่ นภูมภ
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอเช่าทีดิน/อาคาร ของว ัดร้างและศาสนสมบ ัติกลาง สว
ิ าค
ั
+ ทีไม่เกิน 100 ตารางวา หรือเช่าเพือทําเกษตรกรรมเนือ
+ ที
(รายปี /3ปี ) กรณีเช่าเพืออยูอ
่ าศยเนื
อ
ไม่เกิน 2 ไร่
หน่วยงานทีให้บริการ : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร หน่วยงานทีไม่สงั กัดกระทรวง
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เงือนไขผู ้ขอรับบริการ
ิ ธิถก
1.1 ผู ้ขอรับบริการจะต ้องเป็ นผู ้มีสท
ู ต ้องตามกฎหมาย พร ้อมทัง, เอกสารประกอบต ้องครบถ ้วน สมบูรณ์ และเป็ นปั จจุบน
ั
1.2 กรณีการลงไปรังวัดตรวจสอบเขตเช่า ผู ้ขอรับบริการจะต ้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ หรือทีอยูท
่ ีถูกต ้อง และสามารถติดต่อได ้
ต่อเจ ้าหน ้าทีเพือความสะดวกในการนัดหมาย
1.3 ผู ้ขอรับบริการจะต ้องไม่เป็ นทีอยูใ่ นระหว่างการฟ้ องร ้องหรือมีการดําเนินคดีความกับทางวัด หน่วยงานรัฐ หรือผู ้อืนที
เกียวข ้องกับทีดินดังกล่าว
2. ระยะเวลาการให ้บริการตามคูม
่ อ
ื เริมนับจากเจ ้าหน ้าทีผู ้รับคําขอได ้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล ้วเห็นว่า
ครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ
จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042 715275 อีเมล์ :
snk@onab.go.th / ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน/ติดต่อด ้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตัง, แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั+
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 120 วันทําการ
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั+
การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบเอกสารการยืนคําร ้องพร ้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาจากผู ้รับบริการ (ผู ้เช่า)
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีนัดหมายกับผู ้รับบริการเพือลงพืน
, ทีตรวจสอบรังวัด
พืน
, ที/อาคาร
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีปิ ดประกาศแจ ้งรายชือผู ้ขอเช่า
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนทีร ับผิดชอบ
สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สกลนคร

5 วันทําการ

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สกลนคร

15 วันทําการ

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สกลนคร

4)

การพิจารณา
นํ าเรืองเสนอผู ้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: -)

5 วันทําการ

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สกลนคร

5)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ ้าหน ้าทีประสานผู ้รับบริการเพือมาดําเนินการชําระค่าเช่าและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ, จัดทําสัญญาเช่า, ผู ้รับบริการลงนามใน
สัญญาเช่า

90 วันทําการ

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สกลนคร

ลําด ับ

6)

ขนตอน
ั+
(หมายเหตุ: (ผู ้รับบริการต ้องมาดําเนินการภายใน 90 วัน นับ
หลังจากวันทีได ้รับการแจ ้ง))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอสัญญาเช่าและหลักฐานต่างๆให ้ผู ้มีอาํ นาจลงนามและแจ ้ง
ผู ้รับบริการมารับสัญญาเช่า
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

3 วันทําการ

สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สกลนคร

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
หนงั สือแสดงความประสงค์ขอเช่าทีดน
ิ ว ัดร้าง/ทีว ัด/ทีธรณีสงฆ์
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์การเช่า, เนื,อทีขอ
เช่า, ระยะเวลาการเช่า, อัตราค่าเช่า และค่าบํารุงศาสนสมบัตก
ิ ลาง)
2)
เอกสารสิทธิทดิ
ี นแปลงทีขอเช่า
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สําเนาขนาดเท่าต ้นฉบับจริง / รับรองสําเนาถูกต ้อง)
3)
หนงั สือราคาประเมินทีดน
ิ ของสําน ักงานทีดิน ปี ปัจจุบ ัน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต ้อง)
4)
แผนทีแสดงตําแหน่งทีตงของที
ั+
ดน
ิ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (โดยกําหนดมาตราส่วนให ้ชัดเจนและมีขนาดเท่าต ้นฉบับจริง
พร ้อมระบุอยูใ่ กล ้สถานทีสําคัญอะไรบ ้าง ระยะถนนห่างทีดิน ถ ้าทีดินทีขอ
เช่ามีผู ้เช่าข ้างเคียงเดิม ให ้ลงในแผนผังการเช่าด ้วย)
5)
แผนผ ังแสดงสิงปลูกสร้าง
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (โดยกําหนดมาตราส่วนให ้ชัดเจนและมีขนาดเท่าต ้นฉบับ
จริง)
6)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต ้อง)
7)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกต ้อง)
8)
ภาพถ่ายสถานทีขอเช่าสภาพปัจจุบ ัน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ํ
1)
ตามระเบีย บส า น ก
ั งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติว ่า ด้ว ยอ ต
ั รา
ค่าธรรมเนียมและเงินบํารุงศาสนสมบ ัติพ.ศ.2556
(หมายเหตุ: (พืน
, ทีแต่ละกรณี มีคา่ ธรรมเนียมแตกต่างกัน รายละเอียดดู

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
สํานักงานศาสนสมบัต ิ

กรมทีดิน

กรมทีดิน

-

-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ลําด ับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ได ้ทีหัวข ้อ หมายเหตุ))

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
ศูนย์รับเรืองราวร ้องทุกข์และประสานราชการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์รับเรืองราวร ้องทุกข์และประสานราชการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทรศัพท์ 02 441 0087
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์รับเรืองราวร ้องทุกข์และประสานราชการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีเมล์ : iconab@onab.go.th
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
แบบฟอร์มต่าง ๆ และอัตราค่าธรรมเนียม สามารถเปิ ดดูได ้ตามลิง, ค์นี,
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=687&amp;Itemid=255

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การขอเช่าทีดิน/อาคาร ของวัดร ้างและศาสนสมบัตก
ิ ลาง ส่วนภูมภ
ิ าค (รายปี /3ปี ) กรณีเช่าเพืออยูอ
่ าศัยเนือ
, ที
ไม่เกิน 100 ตารางวา หรือเช่าเพือทําเกษตรกรรมเนื,อทีไม่เกิน 2 ไร่
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สํานักงานศาสนสมบัต ิ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักงานศาสนสมบัต ิ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุมัต ิ
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พระราชบัญญัตค
ิ ณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก ้ไขเพิมเติมโดย พระราชบัญญัตค
ิ ณะสงฆ์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535
2)ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวา่ ด ้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบํารุงศาสนสมบัต ิ พ.ศ.2556
ระด ับผลกระทบ: บริการทัวไป
+ ทีให้บริการ: ส่วนภูมภ
พืน
ิ าค
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: ไม่ม ี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
ชืออ้างอิงของคูม
่ อ
ื ประชาชน: การขอเช่าทีดิน/อาคาร ของวัดร ้างและศาสนสมบัตก
ิ ลาง ส่วนภูมภ
ิ าค (รายปี /3ปี ) กรณีเช่าเพือ
อยูอ
่ าศัยเนื,อทีไม่เกิน 100 ตารางวา หรือเช่าเพือทําเกษตรกรรมเนื,อทีไม่เกิน 2 ไร่ (พศจ.สกลนคร)

เอกสารฉบับนีด
, าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรั บประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

