
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอรบัใบอนญุาตจดัต ั�งสาํนกังานช่างรงัวดัเอกชน 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

หลักเกณฑ ์

 

ผูข้อรับใบอนุญาตจัดตั �งสํานักงานชา่งรังวัดเอกชนตอ้งมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 25 แหง่พระราชบัญญตัิ

ชา่งรังวัดเอกชนพ.ศ.2535 ดังนี� 

 

บคุคลธรรมดา 

 

1. สญัชาตไิทย 

 

2. มอีายุไมต่ํ�ากว่ายี�สบิปีบรบิรูณ์ 

 

3. ไมเ่ป็นขา้ราชการซึ�งมเีงนิเดอืนและตําแหน่งประจําหรอืพนักงานรัฐวสิาหกจิ 

 

4. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืถกูศาลสั�งพทิักษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด 

 

5. ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืจติฟั�นเฟือนไม่สมประกอบ 

 

6. ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 

7. ไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคาํพพิากษาถงึที�สดุใหจ้ําคกุเวน้แตเ่ป็นโทษสําหรับความผดิที�ไดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหุ

โทษ 

 

8. ไมเ่คยถูกเพกิถอนใบอนุญาตจดัตั �งสาํนักงานชา่งรังวดัเอกชนหรอืใบอนุญาตเป็นชา่งรังวัดเอกชน 

 

 

 

นติบิคุคล 

 

1. มสีญัชาตไิทยโดยเป็นบรษัิทจํากดัหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลที�จัดตั �งข ึ�นเป็นนติบิคุคลตามกฎหมายไทยซึ�ง 

 

ก. มทีนุเกนิกึ�งหนึ�งเป็นของคนสญัชาตไิทยและ 

 

ข. มคีนสญัชาตไิทยเป็นผูถ้อืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นเกนิกึ�งหนึ�งของจํานวนผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่น 

 

2. ไมเ่ป็นนติบิคุคลที�ถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลายหรอืสั�งพทิักษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด 

 

3. ไมเ่คยถกูเพกิถอนใบอนุญาตจดัตั �งสาํนักงานชา่งรังวดัเอกชน 

 

เงื�อนไข 

 

ผูข้อรับใบอนุญาตจัดตั �งสํานักงานชา่งรังวัดเอกชนตอ้งปฏบิัตติามเงื�อนไขที�กฎกระทรวงกําหนดไวด้งันี� 

 

1. จัดใหม้ผีูซ้ ึ�งไดร้ับอนุญาตใหเ้ป็นชา่งรังวัดเอกชนในสงักัดจํานวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

 

2. แสดงชื�อคณุวฒุจิํานวนของชา่งรังวดัเอกชนไวใ้นที�เปิดเผยณสาํนักงานฯ 



 

3. มกีรรมสทิธิ�ในเครื�องมอืรังวัดซึ�งไดข้ ึ�นทะเบยีนไวก้บันายทะเบยีนดงันี� 

 

  - กลอ้งธโิอโดไลทห์รือกลอ้งสาํรวจแบบประมวลผลสาํนักงานละไม่นอ้ยกว่าสองกลอ้ง 

 

  - เทปวดัระยะไมน่อ้ยกวา่จํานวนชา่งรังวัดที�อยูใ่นสงักดั 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วันหยดุที�ทางราชการกาํหนด)) 
สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดัเอกชน 
กรมที�ดนิศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯอาคารรัฐ
ประศาสนภกัดชีั �น 5 แขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลักสี�กรงุเทพมหานคร 
10210 โทรศพัท ์0 2141 5748 
โทรสาร   0 2143 9118/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

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

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :50 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั �งสาํนักงานชา่งรังวัดเอกชน 
(แบบสช.๑) และคําขอตรวจสอบและใหค้าํรับรองเครื�องมอืรังวัด 
(แบบสชอ.๔) ตรวจสอบเครื�องมอืรังวดัตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของเอกสารชาํระคา่ธรรมเนียม 
 
(หมายเหต:ุ (จะรับคําขอเมื�อเอกสารครบถว้นและเครื�องมอืรังวัด
ผา่นการตรวจสอบมาตรฐาน)) 

1 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

2) การพจิารณา 
นําเรื�องเขา้ที�ประชมุคณะกรรมการชา่งรังวดัเอกชนเพื�อพจิารณา
คําขอจัดตั �งสาํนักงานชา่งรังวัดเอกชน 
 
(หมายเหต:ุ -) 

40 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
จัดทํารายงานการประชมุและใบอนุญาตจัดตั �งสาํนักงานชา่ง
รังวัดเอกชนเสนอประธานคณะกรรมการชา่งรังวัดเอกชนเพื�อ
พจิารณาลงนามจัดทําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ข้อทราบ
และมารับใบอนุญาตจัดตั �งสํานักงานชา่งรังวัดเอกชนพรอ้มทั �ง
ชําระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตฯภายใน 7 วันนับแต่วันที�ไดร้ับ
หนังสอื 
(หมายเหต:ุ -) 

9 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
คําขอรบัใบอนุญาตจดัต ั�งสาํนกังานชา่งรงัวดัเอกชน (แบบสช.๑) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดั
เอกชน 

2) 
 

คําขอตรวจสอบและใหค้ํารบัรองเครื�องมอืรงัวดั (แบบสชอ.๔) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 

สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดั
เอกชน 



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

หมายเหต-ุ 

3) 
 

กลอ้งธโิอโดไลนห์รอืกลอ้งสํารวจแบบประมวลผลสาํนกังานละไม่
นอ้ยกวา่สองกลอ้งพรอ้มหลกัฐานแสดงกรรมสทิธ ิ� 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีใชก้ลอ้งธโิอโดไลน ์2 กลอ้งไม่สามารถเขา้ดําเนนิการ
ในพื�นที�ประกาศเป็นแผนท่ี�ชั �น 1 ได ้) 

- 

4) 
 

เทปวดัระยะไมน่อ้ยกวา่จํานวนชา่งรงัวดัท ี�อยูใ่นสงักดัพรอ้ม
หลกัฐานแสดงกรรมสทิธ ิ� 
ฉบบัจรงิ3ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

กรณีบุคคลธรรมดา - บตัรประจําตวัประชาชน - สําเนาทะเบยีน
บา้น - รูปถา่ยคร ึ�งตวัหนา้ตรงขนาด 2.5 คณู 3 เซนตเิมตรไมส่วม
หมวกไมส่วมแวน่ตาท ี�มสีดีําหรอืสอีื�นซึ�งคลา้ยกบัสดีําและถา่ยไว้
ไมเ่กนิ 6 เดอืนจาํนวน  2  รูป 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

6) 
 

กรณีนติบิคุคล - บตัรประจําตวัทะเบยีนบา้นของกรรมการหรอื
ผูแ้ทนนติบิคุคล - รูปถา่ยคร ึ�งตวัหนา้ตรงขนาด 2.5 คูณ 3 ซม.ไม่
สวมหมวกไมส่วมแวน่ตาสดีําหรอืสอีื�นซึ�งคลา้ยสดีําถา่ยไมเ่กนิ  6 
เดอืนจาํนวน  2  รูป - หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล - 
บญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้แสดงสญัชาตจิาํนวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ทกุคนใน
ปจัจุบนั - รายงานการประชุมที�มมีตเิรื�องที�ขอดําเนนิการชื�อสถาน
ที�ต ั�งสาํนกังานชา่งรงัวดัเอกชน - วตัถุประสงคข์องบรษิทัเรื�องการ
ดําเนนิกจิการสาํนกังานชา่งรงัวดัเอกชนตามพรบ.ขา่งรงัวดั
เอกชนพ.ศ.2535 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

หลกัฐานที�แสดงถงึชา่งรงัวดัเอกชนที�จะเขา้สงักดัจํานวนไมน่อ้ย
กวา่  3  คนพรอ้มสําเนาใบอนุญาตฯและสาํเนาบตัรประจาํตวัชา่ง
รงัวดัเอกชน 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดั
เอกชน 

8) 
 

สญัญาเชา่ที�ต ั�งสํานกังานหรอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ชเ้ป็นที�ต ั�ง
สํานกังานพรอ้มกบับตัรประจาํตวัประชาชนและทะเบยีนบา้นของ
ผูใ้หเ้ชา่หรอืผูใ้หค้วามยนิยอมและทะเบยีนบา้นที�ต ั�งสาํนกังาน 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

แผนที�ของที�ต ั�งสํานกังานชา่งรงัวดัเอกชนโดยสงัเขป 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมคําขอรบัใบอนุญาตจดัต ั�งสาํนกังานชา่งรงัวดัเอกชน คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

2) คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตจดัต ั�งสํานกังานชา่งรงัวดัเอกชน 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 1,000 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�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) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั �งสํานักงานชา่งรังวัดเอกชน (แบบสช.๑) 
(หมายเหต:ุ -) 

2) คําขอตรวจสอบและใหค้ํารับรองเครื�องมอืรังวัด (แบบสชอ.๔) 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


