กระบวนงานการตอสัญญาเชาที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติกลาง (ศบก.)
และศาสนสมบัติวัด (ศบว.) (รายป/ราย 3 ป)
ผูรับผิดชอบ : สวนทะเบียนและสัญญา สํานักงานศาสนสมบัติ
โทร : 02-441-4532
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน : ผูยื่นคํารองตองเปนผูมีสิทธิถูกตองตามกฎหมาย พรอมทั้งเอกสารประกอบตองครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบัน
ลําดับ

1

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

ผูเชานําคูฉบับสัญญาเชาที่ดินหรืออาคาร
รายป/ราย 3 ป มาขอตอสัญญา
เอกสารไมครบ

2

3

4

แจงผูรับบริการจัดสง
เอกสารเพิ่มเติม

ตรวจสอบเอกสาร

ส.ทส. จัดทําใบนําสงรายการตอสัญญาเชาที่ดินหรืออาคาร

ผอ. ศส. ลงนามในสัญญาเชา

5

ผูเชารับสัญญาเชาคูฉบับคืน (ระยะเวลารวม 3 นาที)

6

เก็บสัญญาเชาตนฉบับ
และจัดทําทะเบียนควบคุม

เอกสารประกอบ

-สัญญาเชาคูฉบับ
สัญญาเชาที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) มีระยะเวลา 3 ป -สําเนาทะเบียนบาน
สัญญาเชาที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติวัด (ศบว.) มีระยะเวลา 1 ป -สําเนาบัตรประชาชน
-กรณีผูเชามอบอํานาจตองใชใบ
มอบอํานาจและสําเนาทะเบียน
บานและ
บัตรประชาชนของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ
ผูเชานําใบสงรายการตอสัญญาเชาและชําระเงินที่
สวนกองทุนศาสนสมบัติ

*เอกสารสําเนาทุกฉบับจะตอง

รับรองสําเนาถูกตอง และเอกสาร
สําคัญที่ออกโดยสวนราชการ เชน
บัตรประชาชนจะตองเปนปจจุบัน

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติ ที่เกี่ยวของ
-พ.ร.บ. คณะสงฆ
พ.ศ. 2505
-พ.ร.บ. คณะสงฆ
(ฉบับที่2)พ.ศ. 2535
-ระเบียบ พศ.วาดวย
อัตราคาธรรมเนียม
และเงินบํารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.2556
-มติมหาเถรสมาคม
-มติคณะกรรมการ
พศป.

กระบวนงานนิติกรรมที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติกลาง (ศบก.)
และศาสนสมบัติวัด (ศบว.) (นานป)
ผูร ับผิดชอบ : สวนทะเบียนและสัญญา สํานักงานศาสนสมบัติ
โทร : 02-441-4532
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน : ผูยื่นคํารองตองเปนผูมีสิทธิถูกตองตามกฎหมาย พรอมทั้งเอกสารประกอบตองครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบัน
ลําดับ

1.

ผังกระบวนงาน
รับคํารอง,ทําความเขาใจ,บันทึกถอยคํา
จากผูขอรับบริการ

เอกสารไมครบ
2.

แจงผูรับบริการจัดสง
เอกสารเพิ่มเติม

ตรวจสอบเอกสาร
เอกสารครบ
จัดสง ส.จก. ศส.
ดําเนินการ

3.

4.

ผ.อ. พศ. ลงนามอนุมัติ

ส.ทส. ออกหนังสือแจงผูขอรับบริการมาชําระเงิน
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติ

รายละเอียดกระบวนงาน
งานนิติกรรมที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) และ
ศาสนสมบัติวัด (ศบว.) ไดแก การขอเชา การเลิกเชา การโอนสิทธิ
การขอรับเชาสืบแทน รวมทั้งการขอใชสิทธิประโยชนอื่นใดในที่ดิน
และอาคาร
ส.จก. ศส. ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
*ในกรณีการรับเชาสืบแทน เมื่อ ส.จก. ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเรียบรอยแลวจะสงให ส.ทส. ดําเนินการปดประกาศหา
ผูคัดคานการเชา ณ สถานที่เชา และที่ พศ. เปนเวลา 15 วัน
-ในกรณีที่เปนที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติวัด(ศบว.)เจาหนาที่
จะตองนําถวายเจาอาวาสลงนามใหความเห็นชอบกอน จึงนําเสนอ
ผ.อ. พศ. ลงนามอนุมัติ
-ผูรับบริการตองนําเงินมาชําระใหครบตามจํานวนที่แจงในหนังสือ
รวมทั้งยอดคางชําระตางๆ ภายใน 60 วัน จากวันอนุมัติ
-หากเกินกําหนด พศ. จะยกเลิกคําอนุมัติทันที และจะคิดคาปรับ
ชําระเกินกําหนด 7.5 % ตอป

เอกสารประกอบ
-สัญญาเชาคูฉบับ
- ใบเสร็จรับเงินปจจุบัน
-สําเนาทะเบียนบาน
-สําเนาบัตรประชาชน
-กรณีผูเชามอบอํานาจ
ตองใชใบมอบอํานาจและ
สําเนาทะเบียนบานและ
บัตรประชาชนของผูมอบ
และผูรับมอบอํานาจ
-เอกสารอื่นๆเฉพาะนิติกรรม
การโอน/รับเชาสืบแทน :
สําเนาใบมรณะบัตรผูเชาเดิม
(รับเชา),หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
สิ่งปลูกสราง,หนังสือสละสิทธิ์
การเชา พรอมสําเนาทะเบียน
บาน/บัตรปชช.ผูสละสิทธิ์ทุกคน
(รับเชา),หนังสือยินยอมคูสมรส
พรอมสําเนาทะเบียนสมรส/
ทะเบียนบาน/บัตรปชช. ของคูสมรส
การขออนุญาตปลูกสราง :
แบบกอสรางจํานวน 5 ชุด ,
แบบฟอรมหนังสือจาก สนง.เขต

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติ ที่เกี่ยวของ
-พ.ร.บ. คณะสงฆ
พ.ศ. 2505
-พ.ร.บ. คณะสงฆ
(ฉบับที่2)พ.ศ. 2535
-ระเบียบ พศ.วาดวย
อัตราคาธรรมเนียม
และเงินบํารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.2556
-มติมหาเถรสมาคม
-มติคณะกรรมการ
พศป.

ลําดับ
5.

6.

7.

8.

ผังกระบวนงาน
จัดทําสัญญาเชาเพื่อเสนอกลุมนิติการ กองกลาง
เพื่อตรวจรางสัญญาเชา

รายละเอียดกระบวนงาน
-เมื่อชําระเงินครบถวนแลว ผูเชาลงนามในสัญญาเชาในวันที่มา
ชําระเงินภายในกําหนด

ผ.อ. พศ. ลงนามในสัญญาเชา

สงงานทะเบียนเพื่อดําเนินการจดทะเบียน
ณ สํานักงานที่ดินในเขตที่รับผิดชอบ

จดทะเบียนการเชา, ผูเชาขอรับสัญญาเชา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 120 วัน นับตั้งแตวันรับเรื่อง

9.
เก็บสัญญาและจัดทําทะเบียนควบคุม

-ส.ทส. ศส. นัดผูเชาดําเนินการจดทะเบียน ณ สํานักงานที่ดิน
ในเขตที่รับผิดชอบ
- เจาหนาที่จาก ส.ทส. ศส. พรอมผูเชา ดําเนินการจดทะเบียน
ณ สํานักงานที่ดินในเขตที่รับผิดชอบ
-สํานักงานที่ดิน ปดประกาศ หาผูคัดคานการเชา 30 วัน

เอกสารประกอบ
การขอนําสิทธิการเชาไปทําสัญญา
ผูกพันการกูยืมเงินกับธนาคาร
: หนังสือมอบอํานาจ
ของธนาคารพรอมสําเนาบัตรปชช/ทะเบียนบาน,หนังสือ
บริคณหสนธิของธนาคารและ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ของบริษัท
*เอกสารสําเนาทุกฉบับจะ

ตองรับรองสําเนาถูกตอง และ
เอกสารสําคัญที่ออกโดยสวน
ราชการ เชน บัตรประชาชน
จะตองเปนปจจุบัน
**กรณีผูเชานิติบุคคล : สําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล/หนังสือบริคณหสนธิ
/รายงานการประชุม/ทะเบียน
บาน-บัตรปชช.ของผูมีอํานาจ
ลงนาม/ตราประทับของบริษัท

หมายเหตุ : - ศาสนสมบัติ หมายถึง ทรัพยสินของพระศาสนาทั้งที่เปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย มี ๒ ประเภท คือ ศาสนสมบัติกลาง และศาสนสมบัติวัด.
(1) ศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) หมายถึง ทรัพยสินของพระศาสนาโดยสวนรวม สวนใหญไดแก ทีด่ ิน อาคาร และดอกผลที่เกิดขึ้นจากทีด่ ินและอาคารนั้น ๆ รวมทั้งทีด่ ินวัดราง
ทัว่ ประเทศทีท่ างการไดประกาศ ยุบเลิกวัดแลว.
(2) ศาสนสมบัติวัด หมายถึง (ศบว.) หมายถึง ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่งรวมทัง้ ปูชนียสถานทีต่ ั้งอยูภายในบริเวณวัด
- ตัวยอ พศ. หมายถึง สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ศส. หมายถึง สํานักงานศาสนสมบัติ
ส.ทส. หมายถึง สวนทะเบียนและสัญญา
ส.จก. หมายถึง สวนจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดราง

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติ ที่เกี่ยวของ

กระบวนงานนิติกรรมที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติกลาง (ศบก.)
และศาสนสมบัติวัด (ศบว.) (รายป/ราย 3 ป)
ผูรับผิดชอบ : สวนทะเบียนและสัญญา สํานักงานศาสนสมบัติ
โทร : 02-441-4532
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน : ผูยื่นคํารองตองเปนผูมีสิทธิถูกตองตามกฎหมาย พรอมทั้งเอกสารประกอบตองครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบัน
ลําดับ
1.

2.

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

รับคํารอง,ทําความเขาใจ,บันทึกถอยคํา
จากผูขอรับบริการ

งานนิติกรรมที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) และศาสน
สมบัติวัด (ศบว.) ไดแก การขอเชา การเลิกเชา การโอนสิทธิ การขอรับ
เชาสืบแทน รวมทั้งการขอใชสิทธิประโยชนอื่นใดในที่ดินและอาคาร

เอกสารไมครบ
แจงผูรับบริการจัดสง
เอกสารเพิ่มเติม

ตรวจสอบเอกสาร
เอกสารครบ
จัดสง ส.จก. ศส.
ดําเนินการ

3.

4.

ผ.อ. พศ. ลงนามอนุมัติ

ส.ทส. ออกหนังสือแจงผูขอรับบริการมาชําระเงิน
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติ

เอกสารประกอบ

-สัญญาเชาคูฉบับ
- ใบเสร็จรับเงินปจจุบัน
-สําเนาทะเบียนบาน
-สําเนาบัตรประชาชน
-กรณีผูเชามอบอํานาจ
ส.จก. ศส. ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ตองใชใบมอบอํานาจและ
สําเนาทะเบียนบานและ
*ในกรณีการรับเชาสืบแทน เมื่อ ส.จก. ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
บัตรประชาชนของผูมอบ
เรียบรอยแลวจะสงให ส.ทส. ดําเนินการปดประกาศหาผูคัดคานการเชา
และผูรับมอบอํานาจ
ณ สถานที่เชา และที่ พศ. เปนเวลา 15 วัน
-เอกสารอื่นๆเฉพาะนิติกรรม
**ในกรณีการรับเชาสืบแทนถาทายาทโดยธรรมมาดําเนินการภายใน 60 วัน
การโอน/รับเชาสืบแทน :
นับจากวันที่ผูเชาเดิมเสียชีวิต ลดคาธรรมเนียมครึ่งหนึ่ง
สําเนาใบมรณะบัตรผูเชาเดิม
(รับเชา),หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
-ในสวนของที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติวัด (ศบว.) เจาหนาที่จะตอง สิ่งปลูกสราง,หนังสือสละสิทธิ์
นําถวายเจาอาวาสลงนามใหความเห็นชอบกอน จึงนําเสนอ ผ.อ. พศ.
การเชา พรอมสําเนาทะเบียน
ลงนามอนุมัติ
บาน/บัตรปชช.ผูสละสิทธิ์ทุกคน
(รับเชา),หนังสือยินยอมคูสมรส
พรอมสําเนาทะเบียนสมรส/
-ผูรับบริการตองนําเงินมาชําระใหครบตามจํานวนที่แจงในหนังสือ
ทะเบียนบาน/บัตรปชช. ของคูสมรส
รวมทั้งยอดคางชําระตางๆ ภายใน 60 วัน จากวันอนุมัติ
การขออนุญาตปลูกสราง :
-หากเกินกําหนด พศ. จะยกเลิกคําอนุมัติทันที และจะคิดคาปรับ
แบบกอสรางจํานวน 5 ชุด ,
ชําระเกินกําหนด 7.5 % ตอป
แบบฟอรมหนังสือจากสนง.เขต

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติ ที่เกี่ยวของ
-พ.ร.บ. คณะสงฆ
พ.ศ. 2505
-พ.ร.บ. คณะสงฆ
(ฉบับที่2)พ.ศ. 2535
-ระเบียบ พศ.วาดวย
อัตราคาธรรมเนียม
และเงินบํารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.2556
-มติมหาเถรสมาคม
-มติคณะกรรมการ
พศป.

ลําดับ

ผังกระบวนงาน

5.
จัดทําสัญญาเชา/หนังสืออนุญาตตางๆ
เพื่อเสนอ ผ.อ. ศส. ลงนามในสัญญาเชา/หนังสือ

รายละเอียดกระบวนงาน
-เมื่อชําระเงินครบถวนแลว ผูเชาลงนามในสัญญาเชาในวันที่มา
ชําระเงินภายในกําหนด
-กรณีการโอนสิทธิ/รับเชาสืบแทน ถามีเรือนอยูในที่ดินใหทํา
หนังสืออนุญาตถึงสํานักงานที่ดิน (สาขาที่พื้นที่เชานั้นตั้งอยู)

6.
ผ.อ. พศ. ลงนามในสัญญาเชา

เอกสารประกอบ
การขอนําสิทธิการเชาไปทําสัญญาผูกพันการกูยืมเงินกับ
ธนาคาร : หนังสือมอบอํานาจ
ของธนาคารพรอมสําเนาบัตรปชช/ทะเบียนบาน,หนังสือ
บริคณหสนธิของธนาคารและ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ของบริษัท
*เอกสารสําเนาทุกฉบับจะ

7.

มอบสัญญาเชาคูฉบับ/หนังสืออนุญาตตางๆแกผูเชา
ระยะเวลาดําเนินการ 90 วันทําการนับแตวันรับเรื่อง
8.
จัดเก็บสัญญาและจัดทําทะเบียนควบคุม

-กรณีการโอนสิทธิ/รับเชาสืบแทน ถามีเรือนอยูในที่ดินใหผูเชา
นําหนังสืออนุญาตไปดําเนินการ ณ สํานักงานที่ดิน (สาขาที่พื้นที่เชานั้นตั้งอยู)

ตองรับรองสําเนาถูกตอง และ
เอกสารสําคัญที่ออกโดยสวน
ราชการ เชน บัตรประชาชน
จะตองเปนปจจุบัน
**กรณีผูเชานิติบุคคล : สําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล/หนังสือบริคณหสนธิ
/รายงานการประชุม/ทะเบียน
บาน-บัตรปชช.ของผูมีอํานาจ
ลงนาม/ตราประทับของบริษัท

หมายเหตุ : - ศาสนสมบัติ หมายถึง ทรัพยสินของพระศาสนาทั้งที่เปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย มี ๒ ประเภท คือ ศาสนสมบัติกลาง และศาสนสมบัติวัด.
(1) ศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) หมายถึง ทรัพยสินของพระศาสนาโดยสวนรวม สวนใหญไดแก ทีด่ ิน อาคาร และดอกผลที่เกิดขึ้นจากทีด่ ินและอาคารนั้น ๆ รวมทั้งทีด่ ินวัดราง
ทัว่ ประเทศทีท่ างการไดประกาศ ยุบเลิกวัดแลว.
(2) ศาสนสมบัติวัด หมายถึง (ศบว.) หมายถึง ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่งรวมทัง้ ปูชนียสถานทีต่ ั้งอยูภายในบริเวณวัด
- ตัวยอ พศ. หมายถึง สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ศส. หมายถึง สํานักงานศาสนสมบัติ
ส.ทส. หมายถึง สวนทะเบียนและสัญญา
ส.จก. หมายถึง สวนจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดราง

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติ ที่เกี่ยวของ

กระบวนงานการขอขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดรางตกสํารวจ
ผูรับผิดชอบ : สวนทะเบียนและสัญญา สํานักงานศาสนสมบัติ
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน :
ลําดับ

ผังกระบวนงาน
เจาหนาที่สวนทะเบียนและสัญญา
ไดรับหนังสือ จากผูวาราชการจังหวัด

1.
ขอเอกสารเพิ่มเติม
(ระยะเวลา * )

2.

เจาหนาที่สวนทะเบียนและสัญญาตรวจเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วัน)
เอกสารครบถวน

3

เสนอ ผอ.พศ. เพื่ออนุมัติ
(ระยะเวลา 3 วัน)

โทร : 02-441-4532

รายละเอียดกระบวนงาน

เอกสารประกอบ

- บันทึกการตรวจสอบที่ดินและขอขึ้นทะเบียน
ที่ดินวัดรางตกสํารวจ ระบุ ชื่อวัด ที่ตั้งวัด เนื้อที่
1. สวนทะเบียนและสัญญา ไดรับหนังสือจากผูวา
ที่ดิน อาณาเขตที่ดิน
ราชการจังหวัด ที่ที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่วัดรางนั้น
- บันทึกผูใหถอยคํา หรือผูมีที่ดินขางเคียง พรอม
ตั้งอยู เพื่อขอขึ้นทะเบียนที่ดิน ศาสนสมบัติกลางและ
สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
วัดรางตกสํารวจ
- บันทึกความเห็นเจาคณะพระสังฆาธิการ
ผูปกครองสงฆตามลําดับชั้น จนถึงเจาคณะ
จังหวัดและความเห็นเจาหนาที่ฝายบานเมือง
2. สวนทะเบียนและสัญญา ตรวจสอบเอกสารและ
จนถึงผูวาราชการจังหวัด
ขอมูลในการขอขึ้นทะเบียนวามีความเหมาะสม
ครบถวนหรือไม หากเอกสารไมครบถวน หรือขอมูลที่ได - สําเนากรรมสิทธิ์ที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน, ส.ค.1,
น.ส.3, น.ส.3ก
ไมชัดเจน จนท. จะประสานจังหวัดเพื่อขอเอกสาร
- รูปถายรองรอยอุโบสถ เจดีย ฯ แผนผังแสดง
เพิ่มเติมหรือเดินทางไปเพื่อตรวจสอบพื้นที่จริง
ที่ตั้ง และภาพถายระวางแผนที่
- มติที่ประชุม ที่มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
3. สวนทะเบียนและสัญญา ทําหนังสือเสนอ ผอ.พศ.
กรณีที่ดินวัดรางตั้งอยูในเขตปาสงวน อุทยาน
เพื่ออนุมัติขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดราง
แหงชาติ หรือที่หลวงหวงหามที่ทางราชการ
ออกเอกสารสิทธิทับที่ดินวัดราง
(สําเนาเอกสารตางๆ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)

4

สวนทะเบียนและสัญญา ศส. นําชื่อวัดดังกลาวเขาสู
ระบบ ทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติ
(ระยะเวลา 1 วัน)

4. เมื่อ ผอ.พศ. ลงนามอนุมัติ แลว จนท.จะนํา ชื่อวัด
ดังกลาวเขาสูระบบทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและ
วัดราง

- ทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดราง

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติ ที่เกี่ยวของ
- พรบ.คณะสงฆ
พ.ศ. 2505 แกไข
เพิ่มเติมโดย พรบ.
คณะสงฆ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535 มาตรา 32
ทวิ และมาตรา 40

ลําดับ

5

ผังกระบวนงาน

จัดสงหนังสืออนุมัติ ลงนามโดย
ผอ.พศ. สงใหผูวาราชการจังหวัด

รายละเอียดกระบวนงาน

5. สงหนังสืออนุญาตใหขึ้นทะเบียนและถายสําเนา
ทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติ พรอมรับรองสําเนาสงใหผูวา
ราชการจังหวัด

หมายเหตุ :
- หากเอกสารครบถวนสมบูรณ รวมระยะเวลาโดยประมาณ 1 สัปดาห
- (เวลา.........*) หมายถึง ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถกําหนดระยะเวลาได

เอกสารประกอบ

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติ ที่เกี่ยวของ

กระบวนงานการขอรับใหที่ดิน/ขอไดมาซึ่งที่ดิน (กรณีเกิน 100 ไร)
ผูรับผิดชอบ : สวนทะเบียนและสัญญา สํานักงานศาสนสมบัติ
โทร : 02-441-4532
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน : ความครบถวนและถูกตองของเอกสาร
ลําดับ

ผังกระบวนงาน
สวนทะเบียนและสัญญารับหนังสือ
จากจังหวัด

1.
ขอเอกสารเพิ่มเติม
(ระยะเวลา .....*)

2.

ตรวจสอบขอมูล
(ระยะเวลา 1 วัน)
ขอมูลครบถวน
ครบถ้วน

3.

4.

เสนอ ผอ.พศ. เพื่ออนุมัติ
(ระยะเวลา 3 วัน )

สงหนังสือใหความเห็นชอบ ใหจังหวัด

รายละเอียดกระบวนงาน

เอกสารประกอบ

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติ ที่เกี่ยวของ

- คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการ มาตรา 84 แหงประมวล
สอบสวนสิทธิในที่ดิน ของที่ดินแปลงที่จะยก กฎหมายที่ดิน
1. สวนทะเบียนและสัญญา ไดรับหนังสือจากผูวา
ใหวัด (ตามแบบกรมที่ดิน)
ราชการจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อขอรับใหที่ดิน/
ขอไดมาซึ่งที่ดิน กรณีเมื่อวัดรับแลวจะมีที่ดินรวม - บัญชีตรวจสอบขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิมฯ ออก
โดยสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรม
ทั้งหมด เกินกวา 100 ไร ซึ่งจังหวัดตองสงให
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นชอบกอน
ที่ดิน
- สําเนาโฉนดที่ดิน แปลงที่ตองการยกใหวัด
2. สวนทะเบียนและสัญญา ตรวจสอบเอกสารและ - หนังสือจากนายอําเภอ รับรองวาไดตรวจสอบ
ขอมูลในการขอรับใหที่ดิน/ขอไดมาซึ่งที่ดินวามี
ที่ดินแลววามีความเหมาะสมในการยกใหวัด
ความเหมาะสม ครบถวนหรือไม หากเอกสารไม
- บันทึกถอยคําของวัด (เจาอาวาส) (ตามแบบ
ครบถวน หรือขอมูลที่ไดไมชัดเจน จนท. จะประสาน กรมที่ดิน)
จังหวัดเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม
- บันทึกผูยกที่ดินใหวัด (ตามแบบกรมที่ดิน)
- สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
3. สวนทะเบียนและสัญญา ทําหนังสือเสนอ ผอ.พศ. ผูยกใหวัด
เพื่อใหความเห็นชอบในการขอรับใหที่ดิน/ขอไดมา - สําเนาใบประกาศตั้งวัด/รับรองสภาพวัด
ซึ่งที่ดิน
(เอกสารใชสําเนาและรับรองสําเนา โดย
สํานักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู)
4. สงหนังสือใหความเห็นชอบ ถึงจังหวัด
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

หมายเหตุ :
- หากเอกสารครบถวนสมบูรณ รวมระยะเวลาโดยประมาณ 1 สัปดาห
- (เวลา.........*) หมายถึง ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถกําหนดระยะเวลาได

กระบวนงานการเก็บรักษาโฉนดที่ดิน ในกรุงเทพมหานคร
ผูรับผิดชอบ : สวนทะเบียนและสัญญา สํานักงานศาสนสมบัติ
โทร : 02-441-4532
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน : ความครบถวนและถูกตองของเอกสาร
ลําดับ

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

รับลิขิตจากวัดที่สงเอกสารสิทธิ์ ฉบับจริง

- วัดมีลิขิตมาที่ พศ. พรอมเอกสารสิทธิ์ฉบับจริง เพื่อให พศ.
เก็บรักษาตามระเบียบ พศ. เรื่องการเก็บรักษาหนังสือสําคัญ
สําหรับที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดราง พ.ศ.2552

2.

ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
(ระยะเวลา 1 วัน)

- สวนทะเบียนและสัญญา ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ที่ระบุวาวัด
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกลาว

3.

จัดทําหนังสือแจงวัด

- จัดทําหนังสือพรอมสงสําเนาเอกสารสิทธิ์ที่รับรองโดย
เจาหนาที่ พศ. แจงวัด ลงนามโดย ผอ.ศส. เพื่อใหทราบวา
ไดรับเอกสารสิทธิ์ของวัดและลงทะเบียนฯ เรียบรอยแลว

1.

เอกสารประกอบ
- ลิขิตวัด
- เอกสารสิทธิ์ที่ดินของวัดฉบับจริง

หมายเหตุ :
- หากเอกสารครบถวนสมบูรณ รวมระยะเวลาโดยประมาณ 1 สัปดาห
- (เวลา.........*) หมายถึง ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถกําหนดระยะเวลาได เนื่องจากขึ้นอยูวาวัดจะดําเนินการจัดสงโฉนดฉบับจริงมาให พศ. เมื่อใด

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติ ที่เกี่ยวของ
- กฏกระทรวงฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2511) ออกตามความ
ใน พรบ. คณะสงฆ
พ.ศ. 2505 ขอที่ 1
- ระเบียบ พศ. เรื่องการ
เก็บรักษาหนังสือสําคัญ
สําหรับที่ดินศาสนสมบัติ
กลางและวัดราง พ.ศ.2552

กระบวนงานการขอยืม คัด ถาย เอกสารสิทธิ์ที่ดินวัด
ผูรับผิดชอบ : สวนทะเบียนและสัญญา สํานักงานศาสนสมบัติ
โทร : 02-441-4532
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน : ความครบถวนและถูกตองของเอกสาร
ลําดับ

1.

2.

ผังกระบวนงาน

รับลิขิตวัด

1. วัดยื่นลิขิตแจงความประสงคในการขอยืม คัด หรือ
ถายเอกสารสิทธิ์

ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดิน
(ระยะเวลา ....* )

2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ที่ไดเก็บรักษาไว
และจัดเตรียมเพื่อใหยืม หรือจัดทําสําเนาเพื่อใหคัด
หรือถายสําเนา

3.
ผอ.ศส. ลงนามในหนังสือ
อนุญาต (ระยะเวลา....* )

4.

รายละเอียดกระบวนงาน

แจงวัดรับเอกสาร
(ระยะเวลา ....* )

3. เจาหนาที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือเพื่อทราบ
(กรณีขอถาย) หรือเพื่ออนุญาต (กรณียืม) ตามแตกรณี

4. เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเตรียมเอกสารสิทธิ์
เพื่อถายสําเนา หรือเตรียมเอกสารสิทธิฉ์ บับจริงไว
เพื่อใหวัดยืม และติดตอใหวัดมารับเอกสาร พรอมลง
ลายมือชื่อรับเอกสาร

หมายเหตุ : - หากวัดนําลิขิตและมาดําเนินการเอง ใชระยะเวลาประมาณ 30 นาที
- หากวัดสงมาทางไปรษณีย ใชระยะเวลาประมาณ 3 วัน

เอกสารประกอบ
- สําเนาตราตั้งเจาอาวาส
- สําเนาหนังสือสุทธิเจาอาวาส
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)
- สําเนาบัตรประชาชน (กรณีมอบอํานาจ)
- สําเนาทะเบียนบาน (กรณีมอบอํานาจ)
(สําเนาเอกสารตางๆ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)
* กําหนดระยะเวลาการสงคืนเอกสารสิทธิท์ ี่ยืม
ภายใน 6 เดือน นับแตลงนามในหนังสือขอ
อนุญาตยืมฯ

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติ ที่เกี่ยวของ
- ระเบียบสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
เรื่องเก็บรักษาหนังสือสําคัญ
สําหรับที่ดินศาสนสมบัติ วัด
ราง พ.ศ. 2552

กระบวนงานการดําเนินการคาผาติกรรมที่ดิน
ผูรับผิดชอบ : สวนทะเบียนและสัญญา สํานักงานศาสนสมบัติ
โทร : 02-441-4532
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน : ความครบถวนและถูกตองของเอกสาร
ลําดับ

1.

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

หนวยงานราชการมีหนังสือถึง พศ.
พรอมดวย พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด

2.
มีหนังสือถึงเจาคณะภาค
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
(ระยะเวลา *)
เมือหนังสื อกลับมา

3.

เสนอ ผอ.พศ. เพื่ออนุมัติ
(ระยะเวลา 3 วัน)

เอกสารประกอบ

- พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด
1. หนวยงานราชการที่มีความประสงคจะใชที่ดิน - สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินของวัดแปลงที่ขอ
- แผนผังแสดงการใชที่ดินดังกลาว
มีหนังสือแจงมายังสํานักงานพระพุทธศาสนา
- บันทึกความคิดเห็นซึ่งผานเจาคณะปกครองฝายสงฆ
แหงชาติ
ในสวนภูมิภาค (กรณีวัดรางไมตองมี) และเจาหนาที่ฝาย
บานเมือง
2. ถาที่ดินดังกลาวเปนวัดมีพระสงฆจะตองทํา
- หนังสือสํานักงานที่ดินระบุราคาประเมินที่ดินแปลงที่ขอ
หนังสือเพื่อเจาคณะภาค พิจารณาลงนามโดย
- รายละเอียดของโครงการที่ดําเนินการ
ผอ.ศส.
- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคา
- หนังสือถึงเจาคณะภาคพิจารณา ลงนามโดย
ผอ.ศส. (เจาหนาที่ตรวจสอบวาที่ดินดังกลาวอยูใน เบื้องตน ของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน
- สําเนาตราตั้งเจาอาวาส (กรณีเปนที่วัดมีพระสงฆ)
จังหวัดใด ใหทําหนังสือถึงเจาคณะภาคที่ดูแล
(สําเนาเอกสารตางๆ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)
จังหวัดนั้น)
3. สวนทะเบียนและสัญญา ทําหนังสือเสนอ
ผอ.พศ. เพื่ออนุมัติขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติ
กลางและวัดราง
- หนังสือถึงผูพิจารณากลั่นกรอง เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ ลงนามโดย ผอ.ศส.

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติ ที่เกี่ยวของ
- พระราชกฤษฎีกา กําหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน เพื่อ...... พ.ศ. ....
- มาตรา 34 แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติมโดย
พรบ.คณะสงฆ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.
2530

ลําดับ
4.

5.

6.

ผังกระบวนงาน
นําชื่อวัดดังกลาวเขาสูระบบ ทะเบียนที่ดิน
ศาสนสมบัติ
(ระยะเวลา 1 วัน)

มหาเถรสมาคม พิจารณา
เรื่องคาผาติกรรม
(ระยะเวลา..... *)

ทําหนังสือแจง
1. หนวยงานราชการ
2. ผูวาราชการจังหวัด
3.เจาคณะจังหวัด
4. วัด

รายละเอียดกระบวนงาน

เอกสารประกอบ

4. เมื่อ ผอ.พศ. ลงนามอนุมัติ แลว จนท.จะนําชื่อ
วัดดังกลาวเขาสูระบบทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติ
กลางและวัดราง

5. สํานักเลขาฯ นําเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมมหา
เถรสมาคม เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

6. สํานักงานศาสนสมบัติ ทําหนังสือแจง 4
หนวยงานดังกลาว เพื่อทราบ และไดดําเนินการ
ตอไป

หมายเหตุ : (เวลา.........*) หมายถึง ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถกําหนดระยะเวลาได เนื่องจากเรื่องดังกลาวตองรอ เจาคณะภาค ผูพิจารณากลั่นกรอง และที่ประชุมมหาเถรสมาคม วาพิจารณาเสร็จเมื่อใด

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติ ที่เกี่ยวของ

กระบวนงานการรับใหที่ดินแทนวัด
ผูรับผิดชอบ : สวนทะเบียนและสัญญา สํานักงานศาสนสมบัติ
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน :
ลําดับ

1.

2.

ผังกระบวนงาน
วัดมีลิขิตมอบสํานักงานพระพุทธศาสนา
เปนตัวแทนรับใหที่ดิน

ขอเอกสารเพิ่มเติม
(ระยะเวลา *)

โทร : 02-441-4532

รายละเอียดกระบวนงาน
1. วัดมีลิขิตมอบใหสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติเปนตัวแทนวัดเพื่อไปดําเนินการรับให
ที่ดินแทนวัด ณ สํานักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู

เอกสารครบถวน

เจาหนาที่สวนทะเบียนและสัญญา
ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา 1- 2 วัน)

2. สวนทะเบียนและสัญญา ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขอรับใหที่ดิน แทนวัด ถาเอกสาร
ไมครบถวน จะประสานวัด เพื่อขอเอกสาร
เพิ่มเติม

3.

เจาหนาที่ จัดทําหนังสือมอบอํานาจ
ลงนามโดย ผอ.พศ.(ระยะเวลา 3 วัน)

3. เจาหนาที่จัดทําหนังสือมอบอํานาจ ลงนาม
โดย ผอ.พศ.

4.

เมื่อที่ดินพิจารณาแลวจะทําการนัดผูให/
ผูขายไปจดทะเบียนที่สํานักงานที่ดิน
(ระยะเวลา ....* )

4. เมื่อสํานักงานที่ดินไดพิจารณาแลวจะแจงให
พศ. ทราบเพื่อดําเนินการนัดผูเกี่ยวของไป
ดําเนินการที่สํานักงานที่ดิน

เอกสารประกอบ
- หนังสือมอบอํานาจ ของ พศ.
- ใบรายการแสดงฐานะของวัด แสดงรายละเอียดเชน
ชื่อวัด ประกาศตั้งวัด จํานวนพระภิกษุ เปนตน
- สําเนาเอกสารประจําตัวเจาอาวาส เชน ใบตราตั้ง เปนตน
- โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3 ก ของผูบริจาค
- บันทึกของผูให แสดงเจตนายกที่ดินใหวัด
- หลักฐานการไดมาซึ่งที่ดินทางศาล เชน คําพิพากษา
หรือคําสั่งศาล (ที่มีเจาหนาที่ศาลรับรองสําเนา)
- สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน เจาหนาที่
พศ. /ผูให/ คูสมรสผูให (ถามี)
(สําเนาเอกสารตางๆ เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)
อัตราคาธรรมเนียม
- รอยละ 0.01 ของราคาประเมินที่ดินกรณีวัดรับให
ที่ดินรวมกับของเดิมที่มีอยูแลวไมเกิน 50 ไร
กรณีใชเปนที่ตั้งศาสนสถาน
ไดรับยกเวน
- ภาษีเงินไดและภาษีธุรกิจเฉพาะ (เฉพาะการโอนที่ดิน
ที่ทําใหวัดมีที่ดินไมเกิน 50 ไร)
- คาอากรแสตมป อัตรารอยละ 0.50 ตามราคาประเมิน
ทุนทรัพย (ยกเวนตามมาตรา 121 แหงประมวล
รัษฎากร)
- หนังสือมอบอํานาจใหเจาหนาที่ไปดําเนินการแทน

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติ ที่เกี่ยวของ
- กฏกระทรวงฉบับที่ 47
(พ.ศ.2541) ขอ 2 (7) (จ)
- ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
326) พ.ศ.2541
- กฎกระทรวงฉบับที่ 214
(พ.ศ.2541) วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร

ลําดับ

ผังกระบวนงาน

5.
รายงานให ผอ. พศ และ วัดที่ให
ดําเนินการ ทราบ

รายละเอียดกระบวนงาน
5. เมื่อดําเนินการทางที่ดินเรียบรอยแลว
จะตองรายงานเปนหนังสือ ลงนามโดยผอ.ศส
ให ผอ.พศ.และวัดที่ใหดําเนินการทราบ รวมถึง
การเก็บโฉนดที่ดินในที่เก็บรักษา

หมายเหตุ :
- หากเอกสารครบถวนสมบูรณ รวมระยะเวลาโดยประมาณ 2 – 3 เดือน
- (เวลา.........*) หมายถึง ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถกําหนดระยะเวลาได เนื่องจาก 1. ขึ้นอยูวาวัดจะดําเนินการจัดสงเอกสารเพิ่มเติมเมื่อใด
2. สํานักงานทีด่ ินจะแจงกลับ พศ.เมื่อใด
3. ผูใหทดี่ ินจะพรอมไปดําเนินการที่สํานักงานทีด่ ินเมื่อใด

เอกสารประกอบ

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติ ที่เกี่ยวของ

กระบวนงานการจดทะเบียนเชาอาคารนานป
ผูรับผิดชอบ : สวนทะเบียนและสัญญา สํานักงานศาสนสมบัติ
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน :
ลําดับ

1.

2.

ผังกระบวนงาน
เมื่อผูเชาไดมาทําการลงนามสัญญา
เชาเรียบรอยแลว

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ จะทําการนัดผูเชาไป
ที่สํานักงานที่ดิน (ระยะเวลา.... * )

3.
จัดทําหนังสือมอบอํานาจ
ไปสํานักงานที่ดิน
(ระยะเวลา2วัน)

4.

ติดประกาศ ณ สํานักงานเขต
(ระยะเวลา 30 วัน)

โทร : 02-441-4532

รายละเอียดกระบวนงาน
1. เมื่อผูเชาไดมาทําการลงนามสัญญาเชาอาคาร
นานป (3 ปขึ้นไป) และผูมีอํานาจของสํานักงาน ได
ลงนามในสัญญาเชาเรียบรอยแลว

2. เจาหนาที่จัดการนัดผูเชาไปที่สํานักงานที่ดิน ณ
ที่ดิน ที่อาคารนั้นตั้งอยู
3. เจาหนาที่จัดทําหนังสือมอบอํานาจ ลงนามโดย
ผอ.ศส.เพื่อนําไปจดทะเบียน (ประกาศ) ณ
สํานักงานที่ดิน ทีอ่ าคารนั้นตั้งอยู

4. หลังการยื่นคําขอจดทะเบียนเชา จะทําการติด
ประกาศ ณ สํานักงานเขตที่ ณ เขตที่อาคารตั้งอยู
เปนเวลา 30 วัน เมื่อไมมีผูใดคัดคาน จะไป
ดําเนินการจดทะเบียนเชา ณ สํานักงานที่ดินตอไป

เอกสารประกอบ
- สัญญาเชาของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
จํานวน 3 ชุด
- สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานผูเชา
- สําเนาทะเบียนบาน อาคารที่ทําการเชา
- หนังสือมอบอํานาจ (ท.อ. 4 กรณีมอบอํานาจ)
- สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน (ผูรับมอบ)
- หนังสือมอบอํานาจใหเจาหนาที่ไปกระทําการแทน
อัตราคาธรรมเนียม
อัตรารอยละ 1.0 (คิดจากราคาคาเชารวมจนสิ้นสุด
ระยะเวลา รวมกับคาบํารุงศาสนสมบัติวัด)

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติที่เกี่ยวของ
มาตรา 538 แหงประมวล
กฏหมายและพาณิชย

ลําดับ

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

5.

นัดไปจดทะเบียน ณ สํานักงานที่ดิน
(ระยะเวลา 1 วัน)

5. เมื่อครบระยะเวลา 30 วัน เจาหนาที่จะทําการ
นัดผูเชาไปจดทะเบียน เชาจริง ณ สํานักงานที่ดิน
ที่ไดไปดําเนินการไว

รายงานให ผอ. ศส. ทราบ

6. เมื่อดําเนินการจดทะเบียนที่สํานักงานที่ดินเสร็จ
สิ้น เจาหนาที่จะไดรับสัญญา ฉบับผูใหเชา เพื่อนํา
กลับมาเก็บไว ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

6.

หมายเหตุ :
- หากเอกสารครบถวนสมบูรณ รวมระยะเวลาโดยประมาณ 10 วัน
- (เวลา.........*) หมายถึง ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถกําหนดระยะเวลาได เนื่องจากขึ้นอยูวาผูเชาจะพรอมไปเมื่อใด

เอกสารประกอบ

- หนังสือสัญญาเชา ออกโดยของสํานักงานที่ดิน (ฉบับ
ผูใหเชา)
- หนังสือสัญญาเชาของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ (ฉบับผูใหเชา)

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติที่เกี่ยวของ

