
ประเดน็ที�น่าสนใจเกี�ยวกับ 

การตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดนิ  และการตรวจสอบหลักทรัพย์๑ 

 

การตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดนิ และการตรวจสอบหลกัทรัพย์ กรมที�ดินได้วางแนวทางปฏิบตัิ

ไว้ตามระเบียบกรมที�ดิน ว่าด้วยการตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดิน การขอคดั ขอถ่ายสําเนาเอกสารและการ

ตรวจสอบหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว แต่ก็ยังมีผู้ ที�สงสัยหรือยังเข้าใจไม่ถูกต้องเกี�ยวกับทั �งสองเรื�อง

ดงักล่าว ซึ�งมีประเด็นที�มีผู้ สอบถามอยู่บ่อย ๆ โดยจะได้อธิบายขยายความในประเด็นต่าง ๆ เพื�อความ

เข้าใจที�ถกูต้อง และชดัเจนยิ�งขึ �น ดงัตอ่ไปนี �   

๑. การตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดนิและการตรวจสอบหลักทรัพย์แตกต่างกันอย่างไร 

การตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดิน และการตรวจสอบหลกัทรัพย์ เป็นการขอทราบข้อมูล

ข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เหมือนกัน แต่มี

ความแตกตา่งกนั โดยแยกพิจารณาได้ ดงันี � 

๑.๑ การตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดนิ เป็นกรณีที�ผู้ขอต้องการขอตรวจดเูอกสารเกี�ยวกบั

ที�ดนิ ซึ�งได้แก่  เอกสารที�เจ้าหน้าที�ของรัฐได้จดัทําขึ �นไว้เป็นหลกัฐาน และเอกสารที�เกี�ยวกบัที�ดินที�เก็บไว้เป็น

หลกัฐาน   รวมถึงเอกสารตา่งๆ ของอาคารชดุและห้องชดุด้วย  หากอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ  หลกัฐานทะเบียนที�ดิน  

คือ  เอกสารทุกชนิดเกี�ยวกับการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที�ดิน การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรม หรือการทําธุรกรรมอื�น ๆ เกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และเอกสารที�เกี�ยวข้อง  ซึ�งส่วนใหญ่ก็คือ

เอกสารในสารบบที�ดิน  หรือเอกสารที�จดัเก็บอยู่ในฝ่ายทะเบียนหรือฝ่ายรังวดั โดยการขอตรวจสอบหลกัฐาน

ทะเบียนที�ดิน จะต้องเป็นกรณีที� ผู้ขอทราบเลขที�หนังสือแสดงสิทธิในที�ดิน เครื�องหมายที�ดิน หรือแม้

ไม่ทราบแต่หากผู้ขอสามารถระบุที�ตั �งของที�ดินได้ชัดเจนว่าอยู่ที� ใดก็สามารถขอตรวจดูได้ ตาม

พระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และผู้ขอต้องการทราบว่าที�ดินดงักล่าวปัจจุบนัมีชื�อ

บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิในที�ดิน ได้ที�ดินมาอย่างไร เมื�อใด มีภาระผูกพนัหรือไม่ มีการยึดหรืออายัดตาม

กฎหมายใดหรือไม่ และได้มีการออกใบแทนไปแล้วหรือไม่ เมื�อใด รวมทั �งขอทราบเกี�ยวกบัเอกสารหลกัฐาน

ทะเบียนที�ดนิที�เกี�ยวข้องอื�น ๆ  ทั �งนี � รวมถึงเอกสารเกี�ยวกบัอาคารชดุและห้องชดุด้วย   

                                                           
๑
 กลุม่พฒันาระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สว่นมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สํานกัมาตรฐานการทะเบียนที�ดิน  

 



๒ 
 

๑.๒ การตรวจสอบหลักทรัพย์ เป็นการตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดินอย่างหนึ�ง  เนื�องจาก

ตามคําจํากัดความของหลกัฐานทะเบียนที�ดิน  คือ เอกสารเกี�ยวกบัที�ดินซึ�งเจ้าหน้าที�ของรัฐได้จดัทําขึ �นไว้

เป็นหลกัฐาน และเอกสารที�เกี�ยวกับที�ดินที�เก็บไว้เป็นหลักฐาน ตลอดจนให้หมายความรวมถึงเอกสารต่างๆ 

ของอาคารชดุและห้องชดุด้วย แตต่า่งกบัการตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดิน คือ การตรวจสอบหลกัทรัพย์ เป็น

กรณีที� ผู้ขอทราบเฉพาะชื�อบุคคลหรือนิติบุคคล แต่ไม่ทราบรายละเอียดหรือเลขที�หนังสือแสดง

สิทธิในที�ดิน โดยผู้ขอต้องการทราบว่าบุคคลหรือนิติบุคคลใด เป็นผู้ ถือกรรมสิทธิ�หรือสิทธิครอบครองใน

ที�ดนิแปลงใด รวมถึงห้องชดุด้วย 

 สรุปได้ว่า การตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดินเป็นกรณีที�ผู้ ขอทราบเลขที�หนังสือแสดงสิทธิใน

ที�ดิน  ส่วนการตรวจสอบหลกัทรัพย์เป็นกรณีที�ผู้ ขอไม่ทราบเลขที�หนงัสือแสดงสิทธิในที�ดินแตท่ราบชื�อผู้ ที�

ต้องการขอตรวจสอบและต้องการทราบวา่ผู้ มีชื�อดงักลา่วเป็นเจ้าของที�ดนิแปลงใดหรือไม ่

๒. ผู้ที�มีสิทธิขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดนิและขอตรวจสอบหลักทรัพย์คือบุคคล 

ใด แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด 

ผู้ ที�มีสิทธิขอตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดนิและตรวจสอบหลกัทรัพย์ แตกตา่งกนั ดงันี � 

๒.๑ กรณีขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดิน ผู้ ที�มีสิทธิขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดิน 

ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลทั�วไปไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ก็สามารถขอตรวจหลักฐาน

ทะเบียนที�ดนิได้ โดยยื�นคําขอแสดงความประสงค์และเหตผุลไว้เป็นหลกัฐานว่าขอไปเพื�ออะไร อย่างไร เพื�อ

ประกอบการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที�ว่าสมควรให้ตรวจดูได้หรือไม่ เนื�องจากการขอตรวจ

หลกัฐานดงักล่าวเป็นการขอตรวจดเูอกสารซึ�งเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ  โดยหลกัการแล้วพนกังาน

เจ้าหน้าที�จะต้องพิจารณาเปิดเผยตามนัยพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตาม

หลกัการที�วา่  เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นข้อยกเว้น  

  ๒.๒ กรณีขอตรวจสอบหลักทรัพย์  เป็นกรณีการตรวจสอบกรรมสิทธิ�ในที�ดินของบคุคล

หรือนิติบคุคลใด ๆ ว่าเป็นเจ้าของที�ดินแปลงใดบ้าง  ซึ�งการตรวจสอบข้อมูลของบุคคลดงักล่าว  ถือเป็น

ข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคลซึ�งการเปิดเผยจะเป็นการรุกลํ �าสิทธิส่วนบคุคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) 

แหง่พระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร

ส่วนบุคคลที�อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื�นหรือผู้ อื�น โดยปราศจากความ

ยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที�ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั �นมิได้ ดงันั �น โดยหลักการแล้ว
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บุคคลหรือนิตบิคุคลทั�วไป ไมว่า่เป็นหนว่ยงานของรัฐหรือเอกชน จึงไมส่ามารถขอตรวจสอบหลกัทรัพย์ของ

บคุคลอื�นได้ เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตอ่ศาล และเจ้าหน้าที�ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบคุคลที�มีอํานาจ

ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๒๔ (๘) แหง่พระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ�งได้แก่   

(๑) หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที�เป็นเจ้าหนี �ตามคําพิพากษาถึงที�สุด หรือทนายความ

ผู้ รับมอบอํานาจจากเจ้าหนี �ดงักลา่ว  แตใ่นกรณีที�เป็นเพียงคูค่วามในคดีที�อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลหรือ

คดีที�ยงัไม่มีคําพิพากษาถึงที�สุดไม่สามารถขอตรวจสอบหลกัทรัพย์ได้เนื�องจากยงัไม่ถือว่าเป็นผู้ มีอํานาจ

ตามกฎหมายตามพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ�งคณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบงัคบัใช้กฎหมาย ได้มีคําวินิจฉัย  

ที�  สค ๑๘/๒๕๔๓ ลงวนัที� ๑๘ เมษายน ๒๕๔๓ ไว้แล้ว 

(๒) หน่วยงานของรัฐซึ�งอาศัยอํานาจตามกฎหมาย เช่น  ตามมาตรา  ๒๕ (๑) แห่ง

พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒   ที�ให้

อํานาจแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคําสั�งให้ข้าราชการ พนกังาน หรือลกูจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ�น ปฏิบัติการทั �งหลายอันจําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที�ของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลกัฐานที�เกี�ยวข้องจากบคุคลใด หรือเรียกบคุคลใดมาให้

ถ้อยคําหรือให้ให้ถ้อยคําเพื�อประโยชน์แหง่การไตส่วนข้อเท็จจริงได้  เป็นต้น  

ผู้ มีสิทธิขอตรวจสอบทั �งสองกรณีดงักล่าวสามารถขอตรวจสอบหลกัทรัพย์ได้  โดยผู้ขอ

จะต้องนําเอกสารหลกัฐานที�แสดงว่าตนเป็นผู้ มีส่วนได้เสียเกี�ยวกบัที�ดินแปลงที�ขอตรวจสอบหรือที�ดินของ

บุคคลที�ขอตรวจสอบ ไปยื�นคําขอตรวจสอบต่อพนักงานเจ้าหน้าที� ณ สํานักงานที�ดินด้วยตนเอง หรือ

มอบอํานาจให้บคุคลอื�นไปดําเนินการแทนก็ได้ เพื�อพนกังานเจ้าหน้าที�จะได้ทําการตรวจสอบและสอบสวน

ให้ทราบว่าผู้ ขอเป็นผู้ มีอํานาจตามกฎหมายจริงหรือไม่ เอกสารหลักฐานที�นําไปแสดงเชื�อถือได้หรือไม่  

ขอไปเพื�ออะไร และจะเกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลหรือจะกระทบสิทธิของบุคคลใดหรือขัดกับ

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่ อย่างไร ทั �งนี � รวมถึงการตรวจสอบหลกัทรัพย์เกี�ยวกับ

ห้องชดุด้วย 

สรุปได้ว่า บคุคลหรือนิตบิคุคลทั�วไปสามารถขอตรวจสอบหลกัฐานทะเบียนที�ดนิได้  

แต่บุคคลดงักล่าวจะขอตรวจสอบหลกัทรัพย์ได้จะต้องเป็นผู้ มีอํานาจตามกฎหมายด้วย ซึ�งได้แก่ ๑. ต้อง

เป็นเจ้าหนี �ตามคําพิพากษาถึงที�สุด หรือทนายความผู้ รับมอบอํานาจจากเจ้าหนี �ดังกล่าวขอตรวจสอบ
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หลักทรัพย์ของลูกหนี �ตามคําพิพากษา และ ๒. เป็นหน่วยงานของรัฐซึ�งมีกฎหมายให้อํานาจไว้  ทั �งนี � 

เนื�องจากการตรวจสอบหลกัทรัพย์ เป็นการขอตรวจดขู้อมูลส่วนบคุคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ   

๓. กรณีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนส่งหนังสือขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดนิ หรือ 

ขอตรวจสอบหลักทรัพย์ จะดาํเนินการได้หรือไม่ อย่างไร 

ก่อนอื�นต้องทําความเข้าใจก่อนว่า การขอตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดิน และขอตรวจสอบ

หลกัทรัพย์ สามารถดําเนินการได้กี�วิธี  อะไรบ้าง  และหนว่ยงานของรัฐหมายถึงอะไร โดยพิจารณาได้ ดงันี � 

การยื�นคําขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดิน สามารถดําเนินการได้ ๒ วิธี คือ (๑) การยื�น

คําขอตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดิน ณ สํานกังานที�ดินซึ�งที�ดินตั �งอยู่ และ (๒) การขอตรวจหลกัฐานทะเบียน

ที�ดนิทางไปรษณีย์  ดงันี � 

(๑) การยื�นคาํขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดนิ ณ สาํนักงานที�ดนิซึ�งที�ดนิตั �งอยู่ ผู้ขอ 

จะต้องยื�นคําขอตามแบบ  ท.ด. ๙  ซึ�งโดยปกติแล้วสามารถขอตรวจเอกสารเกี�ยวกับที�ดินได้ทุกประเภท 

ทั �งนี � ตามกฎหมายวา่ด้วยข้อมลูขา่วสารของราชการ  โดยผู้ขอจะต้องแสดงความประสงค์และเหตผุลในการ

ขอตรวจสอบตอ่พนกังานเจ้าหน้าที�ไว้เป็นหลกัฐานวา่ขอไปเพื�ออะไร อยา่งไร  

(๒) การขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดินทางไปรษณีย์  จะขอตรวจได้เฉพาะที�ดินที�มี

โฉนดที�ดนิหรือหนงัสือรับรองการทําประโยชน์   และกรณีที�เป็นอาคารชดุจะขอตรวจได้เฉพาะหนงัสือกรรมสิทธิ�

ห้องชุดเท่านั �น ไม่รวมเอกสารเกี�ยวกับการจดทะเบียนอาคารชดุ และไม่รวมการขอตรวจสอบหลกัทรัพย์ หรือ

ขอคัด หรือขอถ่ายสําเนาเอกสาร  โดยผู้ ขอจะต้องส่งเงินค่าธรรมเนียมมาให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยจึงจะ

ดําเนินการให้ได้   และจะขอตรวจได้เฉพาะ  ๓ กรณี  คือ 

- ที�ดินมีชื�อบุคคลใดเป็นผู้ มีสิทธิในที�ดินหรือห้องชุด  ได้มาอย่างไร  เมื�อใด  มีภาระผูกพัน

หรือไมอ่ยา่งไร 

- ที�ดนิมีการยดึหรืออายดัตามกฎหมาย  หรือไม ่  

- ได้มีการออกใบแทนไปแล้วหรือไม ่ เมื�อใด 

การยื� นคําขอตรวจสอบหลักทรัพย์   สามารถดํา เนินการไ ด้วิธี เดียว  คือ  ผู้

ขอจะ ต้อง ยื�น คําขอตามแบบ ท.ด.  ๙   ณ สํานกังานที�ดินซึ�งที�ดินตั �งอยู่เท่านั �น   ไม่สามารถยื�นคําขอ

ตรวจสอบหลกัทรัพย์ทางไปรษณีย์ได้  เนื�องจากผู้ขอจะต้องนําเอกสารหลกัฐานที�แสดงว่าตนเป็นผู้ มีสิทธิ



๕ 
 

ตามกฎหมายเกี�ยวกบัที�ดินของบคุคลที�ขอตรวจสอบไปแสดงตอ่พนกังานเจ้าหน้าที� ณ สํานกังานที�ดินด้วย

ตนเอง หรือจะมอบอํานาจให้บคุคลอื�นไปดําเนินการแทนก็ได้ เพื�อพนกังานเจ้าหน้าที�จะได้ทําการตรวจสอบ

และสอบสวนให้ทราบว่าผู้ขอเป็นผู้ มีสิทธิตามกฎหมายจริงหรือไม่ เอกสารหลกัฐานที�นําไปแสดงเชื�อถือได้

หรือไม ่ เพื�อประโยชน์อะไร และจะเกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมลูหรือจะกระทบสิทธิของผู้ ใดหรือขดักบั

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่ อย่างไร ดังนั �น การตรวจสอบหลักทรัพย์จึง

ต้องมายื�นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที�  ณ สํานักงานที�ดิน ไม่สามารถยื�นคําขอตรวจสอบ

หลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ได้ 

ส่วน หน่วยงานของรัฐ ตามความหมายในระเบียบนี � หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม 

หรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออย่างอื�นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ�น และ

รัฐวิสาหกิจที�ตั �งขึ �นโดยพระราชบญัญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื�นของ

รัฐที�กฎหมายกําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ  เห็นได้ว่า ตามคําจํากดัความ ยงัมีหน่วยงานของรัฐอื�นอีกที�

ไม่ได้ระบไุว้ เนื�องจากอาจมีหน่วยงานของรัฐอื�นอีกที�มีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ�งจะต้อง

พิจารณาจากกฎหมายที�จัดตั �งหน่วยงานนั �น ๆ  เป็นกรณีไป  กรณีที�เป็นรัฐวิสาหกิจก็ได้กําหนดยกเว้น

รัฐวิสาหกิจประเภทธนาคารไว้ เนื�องจากบางธนาคารแม้จะเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ก็ประกอบธุรกิจหรือทํา

ธุรกรรมที�มีลกัษณะเป็นการค้าแสวงหากําไรเช่นเดียวกบัธนาคารพาณิชย์ซึ�งเป็นของเอกชนทั�ว ๆ ไป ดงันั �น 

ตามระเบียบนี �จงึได้กําหนดยกเว้นธนาคารไว้ไม่อยู่ในความหมายของหน่วยงานของรัฐ สําหรับบางธนาคาร 

เช่น  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และตามระเบียบนี �ไม่ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ  แม้ว่าธนาคารอาคาร

สงเคราะห์มีข้อตกลงกับกรมที�ดินโดยเฉพาะ และอาจได้รับประโยชน์ในบางประการก็ตาม แตก็่อยู่ภายใต้

เงื�อนไขของข้อตกลงระหวา่งกนัเทา่นั �น  ซึ�งในกรณีที�ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอตรวจสอบหลกัทรัพย์ไม่ได้

รับยกเว้นให้ตรวจสอบได้โดยไมต้่องยื�นคําขอแตอ่ย่างใด  ดงันั �น ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงต้องมายื�นคํา

ขอตรวจสอบหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ของระเบียบนี �เช่นเดียวกบัหน่วยงานของรัฐ  ธนาคาร  หรือเอกชน

ทั�วไป โดยไมไ่ด้รับยกเว้นให้ขอตรวจสอบหลกัทรัพย์ทางไปรษณีย์หรือส่งหนงัสือขอตรวจสอบหลกัทรัพย์ได้

แตอ่ยา่งใด๒   

 

 

                                                           
๒

 หนังสือกรมที�ดิน ที� มท ๐๕๑๕.๒/ว ๒๔๕๒๙ ลงวนัที� ๔ กันยายน ๒๕๕๕ 



๖ 
 

หนว่ยงานของรัฐตามระเบียบนี �แยกได้เป็น ๒ ประเภท คือ  

(๑) หน่วยงานของรัฐ (ทั�วไป) ได้แก่  กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที�

เรียกชื�ออย่างอื�นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ�น และรัฐวิสาหกิจที�ตั �งขึ �น

โดยพระราชบญัญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื�นของรัฐที�กฎหมาย

กําหนดให้เป็นหนว่ยงานของรัฐ 

(๒) หนว่ยงานของรัฐที�อาศยัอํานาจตามกฎหมาย คือ หนว่ยงานของรัฐตามระเบียบนี �  

แตเ่ป็นหน่วยงานของรัฐที�มีกฎหมายให้อํานาจขอตรวจได้  เช่น  มาตรา ๑๒ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 

๑๔ แห่งพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙  มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบญัญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๒  แห่งพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 

๒๕๔๒  มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบญัญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗  และมาตรา ๑๘ แห่ง

พระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น    

ดงันั �น กรณีหนว่ยงานของรัฐ หรือเอกชน ส่งหนงัสือขอตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดิน หรือขอ

ตรวจสอบหลกัทรัพย์ จงึพิจารณาได้ดงัตอ่ไปนี � 

กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ส่งหนังสือขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดนิ  

โดยปกตแิล้ว ไมว่า่หนว่ยงานของรัฐหรือเอกชนสามารถขอตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดินทาง

ไปรษณีย์ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดินทางไปรษณีย์ ตาม

ระเบียบกรมที�ดนินี �  กรณีที�อยูใ่นหลกัเกณฑ์ตามระเบียบพนกังานเจ้าหน้าที�สามารถดําเนินการให้แก่ผู้ขอได้  

แต่ในกรณีที�มีข้อขัดข้องเนื�องจากเอกสารหรือค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน หรืออื�น ๆ ก็จะต้องแจ้งให้ผู้ ขอ

ดําเนินการเพิ�มเติมให้ครบถ้วนเสียก่อน แล้วจึงดําเนินการให้แก่ผู้ ขอ  ในกรณีที�ตรวจสอบแล้วไม่อยู่ใน

หลกัเกณฑ์ที�จะดําเนินการให้ผู้ขอได้  ก็ต้องแจ้งผู้ขอทราบถึงข้อขดัข้องนั �นพร้อมส่งเงินคืนให้แก่ผู้ขอ ภายใน 

๗ วนัทําการนบัแตว่นัที�ได้รับคําขอ  

แตใ่นกรณีหนว่ยงานของรัฐ (ทั�วไป) หรือเอกชน  ส่งหนงัสือขอตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดิน 

โดยไม่ใช่เป็นกรณีขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดินทางไปรษณีย์ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกรมที�ดินนี �  

พนักงานเจ้าหน้าที�ไม่สามารถดําเนินการให้ได้  แม้ว่าการขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดินจะเป็นการขอ



๗ 
 

ข้อมลูขา่วสารของราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ�งผู้ขอจะ

มีสิทธิขอตรวจด ู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที�มีคํารับรองถกูต้องของข้อมลูข่าวสารนั �นได้ตามมาตรา ๙ และ

หน่วยงานของรัฐผู้ รับผิดชอบจะต้องจดัหาข้อมูลข่าวสารนั �นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควรตามมาตรา ๑๑    

ก็ตาม แต่กฎหมายก็ไม่ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที�ที�จะต้องจัดส่งข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ขอแต่

อย่างใด  ตามที�คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้วินิจฉัยไว้แล้ว๓ ดงันั �น กรณีหน่วยงานของรัฐ 

(ทั�วไป) หรือเอกชน  ส่งหนังสือขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดิน รวมทั �งให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารที�ต้องการ

ตรวจดใูห้ด้วย จึงไม่สามารถดําเนินการได้  ต้องแจ้งให้ไปยื�นคําขอ ณ สํานกังานที�ดินพื �นที� หรือขอตรวจ

หลกัฐานทะเบียนที�ดนิทางไปรษณีย์ พร้อมทั �งเสียคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายและระเบียบตอ่ไป  

กรณีหน่วยงานของรัฐ (ทั�วไป) หรือเอกชน ส่งหนังสือขอตรวจสอบหลักทรัพย์ หรือ

ขอตรวจสอบหลกัทรัพย์ทางไปรษณีย์ ไม่สามารถดาํเนินการได้  เนื�องจากการตรวจสอบหลกัทรัพย์เป็น

การขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารซึ�งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ�งผู้ ขอจะต้องเป็นผู้ มีอํานาจตามกฎหมายและจะต้องมายื�นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที� 

ณ สํานกังานที�ดนิซึ�งที�ดนิตั �งอยูเ่ทา่นั �น   

กรณีหน่วยงานของรัฐที�อาศัยอํานาจตามกฎหมาย ส่งหนังสือขอตรวจหลักฐาน

ทะเบียนที�ดิน และตรวจสอบหลักทรัพย์ของบคุคลหรือนิติบคุคลใด สามารถดาํเนินการได้ โดยถือว่า

เป็นหน้าที�ที�พนกังานเจ้าหน้าที�ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย  และกรณีที�หน่วยงานของรัฐซึ�งอาศยัอํานาจตาม

กฎหมายดงักลา่ว แจ้งให้ตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดนิและให้จดัส่งเอกสารให้ด้วย กรณีตรวจพบให้จดัส่งแต่

สําเนาเอกสาร ซึ�งพนกังานเจ้าหน้าที�ลงนามรับรองสําเนาว่าถกูต้องตรงกบัต้นฉบบัเท่านั �น  เว้นแตเ่รื�องใดที�

ระบุความจําเป็นชัดแจ้งว่าต้องการต้นฉบับ จึงให้ส่งต้นฉบับได้ และในการส่งเอกสารต้นฉบับต้อง

กําหนดเวลาการส่งคืน และจะต้องถ่ายสําเนาเอกสารหรือสารบบนั �นไว้ พร้อมทั �งทําบญัชีไว้เป็นหลกัฐาน  

และให้ถือเป็นเรื�องสําคญัที�พนกังานเจ้าหน้าที�จะต้องเอาใจใสแ่ละคอยระมดัระวงัเรียกเอกสารกลบัคืนด้วย 

๔. กรณีศาลมีคาํสั�งเรียกพยานเอกสารจะดาํเนินการอย่างไร และจะต้องเรียก 

เก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่ อย่างไร 

กรณีศาลมีคําสั�งเรียกพยานเอกสารประกอบคดีตามที�คูค่วามร้องขอ ซึ�งไม่ใช่กรณีที�ศาล

ใช้อํานาจตามกฎหมายเรียกพยานเอกสารเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวล

                                                           
๓

 หนังสือสํานักงานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี ที� นร ๑๓๑๑/๔๐๒ ลงวนัที� ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 



๘ 
 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยคูค่วามไม่มายื�นขอคดั หรือขอถ่ายสําเนาเอกสารด้วยตนเอง แตข่อให้

ศาลมีหมายเรียกสําเนาเอกสารมายงัสํานกังานที�ดินโดยตรง  พนกังานเจ้าหน้าที�ต้องจดัส่งสําเนาเอกสารให้แก่

ศาลตามหมายเรียก โดยต้องเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตามหมวด ๔ ของระเบียบกรมที�ดินนี �

ทกุประเภท  แล้วให้แจ้งศาลขอให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายจากคูค่วามผู้ อ้างเอกสารนั �น แล้วจดัส่ง

ให้สํานกังานที�ดนิ เว้นแตก่รณีเป็นคดีที�มีกฎหมายให้ยกเว้นคา่ธรรมเนียม  ส่วนคา่คําขอไม่ต้องเรียกเก็บเพราะ

คําสั�งเรียกพยานเอกสารของศาลมิใชคํ่าขอ 

๕. กรณีหน่วยงานของรัฐว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลใดให้ดําเนินการตรวจหลักฐาน

ทะเบียนที�ดิน หรือขอคัด หรือขอถ่ายสําเนาเอกสาร ต้องดําเนินการอย่างไร และเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมได้หรือไม่ อย่างไร 

  กรณีหนว่ยงานของรัฐว่าจ้างบคุคลหรือนิติบคุคลให้ดําเนินการตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดิน ขอ

คดั หรือขอถ่ายสําเนาเอกสาร โดยผู้ รับจ้างนั �นมายื�นคําขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดิน ขอคดั หรือขอถ่าย

สําเนาเอกสาร ซึ�งมิใช่กรณีหน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือและส่งเจ้าหน้าที�มาดําเนินการเอง  พนกังาน

เจ้าหน้าที�จะต้องให้ยื�นคําขอ สอบสวนและบนัทึกเหตผุลในคําขอว่าขอไปเพื�อเหตุใด พร้อมทั �งระบุเลขที�

หนงัสือแสดงสิทธิในที�ดนิที�ขอให้ชดัเจน และต้องเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมตามระเบียบเชน่เดียวกบักรณีปกตทิั�วไป 

๖. กรณีกรมที�ดนิขอให้สาํนักงานที�ดนิตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดนิ หรือตรวจสอบ 

หลักทรัพย์ และแจ้งหรือส่งให้กรมที�ดนิ จะต้องปฏิบัตติามระเบียบนี �ด้วยหรือไม่ 

กรณีกรมที�ดินขอให้สํานกังานที�ดินตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดิน หรือตรวจสอบหลกัทรัพย์

เป็นกรณีการประสานงานภายในหน่วยงานของกรมที�ดินซึ�งเป็นเจ้าของข้อมลูเองมิใช่การขอตรวจหลกัฐาน

ทะเบียนที�ดนิหรือตรวจสอบหลกัทรัพย์ตามระเบียบกรมที�ดนิดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

๗. กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดิน ขอคัด ขอถ่ายสําเนา

เอกสารและขอตรวจสอบหลักทรัพย์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างไร กรณีใดเรียก

เก็บได้หรือไม่ อย่างไร  

การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยตามระเบียบกรมที�ดนิ วา่ด้วยการตรวจหลกัฐาน 

ทะเบียนที�ดิน การขอคดั ขอถ่ายสําเนาเอกสารและการตรวจสอบหลกัทรัพย์เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที� 

๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที�ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  ซึ�งแก้ไข

เพิ�มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที� ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล

กฎหมายที�ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื� อง การเรียกเก็บ



๙ 
 

ค่าธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที�มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที� ๗ 

พฤษภาคม ๒๕๔๒ และประกาศกรมที�ดิน เรื�อง การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที�มี

คํารับรองถกูต้องของข้อมลูข่าวสารของราชการ กรมที�ดิน ลงวนัที� ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ�งมีคา่ธรรมเนียม

และคา่ใช้จา่ยที�ต้องเรียกเก็บอยู ่ ๕ ประเภท ดงันี � 

ค่าธรรมเนียม ได้แก่ 

(๑)  คา่คําขอ 

(๒)  คา่ตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดนิหรือคา่ตรวจสอบข้อมลู 

(๓)  คา่รับรองเอกสาร 

ค่าใช้จ่าย ได้แก่ 

(๔)  ค่าถ่ายเอกสาร หรือค่าสําเนาเอกสาร (กรณีเป็นสําเนาจากสื�อบันทึกข้อมูลทาง

คอมพิวเตอร์หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�น)  

(๕)  คา่พยาน (กรณีผู้ขอประสงค์ให้พนกังานเจ้าหน้าที�เป็นพยานให้) 

กรณีหน่วยงานของรัฐ (ทั� วไป) ขอตรวจหลักฐานทะเบียนที� ดินเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ดังนี � 

 โดยปกติการขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดิน การขอคัด ขอถ่ายสําเนาเอกสาร และการ

ตรวจสอบหลักทรัพย์ จะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทุกประเภท ทุกกรณี ยกเว้นกรณีที�มี

กฎหมายกําหนดให้ยกเว้น หรือกรณีหน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดินบางกรณี 

ไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยขึ �นอยู่กับประเภทของข้อมูลที�กรมที�ดินจัดเก็บและการดําเนินการ

ตรวจสอบด้วยวิธีการที�แตกตา่งกนั คือ การตรวจด้วยมือ และการตรวจจากสื�อบนัทึกข้อมลูทางคอมพิวเตอร์

หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�น ซึ�งตามกฎหมายได้กําหนดอตัราคา่ธรรมเนียมไว้แตกตา่งกนั ดงันี � 

(๑) หน่วยงานของรัฐ (ทั�วไป) ขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดนิ แยกเป็น ๒ กรณี 

             กรณีตรวจด้วยมือ 

    - หน่วยงานของรัฐ (ทั�วไป) มีหนังสือขอความร่วมมือและส่งเจ้าหน้าที�ของ

หน่วยงานมาดําเนินการ เจ้าหน้าที�ของสํานกังานที�ดินมีหน้าที�แต่เพียงอํานวยความสะดวกด้านข้อมูลให้

เท่านั �น ถือเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่ใช่กรณีตามมาตรา ๑๐๓ แห่งประมวลกฎหมายที�ดิน  

ไมต้่องเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม   



๑๐ 
 

         - หน่วยงานของรัฐ (ทั�วไป) มีหนังสือขอความร่วมมือ โดยไม่ส่งเจ้าหน้าที�ของ

หน่วยงานมาดําเนินการ และให้พนักงานเจ้าหน้าที�ดําเนินการให้  ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม

กฎกระทรวงฉบบัที� ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ แก้ไขเพิ�มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัที� ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ  ข้อ ๒ 

(๑๐) (ก) (ค) (ง) และตามหมวด ๔ ของระเบียบกรมที�ดนินี � 

         - หน่วยงานของรัฐ (ทั�วไป) ยื�นคําขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดิน เป็นกรณีที�

พนกังานเจ้าหน้าที�ต้องดําเนินการให้ ไม่อาจส่งเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานมาดําเนินการเองได้  ต้องเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบบัที� ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ แก้ไขเพิ�มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัที� ๕๓ (พ.ศ. 

๒๕๔๙)ฯ  ข้อ ๒ (๑๐) (ก) (ค) (ง) และตามหมวด ๔ ของระเบียบกรมที�ดนินี � 

   กรณีตรวจจากสื�อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�น 

เช่น ข้อมูลแปลงที�ดินทางระบบ LIS   โดยที�การตรวจสอบข้อมูลและหรือสําเนาข้อมลูตามวิธีนี � เจ้าหน้าที�

สํานักงานที�ดินต้องเป็นผู้ ดําเนินการให้ หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเองได้ 

เนื�องจากมีระบบรักษาความปลอดภยัที�จะเข้าถึงฐานข้อมลู ในการตรวจสอบและสําเนาข้อมูล จึงต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบบัที� ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ แก้ไขเพิ�มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัที� ๕๓ 

(พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ  ข้อ ๒ (๑๐) (ก) (ญ) (ฏ) และตามหมวด ๔ ของระเบียบนี �  ไม่ว่าจะเป็นกรณีหน่วยงานของ

รัฐขอความร่วมมือหรือยื�นคําขอก็ตาม 

  ทั �งนี � ตามระเบียบกําหนดให้กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดิน ให้

พนกังานเจ้าหน้าที�ดําเนินการตรวจจากสื�อบนัทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�นเป็นหลัก 

แต่หากหลักฐานทะเบียนที�ดินที�ขอตรวจสอบยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยมือและหน่วยงานดงักล่าวมี

ความประสงค์ที�จะดําเนินการตรวจสอบด้วยมือ โดยได้ส่งเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานนั �นมาเป็นผู้ ดําเนินการ ก็ให้

ดําเนินการได้  

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่หนว่ยงานของรัฐอาจขอความร่วมมือกบักรมที�ดนิขอตรวจหลกัฐานทะเบียน 

ที�ดนิ ขอคดั หรือขอถ่ายสําเนาเอกสาร  โดยได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียมในกรณีการตรวจสอบด้วยมือก็ตาม  แตก็่ต้อง

ส่งเจ้าหน้าที�มาดําเนินการเอง  ในกรณีที�หน่วยงานของรัฐ ขอความร่วมมือตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดิน ขอ

ถ่ายสําเนาเอกสาร และให้จัดส่งเอกสารให้ด้วย โดยมิได้ส่งเจ้าหน้าที�มาดําเนินการเอง  จึงไม่อาจ

ดําเนินการและยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ได้ ดังนั �น กรณีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที�ต้องแจ้งให้

หน่วยงานของรัฐนั �นทราบว่าการขอตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดินขอถ่ายสําเนาเอกสารนั �นมีค่าธรรมเนียมและ



๑๑ 
 

ค่าใช้จ่ายในการถ่ายสําเนาเอกสารเท่าใด และให้แนะนําหน่วยงานของรัฐนั �นมอบหมายเจ้าหน้าที�ไป

ดําเนินการขอตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดนิ และถ่ายสําเนาเอกสารจากสํานกังานที�ดนิโดยตรง   

(๒) กรณีหน่วยงานของรัฐซึ�งอาศัยอาํนาจตามกฎหมาย  ขอตรวจหลักฐานทะเบียน

ที�ดิน และขอตรวจสอบหลักทรัพย์ของบุคคลหรือนิติบุคคล สามารถขอตรวจได้ทั �ง ๒ กรณี  โดยถือว่า

เป็นหน้าที�ที�พนักงานเจ้าหน้าที�ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  และไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ

ตรวจสอบ การคดัหรือถ่ายสําเนาเอกสาร หรือคา่รับรองเอกสารเพื�อส่งสําเนาเอกสารให้แก่หน่วยงานตามที�

กฎหมายกําหนด  แม้จะเป็นการตรวจสอบ การคดัหรือสําเนาเอกสารจากสื�อบนัทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�นก็ตาม   

๘. การเรียกเก็บค่าถ่ายสําเนาเอกสาร หรือค่าสําเนาเอกสารจากสื�อบันทึกข้อมูลทาง

คอมพวิเตอร์หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�น เรียกเก็บอย่างไร ตามกฎหมายหรือระเบียบใด  

การเรียกเก็บค่าถ่ายสําเนาเอกสาร หรือค่าสําเนาเอกสารจากสื�อบันทึกข้อมูลทาง

คอมพิวเตอร์หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�น มีกฎหมายและระเบียบกําหนดไว้แตกตา่งกนั ดงันี �  

  (๑) การจัดทาํสําเนาโดยเครื�องถ่ายเอกสารของทางราชการ กําหนดไว้ตามประกาศ

คณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของราชการ เรื�อง การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที�มีคํา

รับรองถกูต้องของข้อมลูขา่วสารของราชการ ลงวนัที� ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และประกาศกรมที�ดิน เรื�อง การ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที�มีคํารับรองถกูต้องของข้อมลูข่าวสารของราชการ กรม

ที�ดนิ ลงวนัที� ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ ให้คดิตามขนาดกระดาษ ดงันี �  

 -  ขนาดกระดาษ  เอ  ๔                    หน้าละไมเ่กิน     ๑         บาท 

 -  ขนาดกระดาษ  เอฟ  ๑๔               หน้าละไมเ่กิน     ๑.๕๐  บาท 

 -  ขนาดกระดาษ  บี  ๔                     หน้าละไมเ่กิน      ๒        บาท 

 -  ขนาดกระดาษ  เอ  ๓                     หน้าละไมเ่กิน      ๓       บาท 

 -  ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว  เอ  ๒     หน้าละไมเ่กิน      ๘       บาท 

 -  ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว  เอ  ๑     หน้าละไมเ่กิน    ๑๕       บาท 

-  ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว  เอ  ๐     หน้าละไมเ่กิน    ๓๐       บาท 

(๒) ค่าสาํเนาจากสื�อบันทกึข้อมูลทางคอมพวิเตอร์ หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�น   



๑๒ 
 

กําหนดไว้ตามกฎกระทรวงฉบบัที� ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวล

กฎหมายที�ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที�  ๕๓  (พ.ศ. ๒๕๔๙)  ออกตามความใน

พระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมายที�ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗  ข้อ ๒ (๑๐) (ฎ) ในอตัราแผน่ละ ๕๐ บาท  

ทั �งนี � กรณีขอจัดทาํสาํเนาในรูปแบบอื�น เช่น CD-ROM/Diskette ยังไม่มีการ 

กาํหนดไว้   

(๓) การทําสําเนาโดยเครื�องถ่ายเอกสารกรณีเช่าเครื�องถ่ายเอกสารไว้ใช้อํานวยความ

สะดวกแก่ประชาชนที�มาติดต่อราชการ กําหนดไว้ตามหนงัสือกรมที�ดินที� มท ๐๗๐๑/ว ๓๓๙๙๐ ลงวนัที� 

๓๑ ตลุาคม ๒๕๔๐  ให้คดิตามขนาดกระดาษ เชน่  กระดาษขนาด A๔ อตัราแผน่ละ ๒ บาท เป็นต้น  

(๔) ค่าทําสําเนาโดยเครื�องถ่ายเอกสารของเอกชน  กรณีที�สํานกังานที�ดินไม่มีเครื�องถ่าย

เอกสารไว้บริการประชาชน เป็นไปตามที�เอกชนกําหนด 

 ๙. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจหลักฐานทะเบียนและการตรวจสอบ

หลักทรัพย์เกี�ยวกับอาคารชุดและห้องชุด 

  เ รียกเก็บตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคารชุด 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑ (๘) และห้ามพนกังานเจ้าหน้าที�เรียกเก็บค่าพยานในคําขอ  เว้นแต่ผู้ ขอประสงค์จะให้

พนักงานเจ้าหน้าที�ลงนามในฐานะพยานไว้เป็นหลักฐานในคําขอก็ให้ผู้ขอแสดงความประสงค์ไว้ในคําขอ

นั �น ๆ พนกังานเจ้าหน้าที�จงึจะลงนามเป็นพยานและให้เรียกเก็บคา่พยานคนละ ๒๐ บาท ตามกฎกระทรวง

กําหนดคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัอาคารชดุ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๒ (๒) 

  ทั �งนี �  เพื�อให้เข้าใจได้ง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัตงิานจึงได้จัดทาํตารางสรุปความ

แตกต่าง และตารางสรุปการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจหลักฐานทะเบียน

ที�ดนิ การขอคัด ขอถ่ายสําเนาเอกสาร และการตรวจสอบหลักทรัพย์ไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี � 
 

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

หมายเหตุ  กรมที�ดินได้มีประกาศ เรื�อง  การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสําเนา  หรือขอสําเนาที�มีคํารับรอง

ถกูต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ  กรมที�ดิน ลงวนัที� ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ กําหนดค่าธรรมเนียมคํา

รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารราชการ๔ ไว้ ดงันี �  

                                                           
๔ หนงัสือกรมที�ดิน ที� มท ๐๗๑๐/ว ๒๘๔๒๗  ลงวนัที�  ๑๘ กนัยายน ๒๕๔๓ 



๑๓ 
 

 ๑.  การรับรองเอกสารที�เกี�ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที�ดิน  การรังวัด  การ

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  หรือการทําธุระอื�นๆ  เกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์  ตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง

ประมวลกฎหมายที�ดิน  เรียกค่าธรรมเนียมการรับรอง  ฉบับละ ๑๐ บาท ตามข้อ ๒ (๑๐) (ค) แห่ง

กฎกระทรวง ฉบบัที� ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที�ดิน  

พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๒. การรับรองเอกสารอื�นนอกจาก ๑. เรียกคา่ธรรมเนียมในอตัราคํารับรองละ ๕ บาท  

และกรมที�ดินได้วางแนวทางปฏิบัติให้ดําเนินการเกี�ยวกับค่าธรรมเนียมที�ได้เรียกเก็บตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แยกเป็น ๒ กรณี๕ คือ  

๑. กรณีเป็นเอกสารที�เกี�ยวกับการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที�ดิน การรังวัด การ

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการทําธุรกรรมอื�น ๆ เกี�ยวกับอสงัหาริมทรัพย์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวงโดยถือเป็นเงินค่าธรรมเนียมที�ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา ๑๐๓ 

แห ่งประมวลกฎหมายที�ด ิน ประกอบกฎกระทรวงฉบับที�  ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมายที�ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗  

๒. กรณีเป็นเอกสารอื�นที�ไมเ่กี�ยวกบัเอกสารตามมาตรา ๑๐๓ แห่งประมวลกฎหมายที�ดิน เช่น 

หนังสือเวียนแนวทางปฏิบตัิ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน

คา่ธรรมเนียมข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ดงันั �น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามระเบียบกรมที�ดิน ว่าด้วยการตรวจ

หลกัฐานทะเบียนที�ดนิ การขอคดั ขอถ่ายสําเนาเอกสารและการตรวจสอบหลกัทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงเป็น

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดิน ขอคดั ขอถ่ายสําเนาเอกสาร และขอตรวจ

หลกัทรัพย์ ซึ�งเป็นเอกสารเกี�ยวกบัการดําเนินการออกหนงัสือแสดงสิทธิในที�ดิน การรังวดั การจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรม หรือการทําธุรกรรมอื�น ๆ เกี�ยวกับอสงัหาริมทรัพย์  ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งประมวลกฎหมาย

ที�ดิน  และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมายที�ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงต้อง

นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  

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

                                                           
๕ หนงัสือกรมที�ดิน (กองคลงั) ดว่นที�สดุ ที� มท ๐๕๐๓.๒/ว ๘๙๗๑ ลงวนัที� ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓   



              ค่าธรรมเนียมการขอตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดิน ขอคัด ขอถ่ายเอกสาร และขอตรวจสอบหลกัทรัพย์๑          (กลุ่มพฒันาระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สมท.)  

ค่าธรรมเนียม 

 

ประเภทคําขอ 

ค่าคําขอ ค่าตรวจหลักฐาน

ทะเบียนที�ดิน/ 

ค่าตรวจสอบ

ข้อมูล 

ค่าถ่ายเอกสาร/ 

ค่าสําเนาจากสื�อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�น 

ค่ารับรอง

เอกสาร 

ค่าพยาน หมายเหตุ 

๑. การขอตรวจ

หลักฐานทะเบียน

ที�ดิน 

(ทราบเลขที�โฉนด) 

 

๑.๑ ตรวจด้วยมือ แปลงละ ๕ บาท 

(กฎกระทรวง

ฉบบัที� ๔๗ 

(พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ 

ขอ้ ๒ (๑๐) (ก) 

แปลงละ ๑๐ บาท 

(กฎกระทรวง

ฉบบัที� ๔๗ (พ.ศ. 

๒๕๔๑)ฯ ขอ้ ๒ 

(๑๐) (ง) 

๑.เครื�องถ่ายเอกสารของทางราชการ คิดตาม

ขนาดกระดาษ (ตามประกาศคณะกรรมการ

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ เรื�อง การเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการขอสาํเนา หรือขอสําเนาที�มี

คาํรับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ ลงวนัที� ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และ

ประกาศกรมที�ดิน เรื�อง การเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการขอสาํเนาหรือขอสาํเนาที�มีคาํ

รับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

กรมที�ดิน ลงวนัที� ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓)๒ 

๒.เครื�องเช่าบริการประชาชน
๓

  

๓.เครื�องเอกชน ตามเอกชนกาํหนด 

ฉบบัละ ๑๐

บาท 

(กฎกระทรวง

ฉบบัที� ๔๗ 

(พ.ศ. 

๒๕๔๑)ฯ ขอ้ 

๒ (๑๐) (ค) 

(เอกสาร

เกี�ยวกบั

ทะเบียน

ที�ดิน)
๔

 

-เรียกเก็บทุก

กรณียกเวน้มี

มีกฎหมาย

ยกเวน้ให ้

-ฉบบัหนึ�งมี

หลายหนา้ถือ

เป็น ๑ ฉบบั 

คนละ 

๑๐ บาท 

(ถา้มี) 

(กฎ 

กระทรวง

ฉบบัที� 

๔๗ (พ.ศ. 

๒๕๔๑)ฯ 

ขอ้ ๔ (๖) 

 

๑. กรณหีน่วยงานของรัฐ ขอตรวจหลักฐาน/ตรวจสอบข้อมูล ขอคัดหรือถ่าย

สําเนาเอกสาร 

๑. ๑ กรณีตรวจดว้ยมือ 

หน่วยงานของรัฐมีหนงัสือขอความร่วมมือ และ 

-ส่งเจา้หน้าที�ของหน่วยงานมาคดัหรือถ่ายสาํเนาเอกสารเอง เจา้หน้าที�ของ

สาํนกังานที�ดินมีหนา้ที�แต่เพียงอาํนวยความสะดวกดา้นขอ้มูลให้เท่านั�น (เป็น

การประสานงานระหวา่งหน่วยงานไม่ใช่กรณีตามมาตรา ๑๐๓ ป.ที�ดิน)  

ไม่เสียค่าธรรมเนียม  หรือ 

- ให้เจา้หน้าที�ดาํเนินการให้  เสียค่าธรรมเนียม  

หน่วยงานยื�นคาํขอ ส่งเจา้หน้าที�มาดาํเนินการเองไม่ได ้ -เสียค่าธรรมเนียม 

๑.๒ กรณีขอตรวจจากสื�อบนัทึกขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์

อื�น เช่น การขอขอ้มูลแปลงที�ดินทางระบบ LIS หรือหน่วยงานนั�นเลือกที�จะ

ดาํเนินการตามวิธีนี�  โดยที�การตรวจสอบขอ้มูลและหรือสาํเนาขอ้มูลตามวิธีนี�   

เจา้หน้าที�สาํนกังานที�ดินตอ้งเป็นผูด้าํเนินการให้ หน่วยงานหรือ

บุคคลภายนอกไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเองได ้เนื�องจากมีระบบรักษาความ

ปลอดภยัที�จะเขา้ถึงฐานขอ้มูล ในการตรวจสอบและสาํเนาขอ้มูลจึงตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบบัที� ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ แกไ้ขเพิ�มเติมโดย

กฎกระทรวงฉบบัที� ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ  ขอ้ ๒ (๑๐) (ก) (ญ) (ฏ) 

 

 ๑.๒ ตรวจจากสื�อ

บันทึกข้อมูลทาง

คอมพิวเตอร์หรือ

สื�ออิเล็กทรอนิกส์

อื�น (รวมข้อมูล

แปลงที�ดินทาง

ระบบ LIS ) ๕ 

แปลงละ ๕ บาท 

(กฎกระทรวง

ฉบบัที� ๔๗ 

(พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ 

ขอ้ ๒ (๑๐) (ก) 

ครั� งละ ๑๐๐ บาท 

(คาํขอละ) 

(กฎกระทรวง

ฉบบัที� ๔๗ (พ.ศ. 

๒๕๔๑)ฯ ขอ้ ๒ 

(๑๐) (ญ) 

แผน่ละ ๕๐ บาท (กระดาษ) 

(กฎกระทรวงฉบบัที� ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ ขอ้ 

๒ (๑๐) (ฎ) 

(ไม่รวมกรณีการขอเป็น CD-ROM/Diskette)
๖

   

                                                           
๑ ระเบียบกรมที�ดิน วา่ดว้ยการตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดิน การขอคดั ขอถ่ายสาํเนาเอกสาร และการตรวจสอบหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2556 
๒ มท ๐๗๑๐/ว ๒๘๔๒๗ ลว. ๑๘ ก.ย. ๒๕๔๓ (ส่งประกาศ) 
๓ มท ๐๗๐๑/ว ๓๓๙๙๐ ลงวนัที� ๓๑ ตลุาคม ๒๕๔๐ 
๔ เอกสารอื�นๆ ฉบบัละ ๕ บาท  (ประกาศกรมที�ดิน ลงวนัที� ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓)  
๕ บนัทึก สทส. ที� มท ๐๕๑๓/๔๒๓๐ ลว. ๑๓ ต.ค. ๒๕๔๙ 



๒ 

 

๒. การขอตรวจ

หลักทรัพย์ 

(ทราบชื�อ) 

๒.๑ ตรวจด้วยมือ รายละ ๕ บาท 

(จาํนวนรายใน

คาํขอ) 

(กฎกระทรวง

ฉบบัที� ๔๗ 

(พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ 

ขอ้ ๒ (๑๐) (ก) 

แปลงละ ๑๐ บาท 

(จาํนวนแปลงที�

ตรวจพบ) 

(กฎกระทรวง

ฉบบัที� ๔๗ (พ.ศ. 

๒๕๔๑)ฯ ขอ้ ๒ 

(๑๐) (ง) หาก

ตรวจไม่พบไม่

ตอ้งเรียกเก็บ 

-เครื�องถ่ายเอกสารของทางราชการ คิดตาม

ขนาดกระดาษ (ตามประกาศคณะกรรมการ

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ เรื�อง การเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการขอสาํเนา หรือขอสําเนาที�มี

คาํรับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ ลงวนัที� ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และ

ประกาศกรมที�ดิน เรื�อง การเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการขอสาํเนาหรือขอสาํเนาที�มีคาํ

รับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

กรมที�ดิน ลงวนัที� ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓) 

-เครื�องเช่าบริการประชาชน (มท ๐๗๐๑/ว 

๓๓๙๙๐ ลงวนัที� ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐) 

-เครื�องเอกชน ตามเอกชนกาํหนด 

๒. หน่วยงานของรัฐที�อาศยัอาํนาจกฎหมายกาํหนดให้พนกังานเจา้หน้าที�ตอ้ง

ดาํเนินการ เช่น มาตรา ๑๕ (ปปง.) ถือเป็นหน้าที�ที�พนกังานเจา้หน้าที�ตอ้ง

ปฏิบติัเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ไดแ้มว้่าการคดัหรือสาํเนาเอกสารจะเป็นการ

คดัจากสื�อบนัทึกขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�นก็ตาม 

๓. กรณีศาลมีหมายเรียกพยานเอกสารตามคาํขอของคู่ความ ยกเวน้ค่าคาํขอ 

เนื�องจากหนงัสือศาลไม่ใช่คาํขอ (ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื�นๆ เรียกเก็บ

ปกติ) 

๔.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บทุกประเภท ยกเวน้มีกฎหมายยกเวน้ให ้

 

 ๒.๒ ตรวจจากสื�อ

บันทึกข้อมูลทาง

คอมพิวเตอร์หรือ

สื�ออิเล็กทรอนิกส์

อื�น 

รายละ ๕ บาท 

(กฎกระทรวง

ฉบบัที� ๔๗ 

(พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ 

ขอ้ ๒ (๑๐) (ก) 

ครั� งละ ๑๐๐ บาท 

(คาํขอละ) 

(กฎกระทรวง

ฉบบัที� ๔๗ (พ.ศ. 

๒๕๔๑)ฯ ขอ้ ๒ 

(๑๐) (ญ)
 ๗

  

แผน่ละ ๕๐ บาท 

(กฎกระทรวงฉบบัที� ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ ขอ้ 

๒ (๑๐) (ฏ) 

(ไม่รวมกรณีการขอเป็น CD-ROM/Diskette)   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
๖บนัทึกกองนิติการ ที� มท ๐๕๐๕.๔/๑๙๔๕ ลว.๖ มิ.ย. ๒๕๕๐ (ตอบ สล.) 
๗ หนงัสือกรมที�ดิน ที� มท ๐๕๐๕.๕/ว ๑๖๕๑ ลงวนัที� ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ (สกม.)  (จดัเก็บค่าตรวจสอบขอ้มูลดา้นงานรังวดั ดา้นทะเบียนที�ดิน ดา้นประเมินราคา หรือขอ้มูลอื�น ที�จดัเก็บไวใ้นสื�อบนัทึกขอ้มูลดว้ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

สื�ออิเล็กทรอนิกส์อื�น ในอตัราครั� งละ ๑๐๐ บาท โดยหมายถึงคาํขอละ ๑๐๐ บาท ไม่วา่คาํขอนั�นจะขอตรวจสอบรายชื�อกี�รายก็ตาม) 



ความแตกต่างระหว่างการตรวจหลักฐานทะเบียนที�ดนิกับการตรวจสอบหลักทรัพย์๑                                                                                                                                     

ประเดน็ การตรวจหลกัฐานทะเบียนที�ดิน ขอคดั  ขอถ่ายสาํเนาเอกสาร การตรวจสอบหลกัทรัพย ์ หมายเหตุ 

ความหมาย กรณีทราบเลขที�/เครื�องหมายหนงัสือแสดงสิทธิในที�ดิน หรือระบุที�ตั�งที�ดินไดช้ดัเจน  ทราบชื�อบุคคล/นิติบุคคล  -หลกัฐานทะเบียนที�ดิน  รวม

อาคารชุดและหอ้งชุดดว้ย 

-หน่วยงานของรัฐ ยกเวน้ 

รัฐวิสาหกิจประเภทธนาคาร 

 

การยื�นคาํขอ - ๒ วิธี ยื�นคาํขอ ณ สาํนกังานที�ดินทอ้งที� (ขอ้๗) และขอตรวจทางไปรษณีย ์

(ขอ้ ๒๒) 

- ระบุเครื�องหมายหนงัสือแสดงสิทธิหรือขอ้ความที�ทาํใหท้ราบที�ตั�งที�ดิน 

- แจง้ความประสงคข์อตรวจเอกสารใด/เพื�ออะไร/รับรองหรือไม่  

-ยื�นคาํขอ ณ สาํนกังานที�ดินทอ้งที�เท่านั�น (ขอ้ ๒๕)  

-ขอตรวจวา่บุคคล/นิติบุคคลถือกรรมสิทธิ� /เจา้ของที�ดิน/

หอ้งชุดใด 

-แจง้ความประสงคข์อเพื�ออะไร  

-พร้อมหลกัฐานเป็นผูมี้สิทธิตรวจ 

ผูมี้สิทธิขอ -บุคคล/นิติบุคคลทั�วไป (หน่วยงานของรัฐและเอกชน) (ขอ้ ๗) - บุคคล/นิติบุคคล (หน่วยงานของรัฐ/เอกชน) ซึ�งเป็น

เจา้หนี�ตามคาํพิพากษาถึงที�สุด/ทนายความผูร้ับมอบอาํนาจ 

(คดีที�ยงัไม่ถึงที�สุดขอไม่ได)้ (ขอ้ ๒๕/ขอ้ ๒๗) 

 - หน่วยงานของรัฐที�อาศยัอาํนาจตามกฎหมาย (ขอ้๓๐) 

ขอตรวจทาง

ไปรษณีย ์ (ขอ้ 

๒๒) 

-ขอไดเ้ฉพาะโฉนด/น.ส.๓/น.ส.๓ก./หอ้งชุด (ไม่รวมอาคารชุด/ตรวจหลกัทรัพย/์ขอ

คดั/ขอถ่ายสาํเนา) (ขอ้ ๒๒) 

-ตรวจไดเ้ฉพาะมีชื�อบุคคลใดเป็นเจา้ของ/ไดม้าอยา่งไร/เมื�อใด/มีภาระผกูพนั/ยึด/

อายดั/ออกใบแทนหรือไม่ เมื�อใด (ขอ้ ๒๒) 

-กรณีไม่ส่ง/ส่งค่าธรรมเนียมไม่ถูกตอ้ง แจง้ใหส่้งให้ครบถว้นก่อน ตามแบบ(ขอ้ ๒๓

(๑) ว.๒) 

-ถือหนงัสือเป็นคาํขอ/เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบ (ขอ้ ๒๓(๒)) 

-แจง้ผล/ขอ้ขดัขอ้ง ภายใน ๗ วนัทาํการนบัแต่รับคาํขอ ตามแบบ (ขอ้๒๓(๓)(๔)) 

-ส่งเช็คไปรษณีย/์ธนาณัติ/วิธีอื�นที�กรมกาํหนด (ขอ้๒๔) 

-ขอไม่ได ้ (พรบ.ขอ้มูลข่าวสาร ๒๕๔๐ และขอ้ ๒๒)  

 

 

                                                           
๑
 กลุ่มพฒันาระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สาํนกัมาตรฐานการทะเบียนที�ดิน 


	๒.๑ กรณีขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ผู้ที่มีสิทธิขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ก็สามารถขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินได้ โดยยื่นคำขอแสดงความประสงค์และเหตุผลไว้เป็นหลักฐานว่าขอไปเพื่ออะไร อย่างไร เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าสมควรให้ตรวจดูได้หรือไม่ เนื่องจากการขอตรวจหลักฐานดังกล่าวเป็นการขอตรวจดูเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ  โดยหลักการแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาเปิดเผยตามนัยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามหลักการที่ว่า  เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น 

