ื ร ับรองเครืองมือร ังว ัด
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอออกหน ังสอ
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
ผู ้ยืนคําขอต ้องเป็ นผู ้รับใบอนุญาตจัดตังสํานักงานช่างรังวัดเอกชน
1. นิตบ
ิ ค
ุ คลเป็ นผู ้ได ้รับใบอนุญาตฯคือกรรมการผู ้มีอํานาจลงนามผูกพันนิตบ
ิ ค
ุ คลพร ้อมประทับตรานิตบ
ิ ค
ุ คล (ตามทีระบุใน
หนังสือรับรองนิตบ
ิ ค
ุ คล)
2. บุคคลธรรมดาเป็ นผู ้ได ้รับใบอนุญาตฯคือบุคคลทีปรากฏชือตามใบอนุญาตจัดตังสํานั กงานช่างรังวัดเอกชน
3. ผู ้รับมอบอํานาจจาก 1. หรือ 2.
เงือนไข
1. กรณียนคํ
ื าขอเพือตังสํานักงานช่างรังวัดเอกชนในครังแรกให ้ยืนคําขอณสํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (ไม่รับยืน
ทางไปรษณีย)์ พร ้อมคําขอรับใบอนุญาตจัดตังสํานักงานช่างรังวัดเอกชนโดยจะได ้รับหนังสือรับรองฯพร ้อมกับใบอนุญาตจัดตัง
สํานักงานช่างรังวัดเอกชน
2. การตรวจสอบเครืองมือกรณีหนังสือรับรองฯหรือกรณียนคํ
ื าขอเพือตรวจสอบเครืองมือเพิมเติมจากเดิม
หมายเหตุการตรวจเครืองมือรังวัดควรยืนคําขอฯก่อนวันทีหนังสือรับรองเครืองมือรังวัดแต่ละชินหมดอายุ

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกรมทีดินศูนย์ราชการ
ั 5 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภักดีชน
แจ ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห ้องเขตหลักสีกรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2141 5744 – 5, 0 2141 5747
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 :1 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ยืนคําขอตรวจสอบและให ้คํารับรองเครืองมือรังวัด (แบบสชอ.๔)
ตรวจสอบความถูกต ้องของเอกสารตรวจสอบเครืองมือรังวัดชําระ
ค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เสนอหัวหน ้างานหัวหน ้าฝ่ ายเพือพิจารณาจัดทําหนังสือรับรอง
เครืองมือรังวัดและแก ้ไขทางทะเบียนเครืองมือรังวัด
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนลงนามหนังสือรับรองเครืองมือรังวัดและทะเบียน
เครืองมือรังวัด, แจกหนังสือรับรองเครืองมือรังวัด

ระยะเวลา
4.5 ชัวโมง

ส่วนทีร ับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน

2 ชัวโมง

สํานักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน

30 นาที

สํานักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน

ลําด ับ

ขนตอน
ั

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
คําขอตรวจสอบและให้คําร ับรองเครืองมือร ังว ัด (แบบสชอ.๔)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
กรณีบุคคลธรรมดา - บ ัตรประจําต ัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3)
กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล - บ ัตรประจําต ัวกรรมการหรือผูแ
้ ทนนิตบ
ิ ค
ุ คล ทะเบียนบ้านกรรมการหรือผูแ
้ ทนนิตบ
ิ ค
ุ คล - หนงั สือร ับรองการจด
ทะเบียนนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ4)
หนงั สือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5)
กรณีขอจ ัดตงส
ั ําน ักงานช่างร ังว ัดเอกชนต้องนํากล้องธิโอโดไลน์
หรือกล้องสํารวจแบบประมวลผลมาตรวจสําน ักงานละไม่นอ
้ ยกว่า
สองกล้องพร้อมหล ักฐานแสดงกรรมสิทธิ
ฉบ ับจริง2ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ6)
กรณีขอจ ัดตงส
ั ําน ักงานช่างร ังว ัดเอกชนต้องนําเทปว ัดระยะมา
ตรวจไม่นอ
้ ยกว่าจํานวนช่างร ังว ัดทีอยูใ่ นส ังก ัดพร้อมหล ักฐาน
แสดงกรรมสิทธิและหล ักฐานการให้คําร ับรองประจําเครืองฯ
ั
สํานก
ั งานกลางชงตวงว
ัดอย่างน้อย 3 ชุด
ฉบ ับจริง3ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ7)
กรณีหนงั สือร ับรองเครืองมือร ังว ัดหมดอายุให้นําเครืองมือที
ปรากฎในหน ังสือร ับรองทีหมดอายุมาร ับการตรวจใหม่
ฉบ ับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ8)
กรณีตรวจสอบเครืองมือร ังว ัดทีหน ังสือร ับรองหมดอายุให้แนบ
หนงั สือร ับรองเครืองมือร ังว ัดฉบ ับเดิมด้วย
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ9)
กรณีจะเพมเต
ิ
ม
ิ เครืองมือร ังว ัดให้นํามาตรวจสอบเพือขอออก
หนงั สือร ับรองใหม่
ฉบ ับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัด
เอกชน

กรมการปกครอง

-

-

-

-

-

สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัด
เอกชน

-

ลําด ับ
1)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าตรวจสอบเครืองว ัดระยะอิเล็กทรอนิกส ์
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 300 บาท

2)

ค่าตรวจสอบกล้องสํารวจแบบประมวลผลรวม
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 500 บาท

3)

ค่าตรวจสอบกล้องธิโอโดไลท์
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

4)

ค่าตรวจสอบเทปว ัดระยะ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 100 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
ิ 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
1)
แบบฟอร์มคําขอตรวจสอบและให ้คํารับรองเครืองมือรังวัด (แบบสชอ.๔)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 29/06/2558

