คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอต่อบ ัตรประจําต ัวช่างร ังว ัดเอกชน
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
ผู ้ยืนคําขอต่อบัตรประจําตัวช่างรังวัดเอกชนต ้องมีหลักเกณฑ์ดงั นี
1. เป็ นเจ ้าของบัตรประจําตัวช่างรังวัดเอกชนทีหมดอายุ/ชํารุด/สูญหายและต ้องมายืนคําขอด ้วยตนเอง
2. กรณีบต
ั รประจําตัวช่างรังวัดเอกชนหมดอายุต ้องให ้เลยวันทีกําหนดในบัตรเดิมก่อนจึงจะมายืนคําขอทําบัตรใหม่
3. กรณีบต
ั รประจําตัวช่างรังวัดเอกชนสูญหายต ้องมีหลักฐานการแจ ้งความบัตรประจําตัวช่างรังวัดเอกชนสูญหายมาประกอบ
คําขอด ้วย

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
กรมทีดินศูนย์
ั 5
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอาคารรัฐประศาสนภักดีชน
แขวงทุ่งสองห ้องเขตหลักสีกรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0
2141 5744 – 5, 0 2141 5748
โทรสาร 0 2143 9118 /
ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน

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

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :3 ชัวโมง
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ยืนคําขอทําบัตรประจําตัวช่างรังวัดเอกชนใหม่ (แบบช.๕)
ตรวจสอบความถูกต ้องของเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เสนอหัวหน ้างานหัวหน ้าฝ่ ายเพือพิจารณาดําเนินการจัดทําบัตร
ประจําตัวช่างรังวัดเอกชนใหม่
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
การพิจารณาลงนามในบัตรประจําตัวของช่างรังวัดเอกชนแจก
บัตรประจําตัวช่างรังวัดเอกชน
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
คําขอทําบ ัตรประจําต ัวช่างร ังว ัดเอกชนใหม่ (แบบช.๕)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนทีร ับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน

1.5 ชัวโมง

สํานักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน

1 ชัวโมง

สํานักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัด
เอกชน

กรมการปกครอง

ลําด ับ
3)

4)

5)

6)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุบ ัตรประจําต ัวช่างร ังว ัดเอกชนทีหมดอายุหรือชํารุด
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุหล ักฐานการแจ้งความบ ัตรประจําต ัวช่างร ังว ัดเอกชนสูญหาย
(กรณีบ ัตรประจําต ัวช่างร ังว ัดเอกชนเดิมสูญหาย)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุรูปถ่ายครงต
ึ ัวหน้าตรงขนาด 2.5 x 3 เซนตเิ มตรไม่สวมหมวกไม่
ี ําหรือสีอนซึ
สวมแว่นตาทีมีสด
ื งคล้ายก ับสีดําซึงถ่ายไม่เกิน 6
เดือนน ับแต่ว ันยืนคําขอ
ฉบ ับจริง3ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัด
เอกชน

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 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
คําขอทําบัตรประจําตัวช่างรังวัดเอกชนใหม่ (แบบช.๕)
(หมายเหตุ: -)

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

