
 (ศถ.๓) 
รายงานขอตั้งวัด 

เขียนที่.................................................... 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

วันที่.........เดือน.............................. พ.ศ. ....................... 

เรื่อง รายงานขอตั้งวัด 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการตามเอกสารแนบท้าย 

  ตามท่ีอนุญาตให้ข้าพเจ้าสร้างวัดขึ้นในที่ดินของ....................................................................... 
หนังสือส าคัญที่ดิน / หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชการ .....................................................................................  
จ านวนเนื้อที.่............ไร่.............งาน.....................ตารางวา  ณ  บ้าน.....................................หมู่ที.่..................... 
ต าบล.....................................................อ าเภอ..................................................จังหวัด....................................... 
ตามหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด  ลงวันที่......................เดอืน.............................พ.ศ..........................นั้น 
ข้าพเจ้าได้จัดการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุข้ึนเป็นหลักฐานมั่นคงแล้ว  คือ 
 ก. (1)  กุฏิ กว้าง.................................เมตร     ยาว.................................เมตร 
   จ านวน....................หลัง      ค่าก่อสร้าง......................................บาท 
    (2)  ศาลาการเปรียญ กว้าง.................................เมตร     ยาว.................................เมตร 
   จ านวน....................หลัง      ค่าก่อสร้าง......................................บาท 
    (3)  .......................................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ข.  มีพระภิกษุสามเณร  พ านักเป็นประจ า  คือ  พระภิกษุ..........................รูป สามเณร.................รูป 
และมีพระ..........................................อายุ...............ปี  พรรษา.......................  สังกัดวัด...................................... 
ต าบล...................................อ าเภอ......................................จังหวัด..........................................จะเป็นเจ้าอาวาส 
 ค.  ข้าพเจ้าขอตั้งชื่อวัดว่า  “วัด..................................................................”  นิกาย............................. 
เหตุผลที่ตั้งชื่อวัดว่า  “วัด.............................................................”  เพราะ......................................................... 
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ............... 

 



๒ 
 
ง.  ข้าพเจ้าได้แนบแผนที่แสดงจุดที่ตั้งวัด  แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างและภาพถ่ายเสนาสนะ   

และถาวรวัตถุของวัดเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
 ขอให้ทางราชการได้โปรดพิจารณาประกาศตั้งวัดต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ขอตั้งวัด 
(..................................................) 

เบอร์โทรศัพท์..................................................... 
 
 
 

ความเห็นของเจ้าคณะต าบล 
 เห็นสมควรให้ตั้งวัดได้  โดยใช้ชื่อว่า........................................................................................  
 
 
 

(ลงนาม)...................................................... 
(..................................................) 

เจ้าคณะต าบล................................................ 
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................... 

 
 

ความเห็นของเจ้าคณะอ าเภอ 
 เห็นสมควรให้ตั้งวัดได้  โดยใช้ชื่อว่า........................................................................................  
 
 
 

(ลงนาม)....................................................... 
(..................................................) 

เจ้าคณะอ าเภอ................................................ 
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................... 

 
 
 



๓ 
 
ความเห็นของนายอ าเภอท้องที่ 
 ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า  ได้ก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุลงในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สร้างวัด
พร้อมที่จะเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์ได้ 

จึงเห็นควรอนุญาตให้ตั้งวัดได้  โดยใช้ชื่อว่า........................................................................................  
 
 
 

(ลงนาม).................................................. 
(..................................................) 

นายอ าเภอ................................................ 
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................... 

 
 
ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด 
 เห็นสมควรให้ตั้งวัดได้  โดยใช้ชื่อว่า........................................................................................  
 
 
 

(ลงนาม).................................................. 
(..................................................) 

เจ้าคณะจังหวัด................................................ 
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................... 

 
 
ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า  ได้ก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุลงในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สร้างวัด
พร้อมที่จะเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์และประกอบศาสนกิจได ้

จึงเห็นควรอนุญาตให้ตั้งวัดได้  โดยใช้ชื่อว่า........................................................................................  
 
 
 

(ลงนาม).................................................. 
(..................................................) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด................................................ 
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................... 

 



๔ 
 

ความเห็นของเจ้าคณะภาค 
 เห็นสมควรให้ตั้งวัดได้  โดยใช้ชื่อว่า........................................................................................  
 
 
 

(ลงนาม).................................................. 
(..................................................) 

เจ้าคณะภาค................................................ 
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................... 

 
 

ความเห็นของเจ้าคณะใหญ่ 
 เห็นสมควรให้ตั้งวัดได้  โดยใช้ชื่อว่า........................................................................................  
 
 
 

(ลงนาม).................................................. 
(..................................................) 

เจ้าคณะใหญ่................................................ 
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................... 

 
 
 
 
 
กองพุทธศาสนสถาน 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 
หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย  หมายถึง  เอกสารประกอบการพิจารณา  คือ 

๑. รายงานการขออนุญาตตั้งวัด (ศถ.๓) ควรพิมพ์หรือเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนและ
ชัดเจน รายการสิ่งปลูกสร้างของวัดให้ลงรายละเอียดทุกรายการที่สร้างขึ้น ถ้ามีหลายรายการอาจท าเป็นบัญชี
แนบประกอบ โดยบอกขนาด และราคาสิ่งปลูกสร้าง 

๒. ส าเนาหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด 
๓. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของวัดที่เป็นฉบับภาพสี  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองภาพถ่ายว่า

เป็นเสนาสนะของวัดที่ขอตั้งจริง จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ รูป ควรถ่ายภาพให้เห็นสิ่งปลูกสร้างอย่างทั่วถึง ชัดเจน  
และครบถ้วน 

๔. ส าเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส ต้องมีอายุพรรษาตั้งแต่ ๕ พรรษา 
ขึ้นไป  พร้อมบัญชีรายชื่อของพระภิกษุที่จะอยู่พ านักประจ า ส าเนาหนังสือสุ ทธิของพระภิกษุทุกรูป  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตตั้งวัด ซึ่งจะต้อง
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ จะต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่  
แนบประกอบ กรณีไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ได้รับอนุญาตให้สร้าง ต้องมีหนังสือมอบอ านาจจาก  
ผู้ได้รับอนุญาตสร้าง หรือทายาท พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ  
  ๖. กรณีเป็นที่ดินของทางราชการ ให้แนบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดจาก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ดิน  
  ๗. กรณเีป็นที่ดินของเอกชน ให้แนบ 
     ๗.๑ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน ที่จะใช้ตั้งวัด ซึ่งต้องมีเนื้อที่ 
ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ และเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด 
     ๗.๒ หนังสือสัญญาที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ท าไว้กับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ถึงการแสดงเจตนาว่าจะยกที่ดินให้วัดต่อไป 
     ๗.๓  หนังสือยินยอมของคู่สมรส 

   ๗.๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส  
   ๗.๕. ส าเนาทะเบียนสมรส 
   ๗.๖. กรณีหม้ายเนื่องจากหย่า  ต้องแนบหนังสือส าคัญการหย่า 
   ๗.๗ . กรณีคู่สมรสเสียชีวิตต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส และใบมรณะบัตรของคู่สมรส 

  ๘. แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้าง 
  ๙. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งวัดและ ให้ระบุชื่อบ้าน ชื่อวัดที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบ เส้นทางคมนาคม
ติดต่อกับวัดที่ขออนุญาตสร้างและก าหนดระยะทางไว้ด้วย   
 



๖ 
 
  ๑๐. ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดถึงแก่กรรม หรือย้ายถิ่นฐาน ให้แนบใบมรณะบัตร 
หรือหนังสือมอบอ านาจด้วย 
  ๑๑. กรณีสถานที่ ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองต้องแนบ
เอกสารการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย  หรือหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
  ๑๒. ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ข้าราชการผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป เป็นผู้
รับรองส าเนาถูกต้อง 

 

 


