กระบวนงานการขอเชาที่ดิน/อาคาร
ผูรับผิดชอบ : สวนจัดการศาสนสมบัตสิ วนกลางและวัดราง
สํานักงานศาสนสมบัติ
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน : วัตถุประสงคการเชาตรงกับการใชสอยจริงของผูยื่นคําขอ
ลําดับ

ผังกระบวนงาน

1

รับเรื่องจากสวนทะเบียนและสัญญา
(ระยะเวลา 1 วัน)

2

ลงพื้นที่ตรวจสอบ
(ระยะเวลา 20 วัน)

3

4

เสนอ ผอ.พศ.
อนุมัติ
(ระยะเวลา 3 วัน)

สงเรื่องใหสวนทะเบียนและสัญญา
(ระยะเวลา 1 วัน)

โทร : 02 441 4530
รายละเอียดกระบวนงาน

กรณี ศบว.
นําถวายเจาอาวาส
(เวลา 15 วัน)
กรณี สัญญานานป
เสนอ พศป. พิจารณา
(ระยะเวลา 15 วัน)

เอกสารประกอบ

เอกสารที่ตองเตรียมตอนมายื่นคําขอ
- รับเรื่องการขอเชาพรอมเอกสารประกอบเรื่อง - คํารอง
ที่ไดผานการตรวจสอบจากสวนทะเบียนและ
- สําเนาทะเบียนบาน/ บัตรประจําตัว
สัญญาแลว
ประชาชน
- หนังสือยินยอมของคูสมรส (ถามี)
สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัว
- นัดหมายผูเชา กําหนด วัน เวลา ลงตรวจพื้นที่ ประชาชน
- ลงพื้นที่ ตรวจสอบสภาพ บันทึกถอยคําผูขอเชา - สําเนาใบสําคัญการสมรส
- สําเนาโฉนดที่ดิน
- หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสราง
- สรุปหลักเกณฑ เงื่อนไข เสนอ ผอ.พศ. อนุมัติ (ถามี)
เพื่อจัดทําสัญญาเชา
ผูขอเชาเตรียมตัวตอนลงพื้นที่
1. กรณี ศบว. ใหนําถวายเจาอาวาส ใหความ
- ผูขอเชา อยูรอพบเจาหนาที่และนํา
เห็นชอบในฐานะเจาของทรัพยสินกอน
ชี้แนวเขตดวยตนเอง
2. กรณีสัญญานานป นําเสนอคณะกรรมการ
- ผูขอเชา ลงลายมือชื่อในแบบบันทึก
พศป. เพื่อพิจารณากอน
ถอยคํา เกี่ยวกับแนวเขตที่ขอเชา
เพื่อเรียกเก็บเงินคาบํารุงศาสนสมบัติกลาง
คาธรรมเนียมตางๆ และดําเนินการจัดทําสัญญา
เชาตอไป

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติที่เกี่ยวของ
- ระเบียบสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมและ
เงินบํารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. 2556
- มติ มส. ครั้งที่15/2547
มติที่ 251/2547
- มติ มส. ครั้งที่1/2551
- มติที่ 13/2551
- มติ มส.ครั้งที่ 18/2555
มติที่ 454/2555
- มติ พศป.78/2550 ลว.3
ต.ค.2550
- คูมือการดูแลและจัดการ
ศาสนสมบัติ พ.ศ. 2553
(เลมสีฟา)

กระบวนงานการขอตอสัญญาเชาที่ดิน/อาคาร นานป
ผูรับผิดชอบ : สวนจัดการศาสนสมบัตสิ วนกลางและวัดราง
สํานักงานศาสนสมบัติ
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน : วัตถุประสงคการเชาตรงกับการใชสอยจริงของผูยื่นคําขอ
ลําดับ

1

2

3

4

ผังกระบวนงาน

โทร : 02 441 4530
รายละเอียดกระบวนงาน

รับเรื่องจากสวนทะเบียนและสัญญา
(ระยะเวลา 1 วัน)

เจาหนาที่ลงตรวจสอบสภาพที่ดิน/อาคารที่ขอตอ
สัญญาเชา

ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพ
ที่ดิน/อาคาร
(ระยะเวลา 20 วัน)

ผอ.พศ. อนุมัติ
(ระยะเวลา 3 วัน)

สงเรื่องใหสวนทะเบียนและสัญญา
(ระยะเวลา 1 วัน)

กรณี ศบว.
นําถวายเจาอาวาส
(เวลา 15 วัน)

1. กรณี ศบว. ใหนําถวายเจาอาวาสพิจารณาให
ความเห็นชอบในฐานะเจาของทรัพยสินกอน แลว
จึงนําเสนอเขาคณะกรรมการ พศป. เพื่อพิจารณา

กรณี สัญญานานป
เสนอ พศป. พิจารณา
(ระยะเวลา 15 วัน)

2. กรณี ศบก. นําเสนอเขาคณะกรรมการ พศป.
เพื่อพิจารณา

เพื่อดําเนินการและจัดทําสัญญาเชาใหกับผูเชาตอไป

เอกสารประกอบ
- คํารอง
- สําเนา ทะเบียนบาน/ บัตรประจําตัว
ประชาชน
- หนังสือยินยอมของคูสมรส (ถามี)
สําเนา ทะเบียนบาน/ บัตรประจําตัว
ประชาชน
- สําเนา ใบสําคัญการสมรส
- หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสราง
(ถามี)
- สัญญาเชาเดิม
- ผังที่ดิน

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติที่เกี่ยวของ
- ระเบียบสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ วา
ดวยอัตราคาธรรมเนียมและ
เงินบํารุงศาสนสมบัติ พ.ศ.
2556
- มติ มส.ครั้งที่ 21/2540
มติที่ 274/2540
- คูมือการดูแลและจัดการ
ศาสนสมบัติ พ.ศ. 2553
(เลมสีฟา)

กระบวนงานการโอนสิทธิการเชาที่ดิน/อาคาร
ผูรับผิดชอบ : สวนจัดการศาสนสมบัตสิ วนกลางและวัดราง
สํานักงานศาสนสมบัติ
โทร : 02 441 4530
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน : วัตถุประสงคการเชาตรงตามเดิมหรือไม สภาพที่ดิน/อาคาร มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
ลําดับ

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

1

รับเรื่องจากสวนทะเบียนและสัญญา
(ระยะเวลา 1 วัน)

- รับเรื่องการโอนสิทธิการเชา พรอมเอกสาร
ประกอบเรื่องที่ไดผานการตรวจสอบจากสวน
ทะเบียนและสัญญาแลว

2

ลงพื้นที่ตรวจสอบ
(ระยะเวลา 20 วัน)

- นัดหมายผูเชา/ผูขอรับโอนสิทธิ กําหนด วัน
เวลา ลงตรวจพื้นที่
- ลงพื้นที่ ตรวจสอบสภาพ บันทึกถอยคําผูข อรับ
โอนสิทธิ

3

4

ผอ.พศ. อนุมัติ
(ระยะเวลา 3 วัน)

สงเรื่องใหสวนทะเบียนและสัญญา
(ระยะเวลา 1 วัน)

กรณี ศบว.
นําถวายเจาอาวาส
(เวลา 15 วัน)

- สรุปหลักเกณฑ เงื่อนไข เสนอ ผอ.พศ. อนุมัติ
เพื่อจัดทําสัญญาเชา
1. กรณี ศบว. ใหนําถวายเจาอาวาส ใหความ
เห็นชอบในฐานะเจาของทรัพยสินกอน
2. กรณีสัญญานานป นําเสนอคณะกรรมการ
พศป. เพื่อพิจารณากอน
เพื่อเรียกเก็บเงินคาบํารุงศาสนสมบัติกลาง
คาธรรมเนียมตางๆ และดําเนินการจัดทําสัญญา
เชาตอไป

หมายเหตุ :
1. การขอรับเชาสืบแทนสิทธิการเชาที่ดิน/อาคารใหพิจารณาดําเนินการเชนเดียวกับการขอโอนสิทธิการเชาที่ดินหรืออาคาร
2. การแบงแยก หรือ รวมเขตเชา ดําเนินการเชนเดียวกับการโอนสิทธิการเชา โดยผูแบงแยก หรือ รวมเขตเชาที่ ดิน ทุกคนรวมชี้แนวเขต
กรณีแบงแยกใหจัดทําแผนทีท่ ายสัญญาเชาของผูขอแบงแยกแตละรายและแผนที่แสดงกอนและหลังการแบงแยก หรื อรวมเขตเชา

เอกสารประกอบ
- ผูโอน (ผูเชา)
- สัญญาเชาที่ดิน-อาคาร
- ใบเสร็จรับเงินปจจุบัน
- สําเนาทะเบียนบาน/ บัตรประจําตัว
ประชาชน
- หนังสือยินยอมของคูสมรส (ถามี)
และสําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัว
ประชาชนของคูสมรส
- สําเนาใบสําคัญการสมรส
- หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ สิ่งปลูกสรางที่
ปลูกอยูในที่เชา (สําเนา)
ผูรับโอนสิทธิ (คูกรณี)
- สําเนาทะเบียนบาน/ บัตรประจําตัว
ประชาชน
- หนังสือยินยอมของคูสมรส (ถามี) และ
สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัว
ประชาชนของคูสมรส
- ใบสําคัญการสมรส (สําเนา)

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติที่เกี่ยวของ
- ระเบียบสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมและ
เงินบํารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. 2556
- คูมือการดูแลและจัดการ
ศาสนสมบัติ พ.ศ. 2553
(เลมสีฟา)

กระบวนงานการรังวัดตรวจสอบเขตเชา
ผูรับผิดชอบ : สวนจัดการศาสนสมบัตสิ วนกลางและวัดราง
สํานักงานศาสนสมบัติ
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน : ตรวจสอบพื้นที่ใชสอยจริงตรงตามสัญญาเชาหรือไม
ลําดับ

1

2

3

4

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

รับคํารอง
(ระยะเวลา 1 วัน)

ลงพื้นที่ตรวจสอบ
(ระยะเวลา 20 วัน)

เสนอผอ.พศ.
อนุมัติ
(ระยะเวลา 3 วัน)

สงเรื่องใหสวนทะเบียนและสัญญา
(ระยะเวลา 1 วัน)

โทร : 02 441 4530

- รับคํารองจากผูเชา

กองพุทธศาสนสถาน
รวมตรวจสอบ

กรณี ศบว.
นําถวายเจาอาวาส
(เวลา 15 วัน)

เอกสารประกอบ
- คํารอง
- สัญญาเชาที่ดิน
- ผังที่ดินที่ระบุในสัญญา
- สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัว
ประชาชน

นัดหมายผูเชา กําหนด วัน เวลา ลงตรวจพื้นที่
- หากแนวเขตที่ดินดังกลาวติดตอกับที่ดิน
เอกชน หรือที่สาธารณะประโยชน ทําบันทึกแจง * สําเนาเอกสารตองรับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ
กองพุทธศาสนสถานรวมตรวจสอบ
- เบิกสัญญาเชาที่ขางเคียง เพื่อประกอบการ
ตรวจสอบเขตเชา
สรุปรายงานผลให ผอ.พศ. ทราบ/อนุมัติ
- กรณี ศบว. ใหนําถวายเจาอาวาสพิจารณาให
ความเห็นชอบในฐานะเจาของทรัพยสินกอน

เพื่อเก็บคาธรรมเนียมการรังวัดสอบเขต หากผู
เชารายหนึ่งรายใด ไมปฏิบัติตามขอตกลง ตอง
ทําหนังสือแจงเตือนเพื่อยกเลิกสัญญาเชาตอไป

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติที่เกี่ยวของ
- ระเบียบสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมและ
เงินบํารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. 2556
- คูมือการดูแลและจัดการ
ศาสนสมบัติ พ.ศ. 2553
(เลมสีฟา)

กระบวนงานการขออนุญาตปลูกสรางบานพักอาศัย
ผูรับผิดชอบ : สวนจัดการศาสนสมบัตสิ วนกลางและวัดราง
สํานักงานศาสนสมบัติ
โทร : 02 441 4530
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน : พื้นที่ขออนุญาตตองเปนพื้นที่วางเปลา และแบบแปลนแผนผังตองสามารถปลูกสรางในพื้นที่ได
ลําดับ

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

1

รับคํารองจากสวนทะเบียนและสัญญา
(ระยะเวลา 1 วัน)

2

ลงพื้นที่ตรวจสอบ
(ระยะเวลา 20 วัน)

3

ผอ.พศ. อนุมัติ
(ระยะเวลา 3 วัน)

กรณี ศบว.
นําถวายเจาอาวาส
(เวลา 15 วัน)
ผูอํานวยการเขต

4

สงเรื่องใหสวนทะเบียนและสัญญา
(ระยะเวลา 1 วัน)

เอกสารประกอบ

- สัญญาเชาที่ดิน
- รับเรื่องการขออนุญาตปลูกสรางบานพักอาศัย - สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัว
พร อ มเอกสารประกอบเรื่ อ งที่ ไ ด ผ า นการ ประชาชน
ตรวจสอบจากสวนทะเบียนและสัญญาแลว
- แบบแปลนแผนผัง จํานวน 5 ชุด
- หากเปน คสล. ตองมีรายการคํานวณ
ของวิศวกรประกอบเรื่อง
นัดหมายผูเชา กําหนด วัน เวลา ลงตรวจพื้นที่
- หนังสืออนุญาตจากเจาอาวาส
- หากแนวเขตที่ ดิ น ดั ง กล า วติ ด ต อ กั บ ที่ ดิ น
เอกชน หรือที่สาธารณะประโยชน ทําบันทึกแจง
กองพุทธศาสนสถานรวมตรวจสอบ
- ผอ.พศ อนุมัติใหปลูกสรางและลงนามหนังสือ
ถึงผูอํานวยการเขตซึ่งที่ศาสนสมบัติกลางตั้งอยู
กรณี ศบว. ให นําถวายเจ าอาวาสพิ จารณาให
ความเห็นชอบใน ฐานะเจาของทรัพยสินกอน
เพื่ อเรี ย กเก็ บค าธรรมเนี ย มในการออกหนั ง สื อ
อนุญาต และมอบหนังสืออนุญาตพรอมทั้งแบบ
แปลนแผนผังจํานวน 4 ชุด ใหผูขออนุญาตนําไป
ยื่นตอสํานักงานเขตตอไป

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติที่เกี่ยวของ
- ระเบียบสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมและ
เงินบํารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. 2556
- คูมือการดูแลและจัดการ
ศาสนสมบัติ พ.ศ. 2553
(เลมสีฟา)

กระบวนงานภาระจํายอม
ผูรับผิดชอบ : สวนจัดการศาสนสมบัตสิ วนกลางและวัดราง
สํานักงานศาสนสมบัติ
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน : เพื่อใชที่ดินเปนทางเขา-ออก ของผูขอทางภาระจํายอม
ลําดับ

1

2

3

4

ผังกระบวนงาน

โทร : 02 441 4530
รายละเอียดกระบวนงาน

รับเรื่องจากสวนทะเบียนและสัญญา
(ระยะเวลา 1 วัน)
ลงพื้นที่ตรวจสอบ
(ระยะเวลา 15วัน)

ผอ.พศ. อนุมัติ
(ระยะเวลา 3 วัน)

สงเรื่องใหสวนทะเบียนและสัญญา
(ระยะเวลา 1 วัน)

นัดหมายผูขอทางภาระจํายอม กําหนด วัน เวลา ลง
ตรวจพื้นที่

กรณี ศบว.
นําถวายเจาอาวาส
(เวลา 15 วัน)
เสนอ พศป. พิจารณา
(ระยะเวลา 15 วัน)

แจงวัด
ดําเนินการ

-กรณี ศบว. ใหนําถวายเจาอาวาสพิจารณาใหความ
เห็นชอบใน ฐานะเจาของทรัพยสิน
- นําเสนอเขาคณะกรรมการ พศป. เพื่อพิจารณา

- เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหทําบันทึกเสนอสวนทะเบียน
และสัญญา หรือแจงวัดดําเนินการตามมติ พศป. เพื่อ
เรียกเก็บเงินคาตอบแทน คาธรรมเนียมตางๆ และ
ดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอมตอไป
- กรณีวัดที่ไมไดมอบให พศ. ดูแล ใหดําเนินการทํา
หนังสือแจงวัดเพื่อใหเปนไปตาม มติ พศป. ที่เห็นชอบแลว

เอกสารประกอบ
- สําเนาทะเบียนบาน/
บัตรประจําตัวประชาชน
- ราคาประเมินที่ดินทั้งสองฝาย
- โฉนดที่ดินทั้งสองฝาย
- จํานวนเนื้อที่ที่ขอจดทางภาระ
จํายอม
- แผนผังเนื้อที่ทางเขา-ออก พรอม
ระบุกวาง-ยาว ของทางภาระจํา
ยอม โดยมีมาตราสวน
- หากเปนนิติบุคคลตองมีเอกสาร
รับรองถูกตอง หนังสือรับรองจาก
กระทรวงพาณิชย หนังสือ
บริคณหสนธิ
- กรณีวัดมีพระสงฆ ตองมีลิขิต
จากวัดอนุญาตให พศ. ดําเนินการ

กฎหมาย/ระเบียบ/
มติที่เกี่ยวของ
- มติ มส. ครั้งที่ 18/2540 มติ
ที่ 221/2540
- มติ มส. ครั้งที่ 18/2555
มติที่ 453/2555

