
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้ยา้ยที�ต ั�งสํานกังานช่างรงัวดัเอกชน (มาดําเนนิการดว้ยตนเอง) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

หลักเกณฑ ์

 

ผูแ้จง้ตอ้งเป็นผูไ้ดร้ับใบอนุญาตจัดตั �งสาํนักงานชา่งรังวัดเอกชน 

 

 

 นติบิคุคลเป็นผูไ้ดร้ับใบอนุญาตคอืกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพันนติบิคุคลพรอ้มประทับตรานติบิคุคล (ตามที�ระบใุน

หนังสอืรับรองนติบิคุคล) 

 

 

  2.บคุคลธรรมดาเป็นผูไ้ดร้ับใบอนุญาตฯคอืบคุคลที�ปรากฏชื�อตามใบอนุญาตจัดตั �งสาํนักงานชา่งรังวดัเอกชน 

 

  3.ผูร้ับมอบอํานาจจาก 1 และ 2 

 

เงื�อนไข 

 

   1. ตอ้งแจง้ตามแบบสชอ.3 ณสํานักงานคณะกรรมการชา่งรังวัดเอกชนกอ่นวันยา้ยสาํนักงานไมน่อ้ยกว่า 30 วัน 

 

2. แจง้ไม่ถกูตอ้งจะยังไมไ่ดร้ับอนุญาตใหย้า้ยสาํนักงานจนกวา่จะดําเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดัเอกชนกรมที�ดนิศนูยร์าชการ
เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภกัดชีัั �น 5 ถนน
แจง้วฒันะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลักสี�กรงุเทพมหานคร 10210 
โทรศพัท ์0 2141 5744 – 5, 0 2141 5747  
โทรสาร  0 2143 9118 /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

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

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :3 ชั�วโมง 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 ผูข้อยื�นคําขอแจง้ยา้ยสํานักงานชา่งรังวัดเอกชน 
(แบบสชอ.๓) ณสาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวัดเอกชน
 ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 
 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

2) การพจิารณา 
พจิารณาดําเนนิการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงทางทะเบยีนสาํนักงาน
และใบอนุญาตจัดตั �งสํานักงานชา่งรังวัดเอกชนเสนอหวัหนา้งาน
, หัวหนา้ฝ่ายเพื�อพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -) 

2 ชั�วโมง สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนลงนามทะเบยีนสาํนักงานชา่งรังวดัเอกชน

30 นาท ี สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

ใบอนุญาตจัดตั �งสาํนักงานชา่งรังวดัเอกชน, สง่คนืใบอนุญาต
จัดตั �งสํานักงานชา่งรังวดัเอกชน 
 
(หมายเหต:ุ -) 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

คําขอยา้ยสํานกังานชา่งรงัวดัเอกชน (แบบสชอ.๓) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดั
เอกชน 

2) 
 

ใบอนุญาตจดัต ั�งสํานกังานชา่งรงัวดัเอกชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดั
เอกชน 

3) 
 

หลกัฐานยนิยอมใหใ้ชส้ถานที� (ใหม)่ พรอ้มหลกัฐานการเป็น
เจา้ของสถานที�ของผูย้นิยอมเชน่สําเนาทะเบยีนบา้นและบตัร
ประชาชนพรอ้มรบัรองสําเนาถกูตอ้ง (กรณีผูข้อไมใ่ชเ่จา้ของ
สถานที�ต ั�งใหม)่ หรอืสญัญาเชา่สถานที� 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

กรณีเป็นนติบิคุคลตอ้งมรีายงานการประชุมที�มมีตใิหย้า้ย
สํานกังานจากที�เดมิไปที�ต ั�งใหมร่ะบสุถานที�ต ั�งและจะยา้ยต ั�งแต่
เมื�อใดใหช้ดัเจนพรอ้มหนงัสอืรบัรองนติบิคุคลและสาํเนาทะเบยีน
บา้นและบตัรประชาชนของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนันติ ิ
บุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

แผนที�ของที�ต ั�งสํานกังานฯโดยสงัเขป 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 บาท 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

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:ุ -) 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

3) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500 – 4 ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯ
ชั �น 6 อาคารรัฐประศาสนภกัดถีนนแจง้วฒันะแขวงทุง่สองหอ้งกรงุเทพมหานคร  10210 
(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) แบบแจง้ยา้ยสาํนักงานชา่งรังวัดเอกชน (แบบสชอ.๓) 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


