
 

(ศถ.๑) 
ค ำขออนุญำตสร้ำงวัด 

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

วันที่.........เดือน.............................. พ.ศ. ....................... 
เรื่อง  ขออนุญาตสร้างวัด 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

  ๒.  หนังสือสัญญายกที่ดินให้สร้างวัด / หนังสือยินยอมของคู่สมรส 
  ๓.  แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ ที่ขออนุญาตสร้างวัด 

  ๔.  แผนผังแสดงเขตท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างภายในที่ดินที่จะใช้สร้างวัด 

  ๕.  ภาพถ่ายที่ดินท่ีใช้สร้างวัด หรือ เสนาสนะในพ้ืนที่สร้างวัด 

  ๖.  ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตฯ / ส าเนาบัตรประชาชน  
      ของคู่สมรส 
  ๗.  อ่ืน ๆ 

  ข้าพเจ้า.............................................................อายุ.............ปี  สัญชาติ.............เชื้อชาติ............... 
ศาสนา...............................อาชีพ...........................................อยู่บ้านเลขท่ี...........หมู่ที.่..........ต าบล......................... 
อ าเภอ..................................จงัหวัด.......................................ขออนุญาตสร้างวัดมีรายการต่อไปนี้ 

๑. ที่ดินที่ขออนุญาตสร้างวัดอยู่บ้าน........................................ถนน...........................................  
หมู่ที.่..............ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................. 

  ๒. ที่ดินที่ขออนุญาตสร้างวัดเป็นกรรมสิทธิ์ของ.................................................................................................... 

มีหนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน  น.ส. ๓   น.ส. ๓ ก.   น.ส. ๓ ข.  โฉนดที่ดิน 
 อ่ืน ๆ ..........................................................................................  

ตามส าเนาหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินที่แนบท้ายค าขออนุญาตนี้ 

๓. กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
๓.๑ กรณีท่ีดินเอกชน 

                (ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์).......................................................... เจ้าของที่ดินตามข้อ ๒ 

ได้ท าหนังสือสัญญายกท่ีดินให้สร้างวัดไว้ต่อผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เมื่อวันที่.............เดือน.................................พ.ศ................  
มีเนื้อที่.................ไร่........................งาน......................วา 

* เหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้น (ในกรณีที่ดินที่ใช้ 
สร้างวัดมีเนื้อที่น้อยกว่า ๖ ไร่) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
. 



๒ 
 ๓.๒ กรณีท่ีดินของทางราชการ  
                (ชื่อหน่วยงานผู้ดูแลที่ดิน).................................................. ............ เจ้าของที่ดิน 

ตามข้อ ๒ ได้ท าหนังสือสัญญายกที่ดินให้สร้างวัดไว้ต่อผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เมื่อวันที่.............เดือน.................................พ.ศ................  
มีเนื้อที่.................ไร่........................งาน......................วา 

* เหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้น (ในกรณีที่ดินที่ใช้ 
สร้างวัดมีเนื้อท่ีน้อยกว่า ๖ ไร่) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.   มีเขต ทิศเหนือ ยาว.........................วา จด.................................................. 

 ทิศใต้  ยาว.........................วา จด............................................ 
  ทิศตะวันออก ยาว.........................วา จด............................................ 

  ทิศตะวันตก ยาว.........................วา จด............................................ 
ตามหนังสือ................................................................. ............ยกท่ีดินให้สร้างวัดแนบท้ายค าขออนุญาตนี้ 

  ๔. จ านวนเงินและสัมภาระท่ีจะก่อสร้างมีอยู่แล้ว ดังนี้ เงินสด..........................................บาท 

วัสดุก่อสร้างมีมูลค่า.............................................บาท รวมทั้งสิ้น............................................บาท 

  ๕. ที่ตั้งวัดอยู่ห่างจากวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

      (๑) ทิศเหนือ  มีวัด...........................................ตั้งอยู่ที่บ้าน...............................หมู่ที.่............ 
ต าบล.........................................อ าเภอ....................................................จังหวัด..................................................... 
ระยะทางห่าง................................................กม.   

    (๒) ทิศใต้ มีวัด..............................................ตั้งอยู่ที่บ้าน..................................หมู่ที.่...........  
ต าบล.........................................อ าเภอ....................................................จังหวัด..................................................... 
ระยะทางห่าง................................................กม.   

    (๓) ทิศตะวันออก มีวัด..............................................ตั้งอยู่ที่บ้าน............................หมู่ที.่.........  
ต าบล.........................................อ าเภอ....................................................จังหวัด..................................................... 
ระยะทางห่าง................................................กม.   

    (๔) ทิศตะวันตก มีวัด..........................................ต้ังอยู่ที่บ้าน..............................หมู่ที.่............  
ต าบล.........................................อ าเภอ....................................................จังหวัด..................................................... 
ระยะทางห่าง................................................กม.   
ตามแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ขออนุญาตสร้างวัด ที่แนบท้ายค าขออนุญาตนี้ 
* เหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้น (ในกรณีที่มีวัดอ่ืน
ตั้งอยู่ในระยะ ๒ กิโลเมตร) 
....................................................................................................................................... ............................................. 
..................................................................................... ............................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... . 
 
 
 
 



๓ 

 
๖. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้สร้างวัดแล้ว จะจัดการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุตามที่

ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวง โดยจะท าการปลูกสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุให้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะเป็นที่
พ านักของพระภิกษุสงฆ์ได้ 

๗. เมื่อได้ประกาศตั้งเป็นวัดแล้ว จะได้รับการบ ารุงส่งเสริมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
ในการประกอบศาสนกิจในท้องถิ่น  จ านวน .............................. คน 

* เหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้น (ในกรณีที่มีประชาชน
ในท้องถิ่นไม่ถึงหนึ่งพันคน) 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ......................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... ............................... 

๘. ในระหว่างท าการก่อสร้างวัด ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง 
และเจ้าคณะฝ่ายสงฆ์ทุกประการ และเมื่อปลูกสร้างเสร็จแล้วจะได้รายงานขอตั้งวัดตามกฎกระทรวงต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 (ลงนาม)........................................................ผู้ยื่นค าขอ 

 (....................................................) 
 

 
 

ความเห็นของเจ้าคณะต าบล..............................................................................................................................  
 
(ลงนาม).......................................................... 

                                               (......................................................) 
     เจ้าคณะต าบล..................................................... 
             วันที่.............เดือน..........................พ.ศ............... 
 
 
 

ความเห็นของเจ้าคณะอ าเภอ..............................................................................................................................  
 
(ลงนาม).......................................................... 

                                              (......................................................) 
     เจ้าคณะอ าเภอ..................................................... 
             วันที่.............เดือน..........................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 



๔ 

 
ความเห็นของนายอ าเภอ..............................................................................................................................  

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

                                               (......................................................) 
     นายอ าเภอ..................................................... 
             วันที่.............เดือน..........................พ.ศ............... 
 
 

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

                                              (......................................................) 
     เจ้าคณะจังหวัด..................................................... 
             วันที่.............เดือน..........................พ.ศ............... 
 
 

ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด....................................................................................................................  
 

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

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



 

(ศถ.๒) 

หนังสือสัญญำตกลงยกท่ีดินให้สร้ำงวัด 
เขียนที่.................................................... 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

วันที่.........เดือน.............................. พ.ศ. ....................... 
ข้าพเจ้า............................................................................................. อายุ.............................................. 

ฐานะการสมรส       (  ) โสด                 (  )  สมรส                  (  )  หม้าย 
ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี........ หมู่ที.่..... ถนน........... ต าบล.................. อ าเภอ.................จังหวัด...................... 
ถือบัตรประชาชน          (  )ประชาชน             (  )  ข้าราชการ              (  )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เลขที่ ......................... ออกให้โดย .......................... เมื่อวันที่ .................... เดือน .................... พ.ศ.................. 
ขอท าหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัด ไว้กับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีข้อความดังต่อไปนี้  
 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะยกท่ีดินซึ่งอยู่หมู่บ้าน ......................................... บ้าน ..........................................
ต าบล........................................ อ าเภอ............................................... จังหวัด..................................................... 
เนื้อท่ี................. ไร่................... งาน....................... ตารางวา  ซึ่งข้าพเจ้ามีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง คือ  
(  ) โฉนดที่ดิน  (  ) น.ส. ๓  (  ) น.ส. ๓ ก.  (  ) น.ส. ๓ ข. เลขที.่.................. ที่แนบมาพร้อมนี้ มีแนวเขต คือ 

ทิศเหนือ ยาว ................................. เมตร  จดที่ดิน ................................................. 
ทิศใต้              ยาว ................................. เมตร  จดที่ดิน ................................................. 
ทิศตะวันออก     ยาว ................................. เมตร  จดที่ดิน ................................................. 
ทิศตะวันตก     ยาว ................................. เมตร  จดที่ดิน ................................................. 

เพ่ือสร้างวัด  โดย  (นาย,นาง,นางสาว,) ................................................................................... เป็นผู้ขออนุญาต
 ข้าพเจ้าตกลงโอนที่ดินพร้อมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดที่ตั้งขึ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการให้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 
 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้า 

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

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

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

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

 

 



 

หนังสือยินยอม 
ท าที่.................................................... 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

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

โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ....................ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี....................ถนน......................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด............................ซึ่งเป็น  สามี/ภรรยา  โดยถูกต้องตามกฎหมายของ...................................................... 
ขอให้ความยินยอมแก.่.......................................................ในอันที่จะท านิติกรรม................................................ 
กับ................................................................................ 

(ลงนาม).......................................................สามี/ภรรยา 
ผู้ให้ความยินยอม 

ข้าพเจ้า..............................................................ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่ออันแท้จริง 
ของ...........................................................................ซึ่งเป็น  สามี/ภรรยา  ข้าพเจ้าจริง 

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

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

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

 


