
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรงัวดัสอบเขตแบง่แยกรวมโฉนดที�ดนิโดยสาํนกังานช่างรงัวดัเอกชน 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ ์

 

1. ชา่งรังวัดเอกชนมสีทิธทํิาการรังวัดตามประมวลกฎหมายที�ดนิไดเ้ฉพาะที�ดนิที�มโีฉนดที�ดนิเพื�อการสอบเขตแบง่แยกหรอืรวม

ที�ดนิหลายแปลงเขา้เป็นแปลงเดยีวกัน 

 

2. ชา่งรังวัดเอกชนทําการรังวดัไดท้ั�วราชอาณาจักร 

 

3. เมื�อผูม้กีรรมสทิธิ�ที�ดนิมคีวามประสงคฺจ์ะขอรังวดัที�ดนิเพื�อการสอบเขตแบง่แยกหรอืรวมที�ดนิหลายแปลงเขา้เป็นแปลงเดยีวกัน

โดยใหช้า่งรังวัดเอกชนเป็นผูท้ําการรังวัดใหย้ื�นคําขอรังวดัที�ดนิตามประมวลกฎหมายที�ดนิพรอ้มทั�งระบสํุานักงานชา่งรังวัด

เอกชนที�จะใหท้ําการรังวดั 

 

4. คา่ใชจ้่ายในการรังวัดเป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งผูข้อรังวดัซึ�งเป็นผูว้า่จา้งกบัสาํนักงานชา่งรังวดัเอกชนซึ�งเป็นผูร้ับจ ้�างโดย

ทําสญัญารับจา้งทําการรังวัดที�ดนิตามระเบยีบคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนวา่ดว้ยแบบสญัญารับจา้งทําการรังวดัที�ดนิ

พ.ศ.2535 

 

5. ระยะเวลาดาํเนนิการอาจเพ่ิ�มขึ�นหรอืลดลงขึ�นอยู่กบัระยะเวลาทําการรังวดัที�ดนิของชา่งรังวัดเอกชนตามที�ตกลงในสญัญา

รับจา้งทําการรังวดัที�ดนิ 

 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครหรอืสาขาหรอืสว่นแยกสาํนักงาน
ที�ดนิจังหวดัหรอืสาขาหรอืสว่นแยกซึ�งที�ดนิตั �งอยู ่/ ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงานเพราะเป็นสถานที�ยื�นคําขอ/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :81 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นคําขอรังวัดพรอ้มระบสํุานักงานชา่งรังวัดเอกชนที�ให ้
ดําเนนิการตอ่สาํนักงานที�ดนิจังหวัด/สาขา/สว่นแยกที�ที�ดนินั�น
ตั �งอยู่, ฝ่ายทะเบยีนรับคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน กรมที�ดนิ 
 

2) การพจิารณา 
ฝ่ายรังวัดจัดทําหนังสอืแจง้ขา้งเคยีงและเตรยีมสาํเนาหลักฐาน
แผนที�ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันนับแตว่ันรับเรื�องจากฝ่าย
ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วัน กรมที�ดนิ 
 

3) การพจิารณา 
- สาํนักงานชา่งรังวัดเอกชนนําสญัญารับจา้งทําการรังวดัมา
แสดงเพื�อขอรับเอกสารเกี�ยวกับการรังวัดและมหีนังสอืแจง้วนัที�

4 วัน กรมที�ดนิ 
 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

ทําการรังวดัฝ่ายรังวัดลงบญัชรีว.71  พรอ้มทั �งระบขุอ้มูลที�
เกี�ยวขอ้งเชน่วันรับคําขอวนัดําเนนิการวันเแลว้เสร็จ (ตาม
สญัญา) ชื�อผูร้ังวัดสํานักงานที�ดนิมอบเอกสารรังวัดและคดิ
คา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ -) 

4) การพจิารณา 
- สาํนักงานชา่งรังวัดเอกชนสง่หนังสอืแจง้ที�ดนิขา้งเคยีงชา่ง
รังวัดเอกชนทําการรังวดัที�ดนิตามกําหนดนัดผูจ้ัดการสํานักงาน
ชา่งรังวดัเอกชนตรวจสอบและลงชื�อรับรองผลการรังวัดสง่งาน
ใหส้าํนักงานที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามที�มกีาร
กําหนดในสญัญารับจา้งรังวดัที�ดนิและเรื�องที�ยื�นขอรังวดั)) 

15 วัน กรมที�ดนิ 
 

5) การพจิารณา 
ฝ่ายรังวัดสาํนักงานที�ดนิตรวจสอบผลการรังวัดและตรวจสอบผล
การดําเนนิการเป็นไปตามกําหนดในสญัญาจา้งหรอืไมโ่ดย
ปฏบิัตติามระเบยีบว่าดว้ยการรังวดัสอบเขตแบง่แยกและรวม
โฉนดที�ดนิโดยสาํนักงานชา่งรังวัดเอกชน, เสนอเจา้พนักงาน
ที�ดนิ, สง่ฝ่ายทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -) 

6 วัน กรมที�ดนิ 
 

6) การพจิารณา 
เบกิและเขยีนโฉนดที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

4 วัน กรมที�ดนิ 
 

7) การพจิารณา 
- เรยีกผูข้อ 
- รอผูข้อมาจดทะเบยีน 
- จัดทําคําขอแบง่แยกสญัญา/บันทกึขอ้ตกลง 
(หมายเหต:ุ -) 

45 วัน กรมที�ดนิ 
 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
- ยื�นหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ/ตรวจสอบเรื�อง/ตรวจอายัด/เจา้
พนักงานที�ดนิสั�งจดทะเบยีน/ผูข้อลงนามในคําขอ/สญัญา/
บันทกึขอ้ตกลง(ถา้ม)ี - แกท้ะเบยีน/กนัเขตในหนังสอืแสดง
สทิธใินที�ดนิ/แกไ้ขหมายเลขหลกัเขตที�ดนิหรอืเครื�องหมายที�ดนิ 
- คํานวณคา่ใชจ้่าย/ผูข้อชําระเงนิ -เจา้พนักงานที�ดนิตรวจสอบ
เรื�อง/เรยีกผูข้อสอบสวนก่อนจดทะเบยีน/ลงนามจดทะเบยีนและ
ประทับตราประจําตาํแหน่ง - แจกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิและ
สญัญา (ถา้ม)ี - ผูข้อตรวจสอบความถกูตอ้งในหนังสอืแสดง
สทิธใินที�ดนิและสญัญา (ถา้ม)ี 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน กรมที�ดนิ 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

โฉนดที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมที�ดนิ 

2) 
 

กรณีบุคคลธรรมดา - บตัรประจําตวัประชาชน - ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

3) 
 

กรณีนติบิคุคล - บตัรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นของ
กรรมการผูม้อีํานาจลงนามหรอืผูแ้ทน  - หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล - 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

รายงานการประชุม 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจพรอ้มสําเนาบตัรประชาชนทะเบยีนบา้นของผู ้
มอบและผูร้บัมอบ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หลกัฐานการเปลี�ยนชื�อตวัชื�อสกุล, ทะเบยีนสมรส, ทะเบยีนหยา่ 
(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หลกัฐานคํายนิยอมหรอืตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหนว่ยงานใดหรอื
บุคคลใดกอ่นตอ้งนําหลกัฐานน ั�นมาแสดงดว้ยเชน่กรณีรงัวดัแบง่
ระหวา่งจํานองเป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

สญัญารบัจา้งทําการรงัวดัที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่าใชจ้่ายในการรงัวดัเป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูข้อซึ�งเป็นผู ้
วา่จา้งกบัสาํนกังานชา่งรงัวดัเอกชนซึ�งเป็นผูร้บัจา้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

2) คา่คดัสําเนาเอกสารหนา้ละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

3) คา่รบัรองสาํเนาเอกสารชุดละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สํานักงานคณะกรรมการชา่งรังวัดเอกชนกรมที�ดนิศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั �น 6 ถนนแจง้วัฒนะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลักสี�กรุงเทพมหานครโทร.0 2141 5744 - 5 โทรสาร 0 2143 9118 
(หมายเหต:ุ -) 

2) เจา้พนักงานที�ดนิจังหวดั/สาขา/สว่นแยกพื�นที�ที�ใชบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนสํานักงานที�ดนิจังหวัด/สาขา/สว่นแยก 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยด์ํารงธรรมกรมที�ดนิโทร.0 2141 5678 - 9 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500 - 4 ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดชีั �น 6 ถนนแจง้วฒันะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลักสี�กรุงเทพมหานคร 10210 
(หมายเหต:ุ -) 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

6) สํานักงานคณะกรรมการชา่งรังวัดเอกชนกรมที�ดนิศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั �น 5 ถนนแจง้วัฒนะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลักสี�กรุงเทพมหานครโทร.0 2141 5744 -5 โทรสาร 0 2143 9118 
(หมายเหต:ุ -) 

7) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

8) ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชั �น 2 ถนนแจง้วฒันะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

ผูข้อสามารถสอบถามไดท้ี�สํานักงานที�ดนิจังหวัด/สาขา/สว่นแยกทุกแหง่และสาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวัดเอกชนโทร 0 
2141 5742- 8 หรอืตรวจสอบดว้ยตนเองจากเว็บไซดข์องสาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวัดเอกชน 
www.dol.go.th/lo/scho_web/index.htm 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 21/07/2558 


