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9 พฤษภาคม 2544

ทําไดสําเร็จ
ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์

จากที่ผมทําหนังสือไปถึงกรมที่ดิน
เพื่อขอความรวมมือในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์

ปรากฏวาทางกรมที่ดิน
ใหความกรุณา

นี่นับเปนกาวสําคัญอีกกาวหนึ่งในวงการของเรา
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ที่จริงแลว
ควรใหมีการตรวจสอบไดหมดในทุกกรณี

วาใครถือครองทรัพยสินอะไรบาง
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการตรวจสอบ

การที่ทุกอยางเปดเผย
โอกาสฟอกเงิน-ฉอราษฎรบังหลวงก็นอยไปอีก

ขอมูลตาง ๆ ก็จะเปนขอมูลจริง
ความเปนอารยะก็จะเกิด

แตไมรูเมื่อไหรจะเปดเผยกันเสียที
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านทราบไหม ปจจุบันนี้เราสามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได
แลว แตกอนการตรวจสอบเอกสารสิทธิไมสามารถดําเนินการ
ไดเพราะทางราชการถือเปนเอกสารสวนบุคคล ซึ่งสรางความ

ลําบากในการใชขอมูลนี้ประกอบการประเมินคาทรัพยสินและการ
พิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้น ดร. โสภณ พรโชคชัย จึงได
ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อขอความกรุณา และในที่สุดทางกรม
ที่ดินก็ไดพิจารณาอนุมัติใหสามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ไดแลว

        โดยสรุปก็คือ ปจจุบันนี้ ทานใดที่มีสําเนาเอกสารสิทธิ์ หรือทราบ
เลขที่โฉนด สามารถไปยื่นหนังสือที่สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของเพื่อขอ
ตรวจสอบไดวาใครเปนเจาของ จํานองไวหรือไม ฯลฯ เพราะเอกสาร
สิทธิ์ถือเปนเอกสารสาธารณะที่ออกโดยทางราชการ ประชาชนทั่วไป
สามารถรับทราบไดตาม พรบ.ขอมูลขาวสารฯ อยางไรก็ตามเรายังไม
สามารถไปสอบถามแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล เชน ไมอาจถามวา "
ดร. โสภณ พรโชคชัย" มีอสังหาริมทรัพยอยูที่ไหนบาง ทางราชการ
กรมที่ดินจะไมตรวจสอบให เพราะถือเปนขอมูลสวนบุคคล

        ตอไปนี้โปรดดูรายละเอียด

ท
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หนังสือของ ดร. โสภณ พรโชคชัย ถึงอธิบดีกรมที่ดิน

  99/395 ถ.นนทรี กทม. 10105
โทร.295-3905

9 พฤษภาคม 2544

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ถาย
สําเนาเอกสารสิทธิ์และระวางแผนที่

กราบเรียน นายประวิทย สีหโสภณ
อธิบดีกรมที่ดิน

สิ่งที่สงมาดวย 1. หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินทานกอน ลว. 14 มกราคม
2544 พรอมสิง่ทีส่งมาดวยตามทีร่ะบใุนหนงัสอืดงักลาว

2. หนังสือตอบของกรมทิ่ดิน ลว. 22 มีนาคม 2544
3. วารสาร VAT News ฉบับลาสุด

ตามที่กระผมในฐานะผูแทนของผูประเมินคาทรัพยสิน 
ไดทําหนังสือขางตนถึงทานอธิบดีกรมที่ดินทานกอนเพื่อขอความ
อนุเคราะหขางตน แตยังไมไดรับความอนุเคราะห และในโอกาสที่ทาน
ไดเขารับผิดชอบกรมที่ดิน กระผมจึงทําหนังสือนี้มาเพื่อทานโปรด
พิจารณาใหความอนุเคราะห
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อนึ่ง สําหรับสิ่งที่ขอความอนุเคราะหมีสาระสรุปคือ
ประการแรกขอความกรุณาในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และขอ
อนุญาตถายสําเนาเอกสารสิทธิ์ตามที่จําเปน ณ สํานักงานที่ดินที่ขอ
อนุญาตตรวจสอบ ประการที่สอง ขอความกรุณาตรวจสอบระวางแผนที่
และขออนุญาตถายสําเนาระวางตามที่จําเปนโดยโปรดอนุโลมคิดคา
ถายสําเนาตามจํานวนแผน (ปจจุบันนี้คิดตามจํานวนแปลงที่ดินที่
ปรากฏในเอกสารที่ถายสําเนา ซึ่งบางกรณีถายสําเนาติดแปลงที่ดินอื่น
ที่ไมเกี่ยวของเปนจํานวนมาก ทําใหเสียคาใชจายสูงมาก) ซึ่งสิ่งที่ขอ
อนุเคราะหนี้ จะมีสวนสนับสนุนวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินใหสามารถ
รับใชสังคมเพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ เปนประโยชนตอทั้งสถาบันการเงิน และประชาชนผูจําเปนตองใช
การประเมินคาทรัพยสินเพื่อการทํานิติกรรมตาง ๆ ตลอดจนกรมที่ดิน
เองในฐานะหนวยราชการที่ใหการอนุเคราะหแกสังคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและ ขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นายโสภณ พรโชคชัย)

หมายเหตุ: ปจจุบัน กระผมเปนประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ สมาคมผู
ประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 2,000 คน มี
สมาชิกเปนผูประเมินคาทรัพยสินจากบริษัทประเมินเกือบทุกแหง สถาบัน
การเงินหนวยราชการ เชน ขาราชการกรมที่ดินและราชการอื่น และ
สถาบันการศึกษาดานประเมินคาทรัพยสิน
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หนังสือของอธิบดีกรมที่ดิน ตอบ ดร. โสภณ พรโชคชัย

ที่ มท ๐๗๒๘/14603 กรมที่ดิน
ถนนพระพิพิธ กท ๑๐๒๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารสิทธิ

เรียน นายโสภณ พรโชคชัย

อางถึง หนังสือของทานฉบับลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๔๖๐๒ ลงวัน
ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔

ตามทีท่านไดมหีนงัสอืถงึอธิบดกีรมทีด่นิขอความอนเุคราะห 
๒ ประการ คอื ประการแรก ขอความอนเุคราะหในการอาํนวยความสะดวกจาก
กรมที่ดินโดยสํานักงานที่ดินแตละแหง ใหสมาชิกของสมาคมผูประเมิน
คาทรัพยสินแหงประเทศไทยไดตรวจสอบเอกสารสิทธิ และขออนญุาต
ถายสาํเนาเอกสารสทิธ ิตามทีจ่าํเปน ณ สาํนกังานทีด่นิทีข่อตรวจสอบ ประการ
ทีส่อง ขอความอนเุคราะหในการตรวจสอบระวางแผนทีแ่ละขออนญุาตถาย
สาํเนาระวางตามทีจ่าํเปน โดยใหอนโุลมคดิคาถายสาํเนาตามจาํนวนแผน
ซึง่ในการขอความอนเุคราะหดงักลาวนี ้ หมายเฉพาะถึงสมาชิกสมาคมผู
ประเมนิคาทรพัยสนิแหงประเทศไทย ผูไปติดตอกบัสาํนกังานทีด่นิพรอมดวย
หนังสือแจงขอความอนุเคราะหมาจากหนวยงานตนสังกัด และเขียนคํา
รองในการขอตรวจสอบขางตนตามระเบียบของกรมที่ดิน นั้น

อธิบดีกรมที่ดินไดรับหนังสือของทาน และไดพิจารณา
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แลวใหแจงทานทราบวา ตามที่ทานขอความอนุเคราะหประการแรก
กรมที่ดินไดมีหนังสือเวียนแจงใหทุกจังหวัดทราบ และสั่งสํานักงานที่
ดินตาง ๆ พิจารณาดําเนินการตามนัยดังกลาวตอไปแลว สําหรับคําขอ
ความอนุเคราะห ประการที่สอง กรมที่ดินเห็นวา การเก็บคาธรรมเนียม
ในการถายเอกสารรูปแผนที่จากระวางแผนที่เปนการเก็บคาธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราช
บัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งกรมที่ดินไดวาง
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมในการถายเอกสารจาก
ระวางแผนที่ไวตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๗๐๖/๐๐๐๗๔ ลงวันที่ ๔
มกราคม ๒๕๔๒ โดยเก็บคาธรรมเนียมในการถายเอกสารรูปแผนที่
จากระวางแผนที่เปนคาคําขอแปลงละ ๕ บาท ฉะนั้น จึงไมสามารถที่
จะอนุโลมใหคิดคาถายสําเนาระวางแผนที่ตามจํานวนแผนได

อนึง่ ในการขอตรวจสอบเอกสารสทิธใินทีด่นิดงักลาวขาง
ตน ผูขอตรวจสอบจะตองระบหุมายเลขเอกสารสทิธใินทีด่นิทีจ่ะขอตรวจ
สอบใหชดัเจนดวย หากไมสามารถระบใุหชดัเจนกไ็มอาจใหตรวจสอบได

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายประทีป เจริญพร)

เลขานุการกรม

สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
โทร. ๒๒๒๖๑๙๖ โทรสาร ๒๒๑๓๘๗๓

สําเนาหนังสือจากกรมที่ดิน
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ถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ที่ มท ๐๗๒๘/14602 กรมที่ดิน
ถนนพระพิพิธ กท ๑๐๒๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเกี่ยวกับการตรวจสอบ และถายสําเนา
เอกสารสิทธิในที่ดิน

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อางถึง หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๑.๒/ว ๓๗๑๑๑ ลงวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๔๒

ดวยสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทยได
ขอความอนุเคราะหจากกรมที่ดินในการใหสํานักงานที่ดินแตละแหง
อํานวยความสะดวกแกสมาชิกของสมาคมฯ ไดตรวจสอบเอกสารสิทธิ
ในที่ดิน และถายสําเนาเอกสารสิทธิในที่ดินตามที่จําเปน ซึ่งสมาชิกของ
สมาคมฯ จะมาติดตอ ณ สํานักงานที่ดิน โดยจะมีหนังสือแจงขอความ
กรุณามาจากหนวยงานตนสังกัด และจะมายื่นคําขอตรวจสอบตาม
ระเบียบของกรมที่ดิน

กรมที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา โดยที่กระทรวงมหาดไทย
ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราช
การ พ.ศ. ๒๕๔๐ วา เอกสารสิทธิในที่ดินถือวาเปนเอกสารมหาชนที่
เปดเผยแกบุคคลทั่วไปได ซึ่งกรมที่ดินไดมีหนังสือตามที่อางถึงแจงมา
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ใหทราบแลว ประกอบกับเพื่อเปนการสนับสนุนการฟนฟูระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ กรมที่ดินจึงเห็นควรใหความอนุเคราะหแก
สมาชิกของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย โดยใหสํานัก
งานที่ดินตาง ๆ อํานวยความสะดวกแกสมาชิกของสมาคมฯ ในการมา
ติดตอขอตรวจสอบและถายสําเนาเอกสารสิทธิในที่ดินตามที่จําเปน ทั้ง
นี้ โดยใหสมาชิกของสมาคมฯ ผูมาติดตอแสดงหนังสือขอความ
อนุเคราะหจากหนวยงานตนสังกัด และใหสมาชิกของสมาคมฯ ดังกลาว
ยื่นคําขอและเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ

อนึง่ ในการขอตรวจสอบเอกสารสทิธใินทีด่นิดงักลาวขาง
ตน ผูขอตรวจสอบจะตองระบหุมายเลขเอกสารสทิธใินทีด่นิทีจ่ะขอตรวจ
สอบใหชดัเจนดวย หากไมสามารถระบใุหชดัเจนกไ็มอาจใหตรวจสอบได

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งสํานักงานที่ดินตาง ๆ
ทราบและถือปฏิบัติตามนัยดังกลาวตอไป

ขอแสดงความนับถือ
(นายวันชัย ตัณฑสกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน

สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
โทร. ๒๒๒๖๑๙๖  โทรสาร ๒๒๑๓๘๗๓

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.thaiappraisal.org/Thai/standard/standard01.htm
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