คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การแจ้งช่างร ังว ัดเอกชนเข้า-ออกและแจ้งเปลียนผูจ
้ ัดการสําน ักงาน (มา
ดําเนินการด้วยตนเอง)
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
ผู ้แจ ้งต ้องเป็ นผู ้ได ้รับใบอนุญาตจัดตังสํานักงานช่างรังวัดเอกชน
(1) นิตบ
ิ ค
ุ คลเป็ นผู ้ได ้รับใบอนุญาตคือกรรมการผู ้มีอํานาจลงนามผูกพันนิตบ
ิ ค
ุ คลพร ้อมประทับตรานิตบ
ิ ค
ุ คล (ตามทีระบุใน
หนังสือรับรองนิตบ
ิ ค
ุ คล)
(2) บุคคลธรรมดาเป็ นผู ้ได ้รับใบอนุญาตฯคือบุคคลทีปรากฏชือตามใบอนุญาตจัดตังสํานักงานช่างรังวัดเอกชน
(3) ผู ้รับมอบอํานาจจาก 1 และ 2
เงือนไข
1. ต ้องแจ ้งตามแบบสชอ.2 ณสํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนภายใน 5 วันนับแต่วน
ั ทีมีการเปลียนแปลง
2. กรณ๊ผู ้แจ ้งเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลจะต ้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบ
ิ ค
ุ คลทีกระทรวงพาณิชย์ออกให ้ไม่เกิน 1 เดือน
3. กรณีเพิมช่างรังวัดเอกชนในสังกัดจะต ้องมีจํานวนเทปวัดระยะซึงได ้ขึนทะเบียนไว ้กับนายทะเบียนไม่น ้อยกว่าจํานวนช่าง
รังวัดเอกชนทังหมดรวมทังทีขอเพิมด ้วย (ถ ้ามีจํานวนเครืองมือดังกล่าวน ้อยกว่าจํานวนช่างรังวัดเอกชนให ้ยืนคําขอตรวจสอบ
และให ้คํารับรองเครืองมือรังวัดแบบสชอ.4 เพิมก่อนจึงจะขอเพิมจํานวนช่างรังวัดเอกชนได ้)
4. กรณีชา่ งรังวัดเอกชนเข ้าใหม่ต ้องแนบหลักฐานการเข ้าอยู่ในสังกัด (หนังสือยืนยันเข ้าสังกัดช่างรังวัดเอกชน) พร ้อม
ใบอนุญาตเป็ นช่างรังวัดเอกชนบัตรประจําตัวช่างรังวัดเอกชนของช่างรังวัดเอกชนทีจะเข ้าสังกัด
5. กรณีชา่ งรังวัดเอกชนลาออกต ้องแนบหลักฐานการลาออก (หนังสือยืนยันการลาออกจากสังกัด) ซึงได ้รับการอนุมต
ั ใิ ห ้
ลาออกจากผู ้ได ้รับใบอนุญาตจัดตังสํานักงานช่างรังวัดเอกชน
6. กรณ๊ชา่ งรังวัดเอกชนในสังกัดเสียชีวต
ิ ให ้ผู ้แจ ้งแนบสําเนาใบมรณบัตรของผู ้เสียชีวต
ิ
7. กรณีเปลียนผู ้จัดการสํานั กงานช่างรังวัดเอกชนให ้ผู ้แจ ้งแนบสําเนาใบอนุญาตเป็ นช่างรังวัดเอกชนสําเนาบัตรประจําตัวช่าง
รังวัดเอกชนของผู ้จัดการฯคนใหม่
8. แจ ้งไม่ถก
ู ต ้องไม่สามารถเปลียนแปลงผู ้จัดการหรือช่างรังวัดเอกชนในสังกัดได ้จนกว่าได ้มีการแก ้ไขให ้ถูกต ้อง

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกรมทีดินศูนย์ราชการ
ั 5
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภักดีชน
แขวงท่◌งุ สองห ้องเขตหลักสีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์ 0 2141

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

5744 – 5, 0 2141 5747

โทรสาร 0 2143 9118

/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :4 ชัวโมง
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้ได ้รับใบอนุญาตจัดตังสํานักงานฯยืนคําขอแจ ้งการ
เปลียนแปลงผู ้จัดการหรือช่างรังวัดเอกชน (แบบสชอ.๒) ณสํา
นักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนตรวจสอบความถูกต ้อง
ของเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
พิจารณาดําเนินการแก ้ไขเปลียนแปลงทางทะเบียนสํานักงาน
และทะเบียนช่างรังวัดเอกชนเสนอหัวหน ้างานหัวหน ้าฝ่ ายเพือ
พิจารณา
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนลงนามทะเบียนสํานักงานช่างรังวัดเอกชนและ
ทะเบียนช่างรังวัดเอกชน, ปรับปรุงข ้อมูลทีมีการเปลียนแปลงใน
ระบบสารสนเทศและแจ ้งเวียนสํานั กงานทีดินทราบ
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
คําขอแจ้งการเปลียนแปลงผูจ
้ ัดการหรือช่างร ังว ัดเอกชน
(แบบสชอ.๒)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุั ัดซึงช่างร ังว ัดเอกชนลง
2)
บ ัตรประจําต ัวช่างร ังว ัดเอกชนในสงก
ลายมือชือร ับรองด้วยตนเอง
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู ้จัดการหรือช่างรังวัดเอกชนลาออกหรือตายให ้แนบ
หลักฐานการลาออกหรือหลักฐาน การตาย (แล ้วแต่กรณี)
)
ั ัดซึงช่างร ังว ัดเอกชนลง
3)
ใบอนุญาตเป็นช่างร ังว ัดเอกชนในสงก
ลายมือชือร ับรองด้วยตนเอง
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ4)
หนงั สือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนทีร ับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน

3 ชัวโมง

สํานักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน

30 นาที

สํานักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัด
เอกชน

สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัด
เอกชน

สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัด
เอกชน

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกรมทีดินโทร. 0 2141 5744 - 5 ,0 2141 5747 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
ิ
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสตกทม. 10300))
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
1)
แบบแจ ้งการเปลียนแปลงผู ้จัดการหรือช่างรังวัดเอกชน (แบบสชอ.๒)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 29/06/2558

