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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรโอนสิทธ์ิกำรเช่ำท่ีดนิ/อำคำรของวัดร้ำงและศำสนสมบัตกิลำงส่วนภูมิภำค (รำย
ปี/3ปี) กรณีเช่ำเพ่ืออยู่อำศัยเนือ้ท่ีไม่เกิน 100 ตำรำงวำหรือเช่ำเพื่อท ำเกษตรกรรมเนือ้ที่ไม่เกิน 2 ไร่ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเลย 
กระทรวง:หนว่ยงานท่ีไมส่งักดักระทรวง 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การโอนสิทธ์ิการเชา่ท่ีดนิ/อาคารของวดัร้างและศาสนสมบตักิลางสว่นภมูิภาค (รายปี/3ปี) กรณี

เชา่เพ่ืออยู่อาศยัเนือ้ท่ีไมเ่กิน 100 ตารางวาหรือเชา่เพ่ือท าเกษตรกรรมเนือ้ท่ีไมเ่กิน 2 ไร่ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเลย 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนมุตัิ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
 

2) ระเบียบส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติว่าดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบติัพ.ศ.2556 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การโอนสิทธ์ิการเชา่ท่ีดิน/อาคารของวดัร้างและศาสนสมบตักิลางสว่นภมูิภาค (ราย
ปี/3ปี) กรณีเชา่เพ่ืออยูอ่าศยัเนือ้ท่ีไมเ่กิน 100 ตารางวาหรือเชา่เพ่ือท าเกษตรกรรมเนือ้ท่ีไมเ่กิน 2 ไร่  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเลย 

ศาลากลางชัน้ 5 ถนนมะลิวรรณ 42000/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (พืน้ทีก่ารเช่าอยู่ทีจ่งัหวดัใดใหยื้น่เร่ืองทีส่ านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัของจงัหวดันัน้) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. เง่ือนไขผู้ขอรับบริการ 
 
1.1ผู้ขอรับบริการจะต้องเป็นผู้ มีสิทธิถกูต้องตามกฎหมายพร้อมทัง้เอกสารประกอบต้องครบถ้วนสมบรูณ์และเป็น
ปัจจบุนั 
1.2กรณีการลงไปรังวดัตรวจสอบเขตเชา่ผู้ขอรับบริการจะต้องระบหุมายเลขโทรศพัท์หรือท่ีอยูท่ี่ถกูต้องและสามารถ
ตดิตอ่ได้ตอ่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย 
1.3ผู้ขอรับบริการจะต้องไมเ่ป็นท่ีอยูใ่นระหว่างการฟ้องร้องหรือมีการด าเนินคดีความกบัทางวดัหน่วยงานรัฐหรือผู้ อ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกบัท่ีดนิดงักลา่ว 
 
2. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแล้ว
เห็นวา่ครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
การย่ืนค าร้องพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาจาก
ผู้ รับบริการ (ผู้ โอนและผู้ รับ
โอน) 
 

10 นาที ส านกังาน
พระพทุธศาสนา
จงัหวดัเลย 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีนดัหมายกบั
ผู้ รับบริการเพ่ือลงพืน้ท่ี
ตรวจสอบรังวดัพืน้ท่ี/อาคาร 
 

5 วนัท าการ ส านกังาน
พระพทุธศาสนา
จงัหวดัเลย 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

น าเร่ืองเสนอผู้วา่ราชการ
จงัหวดั 
 

5 วนัท าการ ส านกังาน
พระพทุธศาสนา
จงัหวดัเลย 

 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าหน้าท่ีประสาน
ผู้ รับบริการเพ่ือมา
ด าเนินการช าระคา่เชา่และ
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ, จดัท า
สญัญาเชา่, ผู้ รับบริการลง
นามในสญัญาเชา่ (ผู้ โอน
และผู้ รับโอน) 
 

90 วนัท าการ ส านกังาน
พระพทุธศาสนา
จงัหวดัเลย 

(ผู้ รับบริการต้อง
มาด าเนินการ
ภายใน 90 วนันบั
หลงัจากวนัท่ีได้รับ
การแจ้ง) 

5) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอสญัญาเชา่และ
หลกัฐานตา่งๆให้ผู้ มีอ านาจ
ลงนามและแจ้งผู้ รับบริการ
มารับสญัญาเชา่ 
 

3 วนัท าการ ส านกังาน
พระพทุธศาสนา
จงัหวดัเลย 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 105 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ทัง้ของผู้ โอนและ
ผู้ รับโอน / รับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ทัง้ของผู้ โอนและ
ผู้ รับโอน / รับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

3) ทะเบียนสมรส กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ทัง้ของผู้ โอนและ



4/6 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผู้ รับโอน (กรณีจด
ทะเบียนสมรส) / 
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือแสดง
ควำมประสงค์ขอ
โอนสิทธิกำรเชำ่
ทัง้ของผู้ โอนและ
ผู้ รับโอน 

ส ำนกังำนศำสน
สมบตัิ 

1 0 ฉบบั - 

2) 
หนงัสือยินยอมคู่
สมรส 

- 1 0 ฉบบั (ทัง้ของผู้ โอนและ
ผู้ รับโอน (กรณีจด
ทะเบียนสมรส)) 

3) 

เอกสำรสิทธิท่ีดนิ กรมท่ีดนิ 0 1 ฉบบั (ส ำเนำเทำ่
ต้นฉบบัจริง / 
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

4) 

รำคำประเมิน
ท่ีดนิจำก
ส ำนกังำนท่ีดนิปี
ปัจจบุนั 

กรมท่ีดนิ 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

5) 
แผนท่ีและ
แผนผงั
โดยสงัเขป 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 
สญัญำเชำ่ท่ีดิน ส ำนกังำนศำสน

สมบตัิ 
1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

7) 
ใบเสร็จรับเงินคำ่
เชำ่ปีปัจจบุนั 

ส ำนกังำนศำสน
สมบตัิ 

0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

8) 
ภำพถ่ำยสถำนท่ี
เชำ่ปัจจบุนั 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ตำมระเบียบส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำตว่ิำด้วยอัตรำค่ำธรรมเนียมและเงนิบ ำรุงศำสนสมบัติ

พ.ศ.2556 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ (พืน้ทีแ่ต่ละกรณีมีค่าธรรมเนียมแตกต่างกนัรายละเอียดดูไดที้ห่วัข้อหมายเหต)ุ 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์และประสานราชการส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติต.

ศาลายาอ.พทุธมณฑลจ.นครปฐม 73170 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์และประสานราชการส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ
โทรศพัท์ 02 441 0087 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์และประสานราชการส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติอีเมล์ : 
iconab@onab.go.th 
หมายเหตุ- 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
แบบฟอร์มตา่งๆและอตัราคา่ธรรมเนียมสามารถเปิดดไูด้ตามลิง้ค์นี  ้
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=687&amp;Itemid=255 
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วันท่ีพมิพ์ 19/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั

เลยพศจ. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


