
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอตอ่ใบอนญุาตจดัต ั�งสํานกังานช่างรงัวดัเอกชน (การชําระดว้ย

ตนเอง) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

หลักเกณฑ ์

 

ผูย้ื�นคําขอชําระค่าธรรมเนียมตอ้งเป็นผูร้ับใบอนุญาตจัดตั �งสาํนักงานชา่งรังวัดเอกชน 

 - นติบิคุคลเป็นผูไ้ดร้ับใบอนุญาตฯคอืกรรมการผูม้อีํานาจลงชื�อผูกพันนติบิคุคลพรอ้มประทับตรานติบิคุคล (ตามหนังสอืรับรอง

กระทรวงพาณิชย)์ 

- บคุคลธรรมดาเป็นผูไ้ดร้ับใบอนุญาตฯคอืบคุคลที�ปรากฏชื�อตามใบอนุญาตจัดตั �งสํานักงานชา่งรังวดัเอกชน 

เงื�อนไข 

  1. การชาํระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตประจําปีตอ้งชาํระกอ่นครบกําหนดชําระคา่ธรรมเนียม 

  2. หากชําระเกนิกําหนดจะตอ้งชาํระเงนิเพิ�มอกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิคา่ธรรมเนียมที�คา้งชําระ 

  3. หากไม่ชําระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตฯประจําปีเป็นเวลานานเกนิ 6 เดอืนจะถกูพจิารณาเพกิถอนใบอนุญาตจัดตั �งสาํนักงาน

ชา่งรังวัดเอกชน 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดัเอกชน กรมที�ดนิศนูย์
ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภกัดชีั �น 5 
ถนนแจง้วฒันะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลักสี�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 
สํานักงานชา่งรังวัดเอกชนยื�นคําขอชําระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต
จัดตั �งสํานักงานชา่งรังวดัเอกชน (แบบชอ.๘)  ตรวจสอบ
เอกสารและทะเบยีนสํานักงานชาํระคา่ธรรมเนยีม  
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชั�วโมง สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที�จดแจง้ทะเบยีนสํานักงานและเสนอหวัหนา้งานหวัหนา้
ฝ่ายเพื�อพจิารณาคําขอชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั �ง
สํานักงานชา่งรังวัดเอกชน 
(หมายเหต:ุ -) 

1.5 ชั�วโมง สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนลงนามทะเบยีนสาํนักงาน, คําขอชําระคา่ธรรมเนียม
แจง้ผลการพจิารณาใหผู้ข้อทราบและใหเ้ก็บใบเสร็จการชําระ
เงนิคา่ธรรมเนียมไวเ้ป็นหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี สํานักงานคณะกรรมการ
ชา่งรังวดัเอกชน 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 



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

1) 
 

คําขอชําระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตจดัต ั�งสํานกังานชา่งรงัวดั
เอกชน (แบบชอ.๘) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดั
เอกชน 

2) 
 

กรณีบุคคลธรรมดา - บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

3) 
 

กรณีนติบิคุคล - บตัรประจําตวัของกรรมการหรอืผูแ้ทนนติบิคุคล 
- หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลที�ไดร้บัรองมาแลว้ไมเ่กนิ
๑เดอืน 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

 ใบอนุญาตจดัต ั�งสํานกังานชา่งรงัวดัเอกชนที�ผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักงานคณะกรรมการชา่งรังวดั
เอกชน 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) 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 



ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) คําขอชําระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั �งสาํนักงานชา่งรังวดัเอกชน (แบบชอ.๘) 
(หมายเหต:ุ (เป็นแบบฟอรม์คําขอทั�วไป (ใหร้ะบเุรื�องที�ดําเนนิการ))) 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


