ํ นักงานช่างร ังว ัดเอกชน
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การร ังว ัดสอบเขตแบ่งแยกรวมโฉนดทีดินโดยสา
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
ิ ธิทําการรังวัดตามประมวลกฎหมายทีดินได ้เฉพาะทีดินทีมีโฉนดทีดินเพือการสอบเขตแบ่งแยกหรือรวม
1. ช่างรังวัดเอกชนมีสท
ทีดินหลายแปลงเข ้าเป็ นแปลงเดียวกัน
2. ช่างรังวัดเอกชนทําการรังวัดได ้ทัวราชอาณาจักร
3. เมือผู ้มีกรรมสิทธิทีดินมีความประสงคฺจ
์ ะขอรังวัดทีดินเพือการสอบเขตแบ่งแยกหรือรวมทีดินหลายแปลงเข ้าเป็ นแปลงเดียวกัน
โดยให ้ช่างรังวัดเอกชนเป็ นผู ้ทําการรังวัดให ้ยืนคําขอรังวัดทีดินตามประมวลกฎหมายทีดินพร ้อมทังระบุสํานักงานช่างรังวัด
เอกชนทีจะให ้ทําการรังวัด
4. ค่าใช ้จ่ายในการรังวัดเป็ นไปตามข ้อตกลงระหว่างผู ้ขอรังวัดซึงเป็ นผู ้ว่าจ ้างกับสํานักงานช่างรังวัดเอกชนซึงเป็ นผู ้รับจางโดย
้
ทําสัญญารับจ ้างทําการรังวัดทีดินตามระเบียบคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนว่าด ้วยแบบสัญญารับจ ้างทําการรังวัดทีดิน
พ.ศ.2535
5. ระยะเวลาดําเนินการอาจเพ่ิมขึนหรือลดลงขึนอยู่กบ
ั ระยะเวลาทําการรังวัดทีดินของช่างรังวัดเอกชนตามทีตกลงในสัญญา
รับจ ้างทําการรังวัดทีดิน

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครหรือสาขาหรือส่วนแยกสํานั กงาน
ทีดินจังหวัดหรือสาขาหรือส่วนแยกซึงทีดินตังอยู่ / ติดต่อด ้วย
ตนเองณหน่วยงานเพราะเป็ นสถานทียืนคําขอ/ติดต่อด ้วย
ตนเองณหน่วยงาน

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

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :81 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ยืนคําขอรังวัดพร ้อมระบุสํานั กงานช่างรังวัดเอกชนทีให ้
ดําเนินการต่อสํานักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกทีทีดินนัน
ตังอยู่, ฝ่ ายทะเบียนรับคําขอ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
ฝ่ ายรังวัดจัดทําหนังสือแจ ้งข ้างเคียงและเตรียมสําเนาหลักฐาน
แผนทีให ้แล ้วเสร็จภายใน 5 วันนับแต่วันรับเรืองจากฝ่ าย
ทะเบียน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
- สํานักงานช่างรังวัดเอกชนนํ าสัญญารับจ ้างทําการรังวัดมา
แสดงเพือขอรับเอกสารเกียวกับการรังวัดและมีหนังสือแจ ้งวันที

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
กรมทีดิน

5 วัน

กรมทีดิน

4 วัน

กรมทีดิน

ลําด ับ

4)

5)

6)

7)

8)

ขนตอน
ั
ทําการรังวัดฝ่ ายรังวัดลงบัญชีรว.71 พร ้อมทังระบุข ้อมูลที
เกียวข ้องเช่นวันรับคําขอวันดําเนินการวันเแล ้วเสร็จ (ตาม
สัญญา) ชือผู ้รังวัดสํานักงานทีดินมอบเอกสารรังวัดและคิด
ค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
- สํานักงานช่างรังวัดเอกชนส่งหนังสือแจ ้งทีดินข ้างเคียงช่าง
รังวัดเอกชนทําการรังวัดทีดินตามกําหนดนั ดผู ้จัดการสํานักงาน
ช่างรังวัดเอกชนตรวจสอบและลงชือรับรองผลการรังวัดส่งงาน
ให ้สํานักงานทีดิน
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาอาจมีการเปลียนแปลงตามทีมีการ
กําหนดในสัญญารับจ ้างรังวัดทีดินและเรืองทียืนขอรังวัด))
การพิจารณา
ฝ่ ายรังวัดสํานักงานทีดินตรวจสอบผลการรังวัดและตรวจสอบผล
การดําเนินการเป็ นไปตามกําหนดในสัญญาจ ้างหรือไม่โดย
ปฏิบัตต
ิ ามระเบียบว่าด ้วยการรังวัดสอบเขตแบ่งแยกและรวม
โฉนดทีดินโดยสํานักงานช่างรังวัดเอกชน, เสนอเจ ้าพนักงาน
ทีดิน, ส่งฝ่ ายทะเบียน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เบิกและเขียนโฉนดทีดิน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
- เรียกผู ้ขอ
- รอผู ้ขอมาจดทะเบียน
- จัดทําคําขอแบ่งแยกสัญญา/บันทึกข ้อตกลง
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
- ยืนหนังสือแสดงสิทธิในทีดิน/ตรวจสอบเรือง/ตรวจอายัด/เจ ้า
พนักงานทีดินสังจดทะเบียน/ผู ้ขอลงนามในคําขอ/สัญญา/
บันทึกข ้อตกลง(ถ ้ามี) - แก ้ทะเบียน/กันเขตในหนังสือแสดง
สิทธิในทีดิน/แก ้ไขหมายเลขหลักเขตทีดินหรือเครืองหมายทีดิน
- คํานวณค่าใช ้จ่าย/ผู ้ขอชําระเงิน -เจ ้าพนักงานทีดินตรวจสอบ
เรือง/เรียกผู ้ขอสอบสวนก่อนจดทะเบียน/ลงนามจดทะเบียนและ
ประทับตราประจําตําแหน่ง - แจกหนังสือแสดงสิทธิในทีดินและ
สัญญา (ถ ้ามี) - ผู ้ขอตรวจสอบความถูกต ้องในหนังสือแสดง
สิทธิในทีดินและสัญญา (ถ ้ามี)

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

15 วัน

กรมทีดิน

6 วัน

กรมทีดิน

4 วัน

กรมทีดิน

45 วัน

กรมทีดิน

1 วัน

กรมทีดิน

(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
โฉนดทีดน
ิ
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2)
กรณีบุคคลธรรมดา - บ ัตรประจําต ัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3)
กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล - บ ัตรประจําต ัวประชาชนทะเบียนบ้านของ
กรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจลงนามหรือผูแ
้ ทน - หนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล -

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมทีดิน

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลําด ับ

4)

5)

6)

7)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
รายงานการประชุม
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุหนงั สือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบ ัตรประชาชนทะเบียนบ้านของผู ้
มอบและผูร้ ับมอบ (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุหล ักฐานการเปลียนชือต ัวชือสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า
(ถ้ามี)
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุหล ักฐานคํายินยอมหรือต้องได้ร ับอนุญาตจากหน่วยงานใดหรือ
บุคคลใดก่อนต้องนําหล ักฐานนนมาแสดงด้
ั
วยเช่นกรณีร ังว ัดแบ่ง
ระหว่างจํานองเป็นต้น
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุั
สญญาร
ับจ้างทําการร ังว ัดทีดิน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
้ ่ายในการร งั ว ด
1)
ค่าใช จ
ั เป็ นไปตามข้อ ตกลงระหว่างผู ข
้ อซึงเป็ นผู ้
ํ น ักงานช่างร ังว ัดเอกชนซึงเป็นผูร้ ับจ้าง
ว่าจ้างก ับสา
(หมายเหตุ: -)
2)
ค่าค ัดสําเนาเอกสารหน้าละ
(หมายเหตุ: -)
3)

ํ เนาเอกสารชุดละ
ค่าร ับรองสา
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

กรมการปกครอง

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกรมทีดินศูน ย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภักดี
ชัน 6 ถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห ้องเขตหลักสีกรุงเทพมหานครโทร.0 2141 5744 - 5 โทรสาร 0 2143 9118
(หมายเหตุ: -)
2)
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกพืนทีทีใช ้บริการ
(หมายเหตุ: -)
3)
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนสํานักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร.0 2141 5678 - 9
(หมายเหตุ: -)
5)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500 - 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ั 6 ถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห ้องเขตหลักสีกรุงเทพมหานคร 10210
อาคารรัฐประศาสนภักดีชน
(หมายเหตุ: -)

ลําด ับ
6)

7)

8)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
สํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกรมทีดินศูน ย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภักดี
ชัน 5 ถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห ้องเขตหลักสีกรุงเทพมหานครโทร.0 2141 5744 -5 โทรสาร 0 2143 9118
(หมายเหตุ: -)
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
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

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
ผู ้ขอสามารถสอบถามได ้ทีสํานักงานทีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกทุกแห่งและสํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนโทร 0
2141 5742- 8 หรือตรวจสอบด ้วยตนเองจากเว็บไซด์ของสํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
www.dol.go.th/lo/scho_web/index.htm

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 21/07/2558

