
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอตอ่บตัรประจําตวัช่างรงัวดัเอกชน 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

หลักเกณฑ ์

 

ผูย้ื�นคําขอตอ่บตัรประจําตัวชา่งรังวดัเอกชนตอ้งมหีลกัเกณฑด์งันี� 

 

     1. เป็นเจา้ของบตัรประจําตัวชา่งรังวดัเอกชนที�หมดอาย/ุชํารดุ/สญูหายและตอ้งมายื�นคาํขอดว้ยตนเอง 

 

     2. กรณีบตัรประจําตวัชา่งรังวัดเอกชนหมดอายุตอ้งใหเ้ลยวนัที�กาํหนดในบตัรเดมิก่อนจงึจะมายื�นคําขอทําบัตรใหม่ 

     3. กรณีบตัรประจําตวัชา่งรังวัดเอกชนสญูหายตอ้งมหีลักฐานการแจง้ความบัตรประจําตัวชา่งรังวัดเอกชนสญูหายมาประกอบ

คําขอดว้ย 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดัเอกชน กรมที�ดนิศนูย์
ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาอาคารรัฐประศาสนภักดชีั �น 5 
แขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลักสี�กรุงเทพมหานคร 10210  โทรศพัท ์0 
2141 5744 – 5, 0 2141 5748 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 
ยื�นคําขอทําบตัรประจําตัวชา่งรังวัดเอกชนใหม่ (แบบช.๕) 
ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 
 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

2) การพจิารณา 
เสนอหัวหนา้งานหวัหนา้ฝ่ายเพื�อพจิารณาดําเนนิการจัดทําบัตร
ประจําตวัชา่งรังวดัเอกชนใหม่ 
(หมายเหต:ุ -) 

1.5 ชั�วโมง สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
การพจิารณาลงนามในบตัรประจําตวัของชา่งรังวัดเอกชนแจก
บัตรประจําตวัชา่งรังวัดเอกชน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชั�วโมง สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

คําขอทําบตัรประจําตวัชา่งรงัวดัเอกชนใหม ่(แบบช.๕) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดั
เอกชน 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 

กรมการปกครอง 



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

หมายเหต-ุ 

3) 
 

ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

4) 
 

บตัรประจําตวัชา่งรงัวดัเอกชนที�หมดอายหุรอืชํารดุ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดั
เอกชน 

5) 
 

หลกัฐานการแจง้ความบตัรประจําตวัชา่งรงัวดัเอกชนสูญหาย 
(กรณีบตัรประจําตวัชา่งรงัวดัเอกชนเดมิสูญหาย) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

รูปถา่ยคร ึ�งตวัหนา้ตรงขนาด 2.5 x 3 เซนตเิมตรไมส่วมหมวกไม่
สวมแวน่ตาที�มสีดีําหรอืสอีื�นซึ�งคลา้ยกบัสดีําซึ�งถา่ยไมเ่กนิ 6 
เดอืนนบัแตว่นัยื�นคําขอ 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
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 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 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�องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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) คําขอทําบัตรประจําตวัชา่งรังวัดเอกชนใหม ่(แบบช.๕) 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


