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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอเช่ าที่ดนิ /อาคาร ของวัดร้ างและศาสนสมบัตกิ ลาง ส่ วนภูมิภาค (รายปี /3ปี )
กรณีเช่ าเพื่ออยู่อาศัยเนือ้ ที่ไม่ เกิน 100 ตารางวา หรื อเช่ าเพื่อทาเกษตรกรรมเนือ้ ที่ไม่ เกิน 2 ไร่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สงั กัดกระทรวง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเช่าที่ดนิ /อาคาร ของวัดร้ างและศาสนสมบัตกิ ลาง ส่วนภูมิภาค (รายปี /3ปี ) กรณีเช่าเพื่อ
อยูอ่ าศัยเนื ้อที่ไม่เกิน 100 ตารางวา หรื อเช่าเพื่อทาเกษตรกรรมเนื ้อที่ไม่เกิน 2 ไร่
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติ มโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535
2)

ระเบียบสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงิ นบารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.2556

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอเช่าที่ดิน/อาคาร ของวัดร้ างและศาสนสมบัติกลาง ส่วนภูมิภาค (รายปี /3ปี )
กรณีเช่าเพื่ออยูอ่ าศัยเนื ้อที่ไม่เกิน 100 ตารางวา หรื อเช่าเพื่อทาเกษตรกรรมเนื ้อที่ไม่เกิน 2 ไร่
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (พืน้ ที ก่ ารเช่าอยู่ทีจ่ งั หวัดใด ให้ยืน่ เรื ่องที ส่ านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดของจังหวัดนัน้ )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เงื่อนไขผู้ขอรับบริ การ
1.1 ผู้ขอรับบริการจะต้ องเป็ นผู้มีสิทธิถกู ต้ องตามกฎหมาย พร้ อมทังเอกสารประกอบต้
้
องครบถ้ วน สมบูรณ์ และเป็ น
ปั จจุบนั
1.2 กรณีการลงไปรังวัดตรวจสอบเขตเช่า ผู้ขอรับบริการจะต้ องระบุหมายเลขโทรศัพท์ หรื อที่ อยู่ที่ถกู ต้ อง และสามารถ
ติดต่อได้ ต่อเจ้ าหน้ าที่เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
1.3 ผู้ขอรับบริการจะต้ องไม่เป็ นที่อยูใ่ นระหว่างการฟ้องร้ องหรื อมีการดาเนินคดีความกับทางวัด หน่วยงานรัฐ หรื อผู้อื่นที่
เกี่ยวข้ องกับที่ดนิ ดังกล่าว
2. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่ มนับจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ ว
เห็นว่าครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร 10 นาที
สานักงานศาสน การยื่นคาร้ องพร้ อมเอกสาร
สมบัติ
1)
ประกอบการพิจารณาจาก
ผู้รับบริ การ (ผู้เช่า)
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่นดั หมายกับ
5 วันทาการ
ผู้รับบริ การเพื่อลงพื ้นที่
ตรวจสอบรังวัดพื ้นที่/อาคาร

สานักงานศาสน
สมบัติ

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ปิดประกาศแจ้ ง
รายชื่อผู้ขอเช่า

15 วันทาการ สานักงานศาสน
สมบัติ

-

การพิจารณา

นาเรื่ องเสนอผู้วา่ ราชการ
จังหวัด

5 วันทาการ

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าหน้ าที่ประสาน
ผู้รับบริ การเพื่อมา
ดาเนินการชาระค่าเช่าและ

90 วันทาการ สานักงานศาสน
สมบัติ

2)

3)

4)

5)

สานักงานศาสน
สมบัติ

(ผู้รับบริ การต้ อง
มาดาเนินการ
ภายใน 90 วัน นับ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ, จัดทา
สัญญาเช่า, ผู้รับบริ การลง
นามในสัญญาเช่า
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
6)

หมายเหตุ

หลังจากวันที่ได้ รับ
การแจ้ ง)

เสนอสัญญาเช่าและ
3 วันทาการ
หลักฐานต่างๆให้ ผ้ มู ีอานาจ
ลงนามและแจ้ งผู้รับบริการ
มารับสัญญาเช่า

สานักงานศาสน
สมบัติ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 120 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
2)
บ้ าน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หนังสือแสดง
สานักงานศาสน
ความประสงค์ขอ สมบัติ
เช่าที่ดนิ วัดร้ าง/ที่

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ระบุรายละเอียด
ต่าง ๆ เช่น
วัตถุประสงค์การ
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
วัด/ที่ธรณีสงฆ์

2)

3)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

เอกสารสิทธิที่ดนิ กรมที่ดนิ
แปลงที่ขอเช่า

0

1

ฉบับ

หนังสือราคา
กรมที่ดนิ
ประเมินที่ดนิ ของ
สานักงานที่ดนิ ปี
ปั จจุบนั
แผนที่แสดง
ตาแหน่งที่ตงของ
ั้
ที่ดนิ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

แผนผังแสดงสิ่ง
ปลูกสร้ าง

0

1

ฉบับ

4)

5)

-

หมายเหตุ
เช่า, เนื ้อที่ขอเช่า,
ระยะเวลาการเช่า,
อัตราค่าเช่า และ
ค่าบารุงศาสน
สมบัตกิ ลาง)
(สาเนาขนาดเท่า
ต้ นฉบับจริง /
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

(โดยกาหนด
มาตราส่วนให้
ชัดเจนและมี
ขนาดเท่าต้ นฉบับ
จริงพร้ อมระบุอยู่
ใกล้ สถานที่สาคัญ
อะไรบ้ าง ระยะ
ถนนห่างที่ดนิ ถ้ า
ที่ดนิ ที่ขอเช่ามีผ้ ู
เช่าข้ างเคียงเดิม
ให้ ลงในแผนผัง
การเช่าด้ วย)
(โดยกาหนด
มาตราส่วนให้
ชัดเจนและมี
ขนาดเท่าต้ นฉบับ
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ที่

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ภาพถ่ายสถานที่ ขอเช่าสภาพ
ปั จจุบนั

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
จริง)
-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตามระเบียบสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติว่าด้ วยอัตราค่ าธรรมเนียมและเงินบารุ งศาสนสมบัติ
พ.ศ.2556
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (พืน้ ทีแ่ ต่ละกรณี มี ค่าธรรมเนี ยมแตกต่างกัน รายละเอี ยดดูได้ทีห่ วั ข้อ หมายเหตุ)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์และประสานราชการ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต.
ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์และประสานราชการ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 441 0087
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์และประสานราชการ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีเมล์
: iconab@onab.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

6/6

19. หมายเหตุ
แบบฟอร์ มต่าง ๆ และอัตราค่าธรรมเนียม สามารถเปิ ดดูได้ ตามลิ ้งค์นี ้
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=687&amp;Itemid=255

วันที่พมิ พ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ พศจ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

