
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอรบัใบอนญุาตเป็นช่างรงัวดัเอกชน 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

หลักเกณฑ ์

 

ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นชา่งรังวัดเอกชนตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงัตอ่ไปนี� 

 

1. มสีญัชาตไิทย 

2. มอีายุไมต่ํ�ากว่ายี�สบิปีบรบิรูณ์ (นับถงึวันที�ปิดรับสมัคร) 

3. มคีณุสมบตัติามที�คณะกรรมการชา่งรังวัดเอกชนกําหนดดงันี� 

 

 (1) มคีวามรูไ้มต่ํ �ากวา่ประกาศนียบตัรประโยคมัธยมศกึษาตอนปลายสายอาชพี (ปวช.) ทางชา่งสาํรวจหรอืสําเร็จการศกึษาตาม

หลักสตูรการศกึษาที�เกี�ยวกับวชิาการสํารวจและทําแผนที�ซึ�งคณะกรรมการชา่งรังวัดเอกชนรับรองไดแ้กว่ศิวกรรมศาสตรบ์ัณฑติ

สาขาโยธาและหลักสตูรนักเรยีนนายสบิแผนที�โรงเรยีนแผนที�กรมแผนที�ทหารหรอื 

 

 (2) เคยดาํรงตําแหน่งชา่งรังวัดสงักดักรมที�ดนิมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีหรือ 

 

 (3) เคยปฏบิตังิานในสาํนักงานที�ดนิจังหวดัหรอืสาํนักงานที�ดนิจังหวดัสาขาในตําแหน่งทางชา่งรังวัดตดิตอ่กนัเป็นเวลาไมน่อ้ย

กวา่หา้ปีและตอ้งยื�นคําขอรับใบอนุญาตเป็นชา่งรังวัดเอกชนภายในหนึ�งรอ้ยแปดสบิวันนับแตว่ันที�พน้จากตาํแหน่งทางชา่งรังวดั 

 

4. ไมเ่ป็นขา้ราชการซึ�งมเีงนิเดอืนและตําแหน่งประจําหรอืพนักงานรัฐวสิาหกจิ 

 

5. ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืจติฟั�นเฟือนไม่สมประกอบหรอืเป็นโรคตามที�รัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษา 

 

6.ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

7. ไมเ่ป็นผูม้คีวามประพฤตเิสื�อมเสยีหรอืบกพรอ่งในศลีธรรมอันดแีละมผีูร้ับรองความประพฤตติามระเบยีบที�กรรมการกาํหนด 

 

8. ไมเ่คยถกูทางราชการหรอืรัฐวสิาหกจิลงโทษไลอ่อกปลดออกใหอ้อกหรอืเลกิจา้งทั �งนี�เพราะเหตทุจุรติตอ่หนา้ที� 

9. ไมเ่คยตอ้งโทษจําคกุในคดทีี�เกี�ยวกับความซื�อสตัยส์จุรติแหง่วชิาชพี 

10. ไมเ่ป็นผูถ้กูเพกิถอนใบอนุญาตเป็นชา่งรังวัดเอกชนเวน้แตไ่ดพ้น้เวลาหา้ปีไปแลว้นับแตว่นัถกูเพกิถอนใบอนุญาตเป็นชา่ง

รังวดัเอกชน 

 

เงื�อนไข 

 

 1. สํานักงานคณะกรรมการชา่งรังวดัเอกชนจะเปิดรับสมคัรบคุคลเขา้ทดสอบความรูเ้พื�อขอรับใบอนุญาตเป็นชา่งรังวัดเอกชนใน

ระหว่างเดอืนเมษายนถงึเดอืนมถินุายนของทุกปี 

  2. ผูเ้ขา้สอบตอ้งไดค้ะแนนที�สอบแบบเลอืกตอบ (ปรนัย) และแบบบรรยาย (อตันัย) คะแนนรวม 

 

ไมต่ํ�ากวา่รอ้ยละหา้สบิจงึจะถือวา่ผ่านการทดสอบ 

  3. ผูผ้่านการทดสอบขอ้เขยีนจะตอ้งผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัตติามหลักสตูรที�คณะกรรมการชา่งรังวดัเอกชน

กําหนดจงึจะไดร้ับใบอนุญาตเป็นชา่งรังวัดเอกชน 

 4. อดตีขา้ราชการกรมที�ดนิที�เคยปฏบิัตงิานในสาํนักงานที�ดนิตาํแหน่งทางชา่งรังวดัตดิตอ่กันเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หา้ปีและ

จะตอ้งยื�นคําขอรับใบอนุญาตเป็นชา่งรังวัดเอกชนภายในหนึ�งรอ้ยแปดสบิวนันับแตว่นัที�พน้จากตําแหน่งทางชา่งรังวดัและจะตอ้ง

เขา้รับการทดสอบความรูฯ้ครั �งแรกหลงัจากไดย้ื�นคําขอหากไมเ่ขา้รับการทดสอบความรูฯ้จะถอืวา่หมดสทิธิ�ที�จะไมต่อ้งเขา้รับการ

ฝึกภาคปฏบิัตเิวน้แตจ่ะมีเหตสุดุวสิยัและไดร้ับอนุญาตจากคณะกรรมการชา่งรังวัดเอกชน 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 



สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดัเอกชน 
กรมที�ดนิศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯอาคารรัฐ
ประศาสนภกัดชีั �น 5 ถนนแจง้วัฒนะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลักสี�
กรงุเทพมหานคร 10210 โทรศพัท ์0 2141 5744 – 5, 0 2141 
5748  
โทรสาร  0 2143 9118 /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

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

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :60 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูผ้า่นการทดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัยิื�นคําขอรับ
ใบอนุญาตเป็นชา่งรังวดัเอกชน (แบบช.๑) 
 ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารและตรวจสอบ
ความถกูตอ้งใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑว์ธิกีารตามที�กฎหมาย
กําหนดชําระคา่คาํขอรับใบอนุญาตเป็นชา่งรังวดัเอกชน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

2) การพจิารณา 
นําเรื�องเขา้คณะกรรมการชา่งรังวดัเอกชนพจิารณาคําขอรับ
ใบอนุญาตเป็นชา่งรังวดัเอกชน 
(หมายเหต:ุ -) 

45 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
จัดทํารายงานการประชมุและใบอนุญาตเป็นชา่งรังวดัเอกชน
เสนอประธานคณะกรรมการชา่งรังวดัเอกชนเพื�อพจิารณาลงนาม
จัดทําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ข้อทราบและมารับ
ใบอนุญาตเป็นชา่งรังวดัเอกชนบัตรประจําตวัชา่งรังวัดเอกชน
พรอ้มทั �งชําระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตฯภายใน 7 วนันับแตว่ันที�
ไดร้ับหนังสอื 
(หมายเหต:ุ -) 

14 วนั สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

คําขอรบัใบอนุญาตเป็นช่างรงัวดัเอกชน (แบบช.๑) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดั
เอกชน 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

4) 
 

รูปถา่ยคร ึ�งตวัหนา้ตรงขนาด 2.5 x 3 เซนตเิมตรไมส่วมหมวกไม่
สวมแวน่ตาดําหรอืสอี ื�นซึ�งคลา้ยสดีําถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) หลกัฐานการศกึษาตามที�คณะกรรมการชา่งรงัวดัเอกชนกําหนด - 



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

 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

6) 
 

ใบรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมที�รบัรองวา่ไมเ่ป็นโรค
ตามที�รฐัมนตรปีระกาศกําหนด 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

ผู ้ �ผา่นการทดสอบความรูฯ้ผา่นการอบรมภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ
แลว้ตอ้งมผี◌้รูบัรองความประพฤตไิมน่อ้ยกวา่สองคนซึ�งเป็น
ขา้ราชการต ั�งแตร่ะดบั 7 ข ึ�นไปหรอืเป็นผูจ้ดัการสาํนกังานชา่ง
รงัวดัเอกชนมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่หา้ปีและในขณะรบัรองยงัปฏบิตั ิ
หนา้ที�ผูจ้ดัการสาํนกังานชา่งรงัวดัเอกชนโดยลงลายมอืชื�อรบัรอง
วา่ไมเ่ป็นผูม้คีวามประพฤตเิสื�อมเสยีหรอืบกพรอ่งในศลีธรรมอนัด ี
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมคําขอรบัใบอนุญาตเป็นชา่งรงัวดัเอกชน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

2) คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตเป็นชา่งรงัวดัเอกชน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สํานักงานคณะกรรมการชา่งรังวัดเอกชนกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5744 - 5 0 2141 5748 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 อาคารรัฐประศาสนภักดถีนนแจง้วฒันะแขวงทุง่สองหอ้งกรงุเทพมหานคร  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 



ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) คําขอรับใบอนุญาตเป็นชา่งรังวัดเอกชน (แบบช.๑) 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


