คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอร ับใบอนุญาตเป็นช่างร ังว ัดเอกชน
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
ผู ้ขอรับใบอนุญาตเป็ นช่างรังวัดเอกชนต ้องมีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละไม่มล
ี ก
ั ษณะต ้องห ้ามดังต่อไปนี
ั ชาติไทย
1. มีสญ
2. มีอายุไม่ตากว่
ํ
ายีสิบปี บริบรู ณ์ (นับถึงวันทีปิ ดรับสมัคร)
3. มีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามทีคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกําหนดดังนี
(1) มีความรู ้ไม่ตํากว่าประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) ทางช่างสํารวจหรือสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาทีเกียวกับวิชาการสํารวจและทําแผนทีซึงคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนรับรองได ้แก่วศ
ิ วกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาโยธาและหลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนทีโรงเรียนแผนทีกรมแผนทีทหารหรือ
(2) เคยดํารงตําแหน่งช่างรังวัดสังกัดกรมทีดินมาแล ้วไม่น ้อยกว่าห ้าปี หรือ
(3) เคยปฏิบต
ั งิ านในสํานักงานทีดินจังหวัดหรือสํานั กงานทีดินจังหวัดสาขาในตําแหน่งทางช่างรังวัดติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น ้อย
กว่าห ้าปี และต ้องยืนคําขอรับใบอนุญาตเป็ นช่างรังวัดเอกชนภายในหนึงร ้อยแปดสิบวันนับแต่วันทีพ ้นจากตําแหน่งทางช่างรังวัด
4. ไม่เป็ นข ้าราชการซึงมีเงินเดือนและตําแหน่งประจําหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
5. ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบหรือเป็ นโรคตามทีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
6.ไม่เป็ นคนไร ้ความสามารถหรือคนเสมือนไร ้ความสามารถ
7. ไม่เป็ นผู ้มีความประพฤติเสือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและมีผู ้รับรองความประพฤติตามระเบียบทีกรรมการกําหนด
8. ไม่เคยถูกทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจลงโทษไล่ออกปลดออกให ้ออกหรือเลิกจ ้างทังนีเพราะเหตุทจ
ุ ริตต่อหน ้าที
9. ไม่เคยต ้องโทษจําคุกในคดีทเกี
ี ยวกับความซือสัตย์สจ
ุ ริตแห่งวิชาชีพ
10. ไม่เป็ นผู ้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นช่างรังวัดเอกชนเว ้นแต่ได ้พ ้นเวลาห ้าปี ไปแล ้วนับแต่วน
ั ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นช่าง
รังวัดเอกชน
เงือนไข
1. สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนจะเปิ ดรับสมัครบุคคลเข ้าทดสอบความรู ้เพือขอรับใบอนุญาตเป็ นช่างรังวัดเอกชนใน
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถน
ุ ายนของทุกปี
2. ผู ้เข ้าสอบต ้องได ้คะแนนทีสอบแบบเลือกตอบ (ปรนัย) และแบบบรรยาย (อัตนัย) คะแนนรวม
ไม่ตากว่
ํ
าร ้อยละห ้าสิบจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
3. ผู ้ผ่านการทดสอบข ้อเขียนจะต ้องผ่านการฝึ กอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตต
ิ ามหลักสูตรทีคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
กําหนดจึงจะได ้รับใบอนุญาตเป็ นช่างรังวัดเอกชน
4. อดีตข ้าราชการกรมทีดินทีเคยปฏิบัตงิ านในสํานักงานทีดินตําแหน่งทางช่างรังวัดติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่าห ้าปี และ
จะต ้องยืนคําขอรับใบอนุญาตเป็ นช่างรังวัดเอกชนภายในหนึงร ้อยแปดสิบวันนับแต่วน
ั ทีพ ้นจากตําแหน่งทางช่างรังวัดและจะต ้อง
เข ้ารับการทดสอบความรู ้ฯครังแรกหลังจากได ้ยืนคําขอหากไม่เข ้ารับการทดสอบความรู ้ฯจะถือว่าหมดสิทธิทีจะไม่ต ้องเข ้ารับการ
ั และได ้รับอนุญาตจากคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
ฝึ กภาคปฏิบัตเิ ว ้นแต่จะมีเหตุสด
ุ วิสย

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
กรมทีดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯอาคารรัฐ
ั 5 ถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห ้องเขตหลักสี
ประศาสนภักดีชน
กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2141 5744 – 5, 0 2141

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

5748

โทรสาร 0 2143 9118

/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :60 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบต
ั ย
ิ นคํ
ื าขอรับ
ใบอนุญาตเป็ นช่างรังวัดเอกชน (แบบช.๑)
ตรวจสอบความครบถ ้วนของเอกสารและตรวจสอบ
ความถูกต ้องให ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วธิ ก
ี ารตามทีกฎหมาย
กําหนดชําระค่าคําขอรับใบอนุญาตเป็ นช่างรังวัดเอกชน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
นํ าเรืองเข ้าคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนพิจารณาคําขอรับ
ใบอนุญาตเป็ นช่างรังวัดเอกชน
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทํารายงานการประชุมและใบอนุญ าตเป็ นช่างรังวัดเอกชน
เสนอประธานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเพือพิจารณาลงนาม
จัดทําหนังสือแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ขอทราบและมารับ
ใบอนุญาตเป็ นช่างรังวัดเอกชนบัตรประจําตัวช่างรังวัดเอกชน
พร ้อมทังชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯภายใน 7 วันนับแต่วันที
ได ้รับหนังสือ
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
คําขอร ับใบอนุญาตเป็นช่างร ังว ัดเอกชน (แบบช.๑)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ4)
รูปถ่ายครงต
ึ ัวหน้าตรงขนาด 2.5 x 3 เซนตเิ มตรไม่สวมหมวกไม่
สวมแว่นตาดําหรือสีอนซึ
ื งคล้ายสีดําถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ฉบ ับจริง3ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ5)
หล ักฐานการศึกษาตามทีคณะกรรมการช่างร ังว ัดเอกชนกําหนด

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน

45 วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน

14 วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัด
เอกชน

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

ลําด ับ

6)

7)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุใบร ับรองของผูป
้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมทีร ับรองว่าไม่เป็นโรค
ตามทีร ัฐมนตรีประกาศกําหนด
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุผูผ่
้ านการทดสอบความรูฯ
้ ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบ ัติ
แล้วต้องมีผ◌
้ รู ับรองความประพฤติไม่นอ
้ ยกว่าสองคนซึงเป็น
ํ น ักงานช่าง
ข้าราชการตงแต่
ั
ระด ับ 7 ขนไปหรื
ึ
อเป็นผูจ
้ ัดการสา
ร ังว ัดเอกชนมาแล้วไม่นอ
้ ยกว่าห้าปี และในขณะร ับรองย ังปฏิบ ัติ
ํ น ักงานช่างร ังว ัดเอกชนโดยลงลายมือชือร ับรอง
หน้าทีผูจ
้ ัดการสา
ว่าไม่เป็นผูม
้ ค
ี วามประพฤตเิ สือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอ ันดี
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมคําขอร ับใบอนุญาตเป็นช่างร ังว ัดเอกชน
(หมายเหตุ: -)
2)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นช่างร ังว ัดเอกชน
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกรมทีดินโทร. 0 2141 5744 - 5 0 2141 5748 โทรสาร 0 2143 9118
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร.0 2141 5678 – 9
(หมายเหตุ: -)
3)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500 – 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุง่ สองห ้องกรุงเทพมหานคร 10210
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
5)
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะตําบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม

ลําด ับ
1)

ชือแบบฟอร์ม
คําขอรับใบอนุญาตเป็ นช่างรังวัดเอกชน (แบบช.๑)
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 29/06/2558

