนเสียก่ อน แล้ วจึงดํ าเนินการให้ แก่ผ้ ูขอ ในกรณี ทีตรวจสอบแล้ วไม่อยู่ใ น
หลักเกณฑ์ทีจะดําเนินการให้ ผ้ ขู อได้ ก็ต้องแจ้ งผู้ขอทราบถึงข้ อขัดข้ องนันพร้ อมส่งเงินคืนให้ แก่ผ้ ขู อ ภายใน
๗ วันทําการนับแต่วนั ทีได้ รับคําขอ
แต่ในกรณีหน่วยงานของรัฐ (ทัวไป) หรื อเอกชน ส่งหนังสือขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน
โดยไม่ใช่เป็ นกรณี ขอตรวจหลักฐานทะเบียนที ดิน ทางไปรษณี ย์ตามหลักเกณฑ์ ของระเบียบกรมทีดินนี
พนักงานเจ้ าหน้ าที ไม่สามารถดําเนินการให้ ได้ แม้ ว่าการขอตรวจหลักฐานทะเบียนที ดินจะเป็ นการขอ

๗
ข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึงผู้ขอจะ
มีสิทธิขอตรวจดู ขอสําเนาหรื อขอสําเนาทีมีคํารับรองถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารนันได้ ตามมาตรา ๙ และ
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจะต้ องจัดหาข้ อมูลข่าวสารนันให้ แก่ผ้ ขู อภายในเวลาอันสมควรตามมาตรา ๑๑
ก็ ตาม แต่กฎหมายก็ไ ม่ไ ด้ กําหนดให้ ห น่วยงานของรั ฐ มี หน้ าที ที จะต้ องจัดส่ง ข้ อมูล ดัง กล่าวให้ ผ้ ขู อแต่
อย่างใด ตามทีคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการได้ วินิจฉัยไว้ แล้ ว๓ ดังนัน กรณีหน่วยงานของรัฐ
(ทัวไป) หรื อเอกชน ส่งหนังสื อขอตรวจหลักฐานทะเบียนที ดิน รวมทังให้ จัดส่งข้ อมูลข่าวสารทีต้ องการ
ตรวจดูให้ ด้วย จึงไม่สามารถดําเนินการได้ ต้ องแจ้ งให้ ไปยืนคําขอ ณ สํานักงานทีดินพืนที หรื อขอตรวจ
หลักฐานทะเบียนทีดินทางไปรษณีย์ พร้ อมทังเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและระเบียบต่อไป
กรณีหน่ วยงานของรัฐ (ทัวไป) หรือเอกชน ส่ งหนังสือขอตรวจสอบหลักทรั พย์ หรื อ
ขอตรวจสอบหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ ไม่ สามารถดําเนินการได้ เนืองจากการตรวจสอบหลักทรัพย์เป็ น
การขอตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารซึงเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึงผู้ขอจะต้ องเป็ นผู้มีอํานาจตามกฎหมายและจะต้ องมายื นคําขอต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที
ณ สํานักงานทีดินซึงทีดินตังอยูเ่ ท่านัน
กรณี หน่ ว ยงานของรั ฐ ที อาศั ยอํานาจตามกฎหมาย ส่ง หนัง สื อขอตรวจหลั ก ฐาน
ทะเบียนทีดิน และตรวจสอบหลักทรั พย์ ของบุคคลหรื อนิติบคุ คลใด สามารถดําเนินการได้ โดยถือว่า
เป็ นหน้ าทีทีพนักงานเจ้ าหน้ าทีต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกรณีทีหน่วยงานของรัฐซึงอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายดังกล่าว แจ้ งให้ ตรวจหลักฐานทะเบียนทีดินและให้ จดั ส่งเอกสารให้ ด้วย กรณีตรวจพบให้ จดั ส่งแต่
สําเนาเอกสาร ซึงพนักงานเจ้ าหน้ าทีลงนามรับรองสําเนาว่าถูกต้ องตรงกับต้ นฉบับเท่านัน เว้ นแต่เรื องใดที
ระบุ ค วามจํ า เป็ นชัด แจ้ งว่ า ต้ อ งการต้ น ฉบับ จึ ง ให้ ส่ ง ต้ น ฉบับ ได้ และในการส่ ง เอกสารต้ น ฉบับ ต้ อ ง
กํ าหนดเวลาการส่งคืน และจะต้ องถ่ายสํ าเนาเอกสารหรื อสารบบนันไว้ พร้ อมทังทําบัญชีไว้ เป็ นหลักฐาน
และให้ ถือเป็ นเรื องสําคัญทีพนักงานเจ้ าหน้ าทีจะต้ องเอาใจใส่และคอยระมัดระวังเรี ยกเอกสารกลับคืนด้ วย
๔. กรณีศาลมีคาํ สังเรียกพยานเอกสารจะดําเนินการอย่ างไร และจะต้ องเรียก
เก็บค่ าธรรมเนียมหรือไม่ อย่ างไร
กรณีศาลมีคําสังเรี ยกพยานเอกสารประกอบคดีตามทีคูค่ วามร้ องขอ ซึงไม่ใช่กรณีทีศาล
ใช้ อํานาจตามกฎหมายเรี ยกพยานเอกสารเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรื อประมวล
๓

หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที นร ๑๓๑๑/๔๐๒ ลงวันที ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

๘
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยคูค่ วามไม่มายืนขอคัด หรื อขอถ่ายสําเนาเอกสารด้ วยตนเอง แต่ขอให้
ศาลมีหมายเรี ยกสําเนาเอกสารมายังสํานักงานทีดินโดยตรง พนักงานเจ้ าหน้ าทีต้ องจัดส่งสําเนาเอกสารให้ แก่
ศาลตามหมายเรี ยก โดยต้ องเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตามหมวด ๔ ของระเบียบกรมทีดินนี
ทุกประเภท แล้ วให้ แจ้ งศาลขอให้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายจากคูค่ วามผู้อ้างเอกสารนัน แล้ วจัดส่ง
ให้ สํานักงานทีดิน เว้ นแต่กรณีเป็ นคดีทีมีกฎหมายให้ ยกเว้ นค่าธรรมเนียม ส่วนค่าคําขอไม่ต้องเรี ยกเก็บเพราะ
คําสังเรี ยกพยานเอกสารของศาลมิใช่คําขอ
๕. กรณี หน่ วยงานของรั ฐว่ าจ้ างบุ คคลหรื อนิ ติ บุ คคลใดให้ ดําเนิ นการตรวจหลั กฐาน
ทะเบี ยนทีดิน หรื อขอคั ด หรื อขอถ่ ายสําเนาเอกสาร

ต้ องดําเนิ นการอย่ า งไร

และเรี ยกเก็บ

ค่ าธรรมเนียมได้ หรื อไม่ อย่ างไร
กรณีหน่วยงานของรัฐว่าจ้ างบุคคลหรื อนิติบคุ คลให้ ดําเนินการตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน ขอ
คัด หรื อขอถ่ ายสํ าเนาเอกสาร โดยผู้รับจ้ างนันมายื นคําขอตรวจหลักฐานทะเบียนที ดิน ขอคัด หรื อขอถ่าย
สําเนาเอกสาร ซึงมิใช่กรณี หน่วยงานของรัฐขอความร่ วมมือและส่งเจ้ าหน้ าทีมาดําเนินการเอง พนักงาน
เจ้ าหน้ าทีจะต้ องให้ ยืนคําขอ สอบสวนและบันทึกเหตุผลในคําขอว่าขอไปเพือเหตุใด พร้ อมทังระบุเลขที
หนังสือแสดงสิทธิในทีดินทีขอให้ ชดั เจน และต้ องเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบเช่นเดียวกับกรณีปกติทวไป
ั
๖. กรณีกรมทีดินขอให้ สาํ นักงานทีดินตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน หรื อตรวจสอบ
หลักทรั พย์ และแจ้ งหรือส่ งให้ กรมทีดิน จะต้ องปฏิบัตติ ามระเบียบนีด้ วยหรื อไม่
กรณีกรมทีดินขอให้ สํานักงานทีดินตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน หรื อตรวจสอบหลักทรัพย์
เป็ นกรณีการประสานงานภายในหน่วยงานของกรมทีดินซึงเป็ นเจ้ าของข้ อมูลเองมิใช่การขอตรวจหลักฐาน
ทะเบียนทีดินหรื อตรวจสอบหลักทรัพย์ตามระเบียบกรมทีดินดังกล่าวแต่อย่างใด
๗. กรณี ห น่ วยงานของรั ฐ ขอตรวจหลั ก ฐานทะเบี ย นที ดิ น ขอคั ด ขอถ่ า ยสํ า เนา
เอกสารและขอตรวจสอบหลักทรั พย์ เรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายอย่ างไร กรณีใดเรี ยก
เก็บได้ หรือไม่ อย่ างไร
การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยตามระเบียบกรมทีดิน ว่าด้ วยการตรวจหลักฐาน
ทะเบียนทีดิน การขอคัด ขอถ่ายสําเนาเอกสารและการตรวจสอบหลักทรัพย์เป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที
๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้ ประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึงแก้ ไข
เพิ มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติใ ห้ ใ ช้ ประมวล
กฎหมายที ดิ น พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกาศคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่า วสารของราชการ เรื อง การเรี ย กเก็ บ

๙
ค่าธรรมเนียมการขอสําเนา หรื อขอสําเนาทีมี คํารับรองถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที ๗
พฤษภาคม ๒๕๔๒ และประกาศกรมทีดิน เรื อง การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสําเนาหรื อขอสําเนาทีมี
คํารับรองถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารของราชการ กรมทีดิน ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึงมีคา่ ธรรมเนียม
และค่าใช้ จา่ ยทีต้ องเรี ยกเก็บอยู่ ๕ ประเภท ดังนี
ค่ าธรรมเนียม ได้ แก่
(๑) ค่าคําขอ
(๒) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนทีดินหรื อค่าตรวจสอบข้ อมูล
(๓) ค่ารับรองเอกสาร
ค่ าใช้ จ่าย ได้ แก่
(๔) ค่ า ถ่ า ยเอกสาร หรื อ ค่ า สํ า เนาเอกสาร (กรณี เ ป็ นสํ า เนาจากสื อบัน ทึ ก ข้ อมู ล ทาง
คอมพิวเตอร์ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์อืน)
(๕) ค่าพยาน (กรณีผ้ ขู อประสงค์ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีเป็ นพยานให้ )
กรณี ห น่ วยงานของรั ฐ (ทั วไป) ขอตรวจหลั ก ฐานทะเบี ย นที ดิ น เรี ย กเก็ บ
ค่ าธรรมเนียม ดังนี
โดยปกติ ก ารขอตรวจหลัก ฐานทะเบี ย นที ดิ น การขอคัด ขอถ่ า ยสํ า เนาเอกสาร และการ
ตรวจสอบหลักทรัพย์ จะต้ องเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายทุกประเภท ทุกกรณี ยกเว้ นกรณี ทีมี
กฎหมายกําหนดให้ ยกเว้ น หรื อกรณีหน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือตรวจหลักฐานทะเบียนทีดินบางกรณี
ไม่ต้ องเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนี ย ม โดยขึ นอยู่กับประเภทของข้ อมูล ที กรมที ดิน จัด เก็ บและการดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบด้ วยวิธีการทีแตกต่างกัน คือ การตรวจด้ วยมือ และการตรวจจากสือบันทึกข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์
หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์อืน ซึงตามกฎหมายได้ กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ แตกต่างกัน ดังนี
(๑) หน่ วยงานของรั ฐ (ทัวไป) ขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน แยกเป็ น ๒ กรณี
กรณีตรวจด้ วยมือ
- หน่ ว ยงานของรั ฐ (ทั วไป) มี ห นั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ และส่ งเจ้ า หน้ าที ของ
หน่วยงานมาดําเนินการ เจ้ าหน้ าทีของสํานักงานทีดินมีหน้ าทีแต่เพียงอํานวยความสะดวกด้ านข้ อมูลให้
เท่านัน ถื อเป็ นการประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่ใช่กรณีตามมาตรา ๑๐๓ แห่งประมวลกฎหมายทีดิน
ไม่ต้องเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม

๑๐
- หน่ว ยงานของรั ฐ (ทัวไป) มี หนั งสื อ ขอความร่ วมมื อ โดยไม่ ส่ ง เจ้ าหน้ า ที ของ
หน่ ว ยงานมาดํ า เนิ น การ และให้ พ นัก งานเจ้ า หน้ า ที ดํ า เนิ น การให้ ต้ อ งเรี ย กเก็ บ ค่า ธรรมเนี ย มตาม
กฎกระทรวงฉบับที ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ แก้ ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ ข้ อ ๒
(๑๐) (ก) (ค) (ง) และตามหมวด ๔ ของระเบียบกรมทีดินนี
- หน่ว ยงานของรั ฐ (ทัวไป) ยื นคํ า ขอตรวจหลัก ฐานทะเบี ย นที ดิน เป็ นกรณี ที
พนักงานเจ้ าหน้ าทีต้ องดําเนินการให้ ไม่อาจส่งเจ้ าหน้ าทีของหน่วยงานมาดําเนินการเองได้ ต้ องเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบับที ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ แก้ ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที ๕๓ (พ.ศ.
๒๕๔๙)ฯ ข้ อ ๒ (๑๐) (ก) (ค) (ง) และตามหมวด ๔ ของระเบียบกรมทีดินนี
กรณี ตรวจจากสื อบั นทึกข้ อมูล ทางคอมพิวเตอร์ หรื อสื ออิเ ล็ก ทรอนิก ส์ อื น
เช่น ข้ อมูลแปลงทีดินทางระบบ LIS โดยทีการตรวจสอบข้ อมูลและหรื อสําเนาข้ อมูลตามวิธีนี เจ้ าหน้ าที
สํ า นัก งานที ดิน ต้ อ งเป็ นผู้ดํ า เนิน การให้ หน่ ว ยงานหรื อ บุค คลภายนอกไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล เองได้
เนืองจากมีระบบรักษาความปลอดภัยทีจะเข้ าถึงฐานข้ อมูล ในการตรวจสอบและสําเนาข้ อมูล จึงต้ องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบับที ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ แก้ ไ ขเพิ มเติม โดยกฎกระทรวงฉบับที ๕๓
(พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ ข้ อ ๒ (๑๐) (ก) (ญ) (ฏ) และตามหมวด ๔ ของระเบียบนี ไม่ว่าจะเป็ นกรณีหน่วยงานของ
รัฐขอความร่วมมือหรื อยืนคําขอก็ตาม
ทังนี ตามระเบียบกํ าหนดให้ กรณี หน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที ดิน ให้
พนักงานเจ้ าหน้ าทีดําเนินการตรวจจากสือบันทึกข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์อืนเป็ นหลัก
แต่หากหลักฐานทะเบียนทีดินทีขอตรวจสอบยัง สามารถตรวจสอบได้ ด้วยมื อและหน่วยงานดัง กล่าวมี
ความประสงค์ทีจะดําเนินการตรวจสอบด้ วยมือ โดยได้ ส่งเจ้ าหน้ าทีของหน่วยงานนันมาเป็ นผู้ดําเนินการ ก็ให้
ดําเนินการได้
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ หน่วยงานของรัฐอาจขอความร่วมมือกับกรมทีดินขอตรวจหลักฐานทะเบียน
ทีดิน ขอคัด หรื อขอถ่ายสําเนาเอกสาร โดยได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมในกรณีการตรวจสอบด้ วยมือก็ตาม แต่ก็ต้อง
ส่งเจ้ าหน้ าทีมาดําเนินการเอง ในกรณีทีหน่วยงานของรัฐ ขอความร่ วมมือตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน ขอ
ถ่ ายสําเนาเอกสาร และให้ จั ดส่ งเอกสารให้ ด้วย โดยมิได้ ส่งเจ้ าหน้ าทีมาดําเนิ นการเอง จึงไม่อาจ
ดําเนินการและยกเว้ นค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ายให้ ได้ ดังนัน กรณี ดังกล่าวพนักงานเจ้ าหน้ าที ต้ องแจ้ งให้
หน่วยงานของรัฐนันทราบว่าการขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดินขอถ่ายสําเนาเอกสารนันมีค่าธรรมเนียมและ

๑๑
ค่าใช้ จ่ายในการถ่ า ยสํ า เนาเอกสารเท่ าใด และให้ แ นะนํ าหน่ วยงานของรั ฐ นันมอบหมายเจ้ าหน้ าที ไป
ดําเนินการขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน และถ่ายสําเนาเอกสารจากสํานักงานทีดินโดยตรง
(๒) กรณีหน่ วยงานของรัฐซึงอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ขอตรวจหลักฐานทะเบียน
ทีดิน และขอตรวจสอบหลักทรั พย์ ของบุคคลหรื อนิติบุคคล สามารถขอตรวจได้ ทงั ๒ กรณี โดยถือว่า
เป็ นหน้ าที ที พนักงานเจ้ าหน้ าทีต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่ ต้ องเรี ยกเก็บ ค่ าธรรมเนี ยมในการ
ตรวจสอบ การคัดหรื อถ่ายสําเนาเอกสาร หรื อค่ารับรองเอกสารเพือส่งสําเนาเอกสารให้ แก่หน่วยงานตามที
กฎหมายกําหนด แม้ จะเป็ นการตรวจสอบ การคัดหรื อสําเนาเอกสารจากสือบันทึกข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์
หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์อืนก็ตาม
๘. การเรี ยกเก็บค่ าถ่ ายสําเนาเอกสาร หรื อค่ าสําเนาเอกสารจากสือบันทึกข้ อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ อืน เรี ยกเก็บอย่ างไร ตามกฎหมายหรือระเบียบใด
การเรี ย กเก็ บ ค่า ถ่ า ยสํ า เนาเอกสาร หรื อ ค่า สํ า เนาเอกสารจากสื อบัน ทึ ก ข้ อ มู ล ทาง
คอมพิวเตอร์ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์อืน มีกฎหมายและระเบียบกําหนดไว้ แตกต่างกัน ดังนี
(๑) การจัดทําสําเนาโดยเครื องถ่ ายเอกสารของทางราชการ กําหนดไว้ ตามประกาศ
คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ เรื อง การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสําเนา หรื อขอสําเนาทีมีคํา
รับรองถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และประกาศกรมทีดิน เรื อง การ
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสําเนาหรื อขอสําเนาทีมีคํารับรองถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารของราชการ กรม
ทีดิน ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ ให้ คดิ ตามขนาดกระดาษ ดังนี
- ขนาดกระดาษ เอ ๔

หน้ าละไม่เกิน ๑

บาท

- ขนาดกระดาษ เอฟ ๑๔

หน้ าละไม่เกิน ๑.๕๐ บาท

- ขนาดกระดาษ บี ๔

หน้ าละไม่เกิน

๒

บาท

- ขนาดกระดาษ เอ ๓

หน้ าละไม่เกิน

๓

บาท

- ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๒ หน้ าละไม่เกิน

๘

บาท

- ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๑ หน้ าละไม่เกิน ๑๕

บาท

- ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๐ หน้ าละไม่เกิน ๓๐

บาท

(๒) ค่ าสําเนาจากสือบันทึกข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ อืน

๑๒
กํ าหนดไว้ ตามกฎกระทรวงฉบับที ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้ ประมวล
กฎหมายทีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึงแก้ ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ ประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้ อ ๒ (๑๐) (ฎ) ในอัตราแผ่นละ ๕๐ บาท
ทังนี กรณีขอจัดทําสําเนาในรู ปแบบอืน เช่ น CD-ROM/Diskette ยังไม่ มีการ
กําหนดไว้
(๓) การทํ าสําเนาโดยเครื องถ่ายเอกสารกรณี เ ช่าเครื องถ่ายเอกสารไว้ ใช้ อํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนทีมาติดต่อราชการ กํ าหนดไว้ ตามหนังสือกรมทีดินที มท ๐๗๐๑/ว ๓๓๙๙๐ ลงวันที
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ให้ คดิ ตามขนาดกระดาษ เช่น กระดาษขนาด A๔ อัตราแผ่นละ ๒ บาท เป็ นต้ น
(๔) ค่าทําสําเนาโดยเครื องถ่ายเอกสารของเอกชน กรณีทีสํานักงานทีดินไม่มีเครื องถ่าย
เอกสารไว้ บริการประชาชน เป็ นไปตามทีเอกชนกําหนด
๙. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายในการตรวจหลักฐานทะเบียนและการตรวจสอบ
หลักทรั พย์ เกียวกับอาคารชุดและห้ องชุด
เรี ย กเก็ บ ตามกฎกระทรวงกํ า หนดค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ ่า ยเกี ยวกับ อาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ อ ๑ (๘) และห้ ามพนักงานเจ้ าหน้ าทีเรี ยกเก็บค่าพยานในคําขอ เว้ นแต่ผ้ ูขอประสงค์จ ะให้
พนักงานเจ้ าหน้ าทีลงนามในฐานะพยานไว้ เป็ นหลักฐานในคําขอก็ให้ ผ้ ขู อแสดงความประสงค์ไว้ ในคําขอ
นัน ๆ พนักงานเจ้ าหน้ าทีจึงจะลงนามเป็ นพยานและให้ เรี ยกเก็บค่าพยานคนละ ๒๐ บาท ตามกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยเกียวกับอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ อ ๒ (๒)
ทังนี เพือให้ เข้ าใจได้ ง่ายและสะดวกต่ อการปฏิบัตงิ านจึงได้ จัดทําตารางสรุปความ
แตกต่ าง และตารางสรุปการเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายในการตรวจหลักฐานทะเบียน
ทีดิน การขอคัด ขอถ่ ายสําเนาเอกสาร และการตรวจสอบหลักทรั พย์ ไว้ ตามเอกสารแนบท้ ายนี
---------------------------------หมายเหตุ กรมทีดินได้ มีประกาศ เรื อง การเรี ยกค่าธรรมเนียมการขอสําเนา หรื อขอสําเนาทีมีคํารับรอง
ถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารของราชการ กรมทีดิน ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ กําหนดค่ าธรรมเนียมคํา
รั บรองถูกต้ องของข้ อมูลข่ าวสารราชการ๔ ไว้ ดังนี

๔

หนังสือกรมทีดิน ที มท ๐๗๑๐/ว ๒๘๔๒๗ ลงวันที ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓

๑๓
๑. การรับ รองเอกสารที เกี ยวกับการออกหนัง สื อ แสดงสิท ธิ ใ นที ดิน การรั ง วัด การ
จดทะเบี ยนสิท ธิ แ ละนิติกรรม หรื อการทํ าธุระอื นๆ เกี ยวกับอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง
ประมวลกฎหมายที ดิน เรี ย กค่า ธรรมเนี ย มการรั บ รอง ฉบับ ละ ๑๐ บาท ตามข้ อ ๒ (๑๐) (ค) แห่ง
กฎกระทรวง ฉบับที ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้ ประมวลกฎหมายทีดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗
๒. การรับรองเอกสารอืนนอกจาก ๑. เรี ยกค่าธรรมเนียมในอัตราคํารับรองละ ๕ บาท
และกรมที ดิน ได้ ว างแนวทางปฏิบั ติใ ห้ ดํา เนิ น การเกี ยวกับ ค่ า ธรรมเนี ย มที ได้ เ รี ย กเก็บ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แยกเป็ น ๒ กรณี๕ คือ
๑. กรณี เป็ นเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิ ในทีดิน การรั งวัด การ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรื อการทําธุรกรรมอืน ๆ เกี ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เ รี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายตามกฎกระทรวงโดยถื อเป็ นเงินค่าธรรมเนียมที ต้ องนําส่งเป็ นรายได้ แผ่นดินตามมาตรา ๑๐๓
แห่ง ประมวลกฎหมายที ดิน ประกอบกฎกระทรวงฉบับ ที ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ ประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๒. กรณีเป็ นเอกสารอืนทีไม่เกียวกับเอกสารตามมาตรา ๑๐๓ แห่งประมวลกฎหมายทีดิน เช่น
หนังสื อเวี ยนแนวทางปฏิ บตั ิ ให้ เรี ยกเก็ บค่าธรรมเนี ยมตามพระราชบัญ ญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยไม่ ต้ อ งนํ า ส่ ง คลัง เป็ นรายได้ แ ผ่ น ดิ น ตามข้ อบัง คับ กระทรวงการคลัง ว่ า ด้ ว ยเงิ น
ค่าธรรมเนียมข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ดังนัน การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตามระเบียบกรมทีดิน ว่าด้ วยการตรวจ
หลักฐานทะเบียนทีดิน การขอคัด ขอถ่ายสําเนาเอกสารและการตรวจสอบหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเป็ น
การเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนี ยมการตรวจหลักฐานทะเบียนที ดิน ขอคัด ขอถ่ ายสํ าเนาเอกสาร และขอตรวจ
หลักทรัพย์ ซึงเป็ นเอกสารเกียวกับการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม หรื อการทําธุรกรรมอืน ๆ เกี ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง ประมวลกฎหมาย
ทีดิน และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ ประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงต้ อง
นําส่งเป็ นรายได้ แผ่นดิน
--------------------------------๕

หนังสือกรมทีดิน (กองคลัง) ด่วนทีสุด ที มท ๐๕๐๓.๒/ว ๘๙๗๑ ลงวันที ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓

ค่ าธรรมเนียมการขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน ขอคัด ขอถ่ ายเอกสาร และขอตรวจสอบหลักทรัพย์ ๑
ค่าธรรมเนียม
ประเภทคําขอ
๑. การขอตรวจ
๑.๑ ตรวจด้ วยมือ
หลักฐานทะเบียน
ทีดิน
(ทราบเลขทีโฉนด)

ค่ าคําขอ

ค่ าตรวจหลักฐาน
ทะเบียนทีดิน/
ค่ าตรวจสอบ
ข้ อมูล
แปลงละ ๕ บาท แปลงละ ๑๐ บาท
(กฎกระทรวง
(กฎกระทรวง
ฉบับที ๔๗
ฉบับที ๔๗ (พ.ศ.
(พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ ๒๕๔๑)ฯ ข้อ ๒
ข้อ ๒ (๑๐) (ก) (๑๐) (ง)

ค่ าถ่ ายเอกสาร/
ค่ าสํ าเนาจากสื อบันทึกข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์
หรือสื ออิเล็กทรอนิกส์ อืน

ค่ ารับรอง
เอกสาร

ค่ าพยาน

หมายเหตุ

๑.เครื องถ่ายเอกสารของทางราชการ คิดตาม
ขนาดกระดาษ (ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื อง การเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมการขอสําเนา หรื อขอสําเนาทีมี
คํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ลงวันที ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และ
ประกาศกรมทีดิน เรื อง การเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมการขอสําเนาหรื อขอสําเนาทีมีคาํ
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมทีดิน ลงวันที ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๔๓)๒

ฉบับละ ๑๐
บาท
(กฎกระทรวง
ฉบับที ๔๗
(พ.ศ.
๒๕๔๑)ฯ ข้อ
๒ (๑๐) (ค)
(เอกสาร
เกียวกับ
ทะเบียน

คนละ
๑๐ บาท
(ถ้ามี)
(กฎ
กระทรวง
ฉบับที
๔๗ (พ.ศ.
๒๕๔๑)ฯ
ข้อ ๔ (๖)

๑. กรณีหน่ วยงานของรัฐ ขอตรวจหลักฐาน/ตรวจสอบข้ อมูล ขอคัดหรือถ่ าย
สํ าเนาเอกสาร
๑. ๑ กรณี ตรวจด้วยมือ
หน่วยงานของรัฐมีหนังสื อขอความร่ วมมือ และ
-ส่ งเจ้าหน้าทีของหน่วยงานมาคัดหรื อถ่ายสําเนาเอกสารเอง เจ้าหน้าทีของ
สํานักงานทีดินมีหน้าทีแต่เพียงอํานวยความสะดวกด้านข้อมูลให้เท่านัน (เป็ น
การประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่ใช่กรณี ตามมาตรา ๑๐๓ ป.ทีดิน)
ไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยม หรื อ
- ให้เจ้าหน้าทีดําเนิ นการให้ เสี ยค่าธรรมเนี ยม
หน่วยงานยืนคําขอ ส่ งเจ้าหน้าทีมาดําเนิ นการเองไม่ได้ -เสี ยค่าธรรมเนี ยม
๑.๒ กรณี ขอตรวจจากสื อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรื อสื ออิเล็กทรอนิ กส์

๓

๑.๒ ตรวจจากสื อ
บันทึกข้ อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ หรือ
สืออิเล็กทรอนิกส์
อืน (รวมข้ อมูล
แปลงทีดินทาง
ระบบ LIS ) ๕
๑
๒

แปลงละ ๕ บาท
(กฎกระทรวง
ฉบับที ๔๗
(พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ
ข้อ ๒ (๑๐) (ก)

ครังละ ๑๐๐ บาท
(คําขอละ)
(กฎกระทรวง
ฉบับที ๔๗ (พ.ศ.
๒๕๔๑)ฯ ข้อ ๒
(๑๐) (ญ)

มท ๐๗๐๑/ว ๓๓๙๙๐ ลงวันที ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐

๔

เอกสารอืนๆ ฉบับละ ๕ บาท (ประกาศกรมทีดิน ลงวันที ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๔๓)
บันทึก สทส. ที มท ๐๕๑๓/๔๒๓๐ ลว. ๑๓ ต.ค. ๒๕๔๙

๕

๒.เครื องเช่าบริ การประชาชน
๓.เครื องเอกชน ตามเอกชนกําหนด
แผ่นละ ๕๐ บาท (กระดาษ)
(กฎกระทรวงฉบับที ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ ข้อ
๒ (๑๐) (ฎ)
(ไม่รวมกรณี การขอเป็ น CD-ROM/Diskette)

ระเบียบกรมทีดิน ว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน การขอคัด ขอถ่ายสําเนาเอกสาร และการตรวจสอบหลักทรัพย์ พ.ศ. 2556
มท ๐๗๑๐/ว ๒๘๔๒๗ ลว. ๑๘ ก.ย. ๒๕๔๓ (ส่ งประกาศ)

๓

(กลุ่มพัฒนาระบบการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรม สมท.)

๖

๔

ทีดิน)
-เรี ยกเก็บทุก
กรณี ยกเว้นมี
มีกฎหมาย
ยกเว้นให้
-ฉบับหนึงมี
หลายหน้าถือ
เป็ น ๑ ฉบับ

อืน เช่น การขอข้อมูลแปลงทีดินทางระบบ LIS หรื อหน่วยงานนันเลือกทีจะ
ดําเนิ นการตามวิธีนี โดยทีการตรวจสอบข้อมูลและหรื อสําเนาข้อมูลตามวิธีนี
เจ้าหน้าทีสํานักงานทีดินต้องเป็ นผูด้ าํ เนิ นการให้ หน่วยงานหรื อ
บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเองได้ เนื องจากมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยทีจะเข้าถึงฐานข้อมูล ในการตรวจสอบและสําเนาข้อมูลจึงต้องเสี ย
ค่าธรรมเนี ยมตามกฎกระทรวงฉบับที ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ แก้ไขเพิมเติมโดย
กฎกระทรวงฉบับที ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ ข้อ ๒ (๑๐) (ก) (ญ) (ฏ)

๒

๒. การขอตรวจ
หลักทรัพย์
(ทราบชือ)

๒.๑ ตรวจด้ วยมือ

รายละ ๕ บาท
(จํานวนรายใน
คําขอ)
(กฎกระทรวง
ฉบับที ๔๗
(พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ
ข้อ ๒ (๑๐) (ก)

แปลงละ ๑๐ บาท
(จํานวนแปลงที
ตรวจพบ)
(กฎกระทรวง
ฉบับที ๔๗ (พ.ศ.
๒๕๔๑)ฯ ข้อ ๒
(๑๐) (ง) หาก
ตรวจไม่พบไม่
ต้องเรี ยกเก็บ

๒.๒ ตรวจจากสื อ
บันทึกข้ อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ หรือ
สืออิเล็กทรอนิกส์
อืน

รายละ ๕ บาท
(กฎกระทรวง
ฉบับที ๔๗
(พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ
ข้อ ๒ (๑๐) (ก)

ครังละ ๑๐๐ บาท
(คําขอละ)
(กฎกระทรวง
ฉบับที ๔๗ (พ.ศ.
๒๕๔๑)ฯ ข้อ ๒
(๑๐) (ญ)

๖

-เครื องถ่ายเอกสารของทางราชการ คิดตาม
ขนาดกระดาษ (ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื อง การเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมการขอสําเนา หรื อขอสําเนาทีมี
คํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ลงวันที ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และ
ประกาศกรมทีดิน เรื อง การเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมการขอสําเนาหรื อขอสําเนาทีมีคาํ
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมทีดิน ลงวันที ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๔๓)
-เครื องเช่าบริ การประชาชน (มท ๐๗๐๑/ว
๓๓๙๙๐ ลงวันที ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐)
-เครื องเอกชน ตามเอกชนกําหนด
แผ่นละ ๕๐ บาท
(กฎกระทรวงฉบับที ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ ข้อ
๒ (๑๐) (ฏ)
(ไม่รวมกรณี การขอเป็ น CD-ROM/Diskette)

๒. หน่วยงานของรัฐทีอาศัยอํานาจกฎหมายกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีต้อง
ดําเนิ นการ เช่น มาตรา ๑๕ (ปปง.) ถือเป็ นหน้าทีทีพนักงานเจ้าหน้าทีต้อง
ปฏิบตั ิเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมไม่ได้แม้ว่าการคัดหรื อสําเนาเอกสารจะเป็ นการ
คัดจากสื อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรื อสื ออิเล็กทรอนิ กส์อืนก็ตาม
๓. กรณี ศาลมีหมายเรี ยกพยานเอกสารตามคําขอของคู่ความ ยกเว้นค่าคําขอ
เนื องจากหนังสื อศาลไม่ใช่คาํ ขอ (ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายอืนๆ เรี ยกเก็บ
ปกติ)
๔.ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายเรี ยกเก็บทุกประเภท ยกเว้นมีกฎหมายยกเว้นให้

๗

บันทึกกองนิติการ ที มท ๐๕๐๕.๔/๑๙๔๕ ลว.๖ มิ.ย. ๒๕๕๐ (ตอบ สล.)
หนังสื อกรมทีดิน ที มท ๐๕๐๕.๕/ว ๑๖๕๑ ลงวันที ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ (สกม.) (จัดเก็บค่าตรวจสอบข้อมูลด้านงานรังวัด ด้านทะเบียนทีดิน ด้านประเมินราคา หรื อข้อมูลอืน ทีจัดเก็บไว้ในสื อบันทึกข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อ
สื ออิเล็กทรอนิกส์อืน ในอัตราครังละ ๑๐๐ บาท โดยหมายถึงคําขอละ ๑๐๐ บาท ไม่วา่ คําขอนันจะขอตรวจสอบรายชื อกีรายก็ตาม)

๗

ความแตกต่ างระหว่ างการตรวจหลักฐานทะเบียนทีดินกับการตรวจสอบหลักทรั พย์
ประเด็น
ความหมาย
การยืนคําขอ

การตรวจหลักฐานทะเบียนทีดิน ขอคัด ขอถ่ายสําเนาเอกสาร
กรณี ทราบเลขที/เครื องหมายหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในทีดิน หรื อระบุทีตังทีดินได้ชดั เจน
- ๒ วิธี ยืนคําขอ ณ สํานักงานทีดินท้องที (ข้อ๗) และขอตรวจทางไปรษณี ย ์
(ข้อ ๒๒)
- ระบุเครื องหมายหนังสื อแสดงสิ ทธิ หรื อข้อความทีทําให้ทราบทีตังทีดิน
- แจ้งความประสงค์ขอตรวจเอกสารใด/เพืออะไร/รับรองหรื อไม่

ผูม้ ีสิทธิ ขอ

-บุคคล/นิติบุคคลทัวไป (หน่วยงานของรัฐและเอกชน) (ข้อ ๗)

ขอตรวจทาง -ขอได้เฉพาะโฉนด/น.ส.๓/น.ส.๓ก./ห้องชุด (ไม่รวมอาคารชุด/ตรวจหลักทรัพย์/ขอ
ไปรษณี ย ์ (ข้อ คัด/ขอถ่ายสําเนา) (ข้อ ๒๒)
๒๒)
-ตรวจได้เฉพาะมีชือบุคคลใดเป็ นเจ้าของ/ได้มาอย่างไร/เมือใด/มีภาระผูกพัน/ยึด/
อายัด/ออกใบแทนหรื อไม่ เมือใด (ข้อ ๒๒)
-กรณี ไม่ส่ง/ส่ งค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้อง แจ้งให้ส่งให้ครบถ้วนก่อน ตามแบบ(ข้อ ๒๓
(๑) ว.๒)
-ถือหนังสื อเป็ นคําขอ/เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบ (ข้อ ๒๓(๒))
-แจ้งผล/ข้อขัดข้อง ภายใน ๗ วันทําการนับแต่รับคําขอ ตามแบบ (ข้อ๒๓(๓)(๔))
-ส่ งเช็คไปรษณี ย/์ ธนาณัติ/วิธีอืนทีกรมกําหนด (ข้อ๒๔)

๑

การตรวจสอบหลักทรัพย์
ทราบชือบุคคล/นิติบุคคล
-ยืนคําขอ ณ สํานักงานทีดินท้องทีเท่านัน (ข้อ ๒๕)
-ขอตรวจว่าบุคคล/นิ ติบุคคลถือกรรมสิ ทธิ /เจ้าของทีดิน/
ห้องชุดใด
-แจ้งความประสงค์ขอเพืออะไร
-พร้อมหลักฐานเป็ นผูม้ ีสิทธิ ตรวจ
- บุคคล/นิติบุคคล (หน่วยงานของรัฐ/เอกชน) ซึ งเป็ น
เจ้าหนีตามคําพิพากษาถึงทีสุ ด/ทนายความผูร้ ับมอบอํานาจ
(คดีทียังไม่ถึงทีสุ ดขอไม่ได้) (ข้อ ๒๕/ข้อ ๒๗)
- หน่วยงานของรัฐทีอาศัยอํานาจตามกฎหมาย (ข้อ๓๐)
-ขอไม่ได้ (พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ และข้อ ๒๒)

กลุ่มพัฒนาระบบการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรม ส่ วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรม สํานักมาตรฐานการทะเบียนทีดิน

๑

หมายเหตุ
-หลักฐานทะเบียนทีดิน รวม
อาคารชุดและห้องชุดด้วย
-หน่วยงานของรัฐ ยกเว้น
รัฐวิสาหกิจประเภทธนาคาร

