
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้ช่างรงัวดัเอกชนเขา้ - ออกและแจง้เปลี�ยนผูจ้ดัการสํานกังาน 

(การแจง้ทางไปรษณีย)์ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

หลักเกณฑ ์

 

ผูแ้จง้ตอ้งเป็นผูไ้ดร้ับใบอนุญาตจัดตั �งสาํนักงานชา่งรังวัดเอกชน 

 

     (1) นติบิคุคลเป็นผูไ้ดร้ับใบอนุญาตคอืกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพันนติบิคุคลพรอ้มประทับตรานติบิคุคล (ตามที�ระบใุน

หนังสอืรับรองนติบิคุคล) 

 

     (2) บคุคลธรรมดาเป็นผูไ้ดร้ับใบอนุญาตฯคอืบคุคลที�ปรากฏชื�อตามใบอนุญาตจัดตั �งสํานักงานชา่งรังวัดเอกชน 

 

เงื�อนไข 

 

     1. ตอ้งแจง้ตามแบบสชอ.2 ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับภายใน 5 วันนับแตว่ันที�มกีารเปลี�ยนแปลง 

 

     2. กรณ๊ผูแ้จง้เป็นนติบิคุคลจะตอ้งแนบสาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลที�กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้มเ่กนิ 1 เดอืน 

 

    3. กรณีเพิ�มชา่งรังวดัเอกชนในสงักัดจะตอ้งมจีํานวนเทปวัดระยะซึ�งไดข้ ึ�นทะเบยีนไวก้ับนายทะเบยีนไมน่อ้ยกวา่จํานวนชา่ง

รังวดัเอกชนทั �งหมดรวมทั �งที�ขอเพิ�มดว้ย (ถา้มจํีานวนเครื�องมอืดงักลา่วนอ้ยกวา่จํานวนชา่งรังวดัเอกชนใหย้ื�นคําขอตรวจสอบ

และใหค้ํารับรองเครื�องมือรังวัดแบบสชอ.4 เพิ�มกอ่นจงึจะขอเพิ�มจํานวนชา่งรังวดัเอกชนได)้ 

    4. กรณีชา่งรังวัดเอกชนเขา้ใหม่ตอ้งแนบหลักฐานการเขา้อยู่ในสงักดั (หนังสอืยนืยันเขา้สงักดัชา่งรังวัดเอกชน) พรอ้ม

ใบอนุญาตเป็นชา่งรังวัดเอกชนบัตรประจําตัวชา่งรังวัดเอกชนของชา่งรังวัดเอกชนที�จะเขา้สงักัด 

 

    5. กรณีชา่งรังวัดเอกชนลาออกตอ้งแนบหลักฐานการลาออก (หนังสอืยนืยันการลาออกจากสงักัด) ซึ�งไดร้ับการอนุมัตใิห ้

ลาออกจากผูไ้ดร้ับใบอนุญาตจัดตั �งสาํนักงานชา่งรังวัดเอกชน 

 

    6. กรณ๊ชา่งรังวัดเอกชนในสงักัดเสยีชวีติใหผู้แ้จง้แนบสาํเนาใบมรณบัตรของผูเ้สยีชวีติ 

 

    7. กรณีเปลี�ยนผูจ้ัดการสาํนักงานชา่งรังวัดเอกชนใหผู้แ้จง้แนบสําเนาใบอนุญาตเป็นชา่งรังวัดเอกชนสาํเนาบัตรประจําตัวชา่ง

รังวดัเอกชนของผูจ้ัดการฯคนใหม ่

 

   8. แจง้ไม่ถกูตอ้งไม่สามารถเปลี�ยนแปลงผูจ้ัดการหรอืชา่งรังวดัเอกชนในสงักัดไดจ้นกวา่ไดม้กีารแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดัเอกชน  กรมที�ดนิ
ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั �น 5 ถนนแจง้วฒันะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลักสี�กรงุเทพมหานคร 
10210 โทรศพัท ์0 2141 5744 – 5, 0 2141 5747  
โทรสาร  0 2143 9118  /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

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

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :4 ชั�วโมง 



 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารที�ไดร้ับทาง
ไปรษณียท์ี�ผูข้อแจง้ชา่งรังวัดเอกชนเขา้-ออกและแจง้เปลี�ยน
ผูจ้ดัการสาํนักงานรับคาํขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

2) การพจิารณา 
พจิารณาดําเนนิการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงทางทะเบยีนสาํนักงาน
และทะเบยีนชา่งรังวัดเอกชน เสนอหัวหนา้งานหวัหนา้
ฝ่ายตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้น 
(หมายเหต:ุ -) 

3 ชั�วโมง สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนลงนามทะเบยีนสาํนักงานชา่งรังวดัเอกชนและ
ทะเบยีนชา่งรังวัดเอกชน, ปรับปรงุขอ้มูลที�มกีารเปลี�ยนแปลงใน
ระบบสารสนเทศและแจง้เวยีนใหส้ํานักงานที�ดนิทราบ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

คําขอแจง้การเปลี�ยนแปลงผูจ้ดัการหรอืชา่งรงัวดัเอกชน 
(แบบสชอ.๒) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดั
เอกชน 

2) 
 

ใบอนุญาตเป็นชา่งรงัวดัเอกชนในสงักดัซึ�งชา่งรงัวดัเอกชนลง
ลายมอืชื�อรบัรองดว้ยตนเอง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดั
เอกชน 

3) 
 

บตัรประจําตวัชา่งรงัวดัเอกชนในสงักดัซึ�งชา่งรงัวดัเอกชนลง
ลายมอืชื�อรบัรองดว้ยตนเองหมายเหตกุรณผีูจ้ดัการหรอืชา่งรงัวดั
เอกชนลาออกหรอืตายใหแ้นบหลกัฐานการลาออกหรอืหลกัฐาน
 การตาย (แลว้แตก่รณ)ี  
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดั
เอกชน 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สํานักงานคณะกรรมการชา่งรังวัดเอกชนกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5744 - 5, 0 2141 5747 โทรสาร 0 2143 9118 
(หมายเหต:ุ -) 

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

3) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500 – 4 ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯ
ชั �น 6 อาคารรัฐประศาสนภกัดถีนนแจง้วฒันะแขวงทุง่สองหอ้งกรงุเทพมหานคร  10210 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

(หมายเหต:ุ -) 

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

5) 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 

1) แบบแจง้การเปลี�ยนแปลงผูจ้ัดการหรอืชา่งรังวัดเอกชน (แบบสชอ.๒) 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


