คําแนะนําการจัดเตรียมเอกสารขออนุญาตใชที่ดินของทางราชการเพื่อสรางวัด
---------------------------1.เอกสารในการยื่นขออนุญาตใชที่ดินของทางราชการเพื่อสรางวัด มีดังนี้
1. แบบรายงานขอใชที่ดินของทางราชการเพื่อสรางวัด
2. โครงการและรายละเอียดของโครงการ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ของผูยื่นรายงานพรอมลงนามกํากับ
4. แผนที่ภาพถายทางอากาศ แสดงเขตของที่ดินของทางราชการและพื้นที่ขางเคียง ที่ติดตอกับพื้นที่ของทาง
ราชการนั้น เชน ที่ดินของทางราชการที่ขออนุญาตใชสรางวัดเปนที่ดินของ ส.ป.ก. แผนที่ตองแสดงใหเห็น
วาที่ดินดังกลาวเปนที่ดินของ ส.ป.ก. และแสดงพื้นที่ขางเคียงไวดวย (ติดตอหนวยงานเจาของพื้นที่)
5. แผนผังแสดงสิ่งกอสราง ของที่พักสงฆในปจจุบัน และแผนผังสิ่งกอสรางที่จะสรางในอนาคต จัดทําเปนแบบ
พิมพเขียว มีมาตราสวนกํากับ ระบุทิศใหถูกตอง โดยสัง่ พิมพตามขนาดจริง หามยอหรือขยาย
เนื้อที่ 6-10 ไร ใหใชมาตราสวน 1 : 500
เนื้อที่ 10-20 ไร ใหใชมาตราสวน 1 : 750
เนื้อที่มากกวา 20 ไร ใหใชมาตราสวนตามความเหมาะสม หรือประมาณ 1 : 1000
ทั้งนี้ ผูที่จัดทําแผนผังควรเปนผูที่มีความรู และความชํานาญในดานนี้โดยเฉพาะ
6. แผนที่ก ารเดินทาง แสดงที่ตั้งที่จ ะสรางวัด โดยมีรายละเอียดแสดงที่อยูห มูบานและสถานที่สําคัญ ที่ อยู
ใกลเคียงโดยรอบ, บอกเสนทางที่จะไปยังวัดนั้น ๆ และระบุวัดและระยะหางจากวัดที่จะขอสรางในแตละ
ทิศใหชัดเจน
7. ภาพถายอาคารเสนาสนะของที่พักสงฆที่ไดกอสรางไปแลว เปนภาพถายจริง
8. มติความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่ที่พักสงฆนั้นอยูในเขตดูแลรับผิดชอบ ที่แสดงใหเห็น
วาไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
9. มติที่ป ระชุมของหมูบ าน และรายชื่อประชาชนที่ใหการสนับสนุนการขออนุญ าตสรางวัดในเขตที่ดิน ของ
ทางราชการ
2. ขอกําหนดพิเศษ
1. ผูยื่นรายงานขออนุญาตใชที่ดินของทางราชการเพื่อสรางวัด ตองเปนผูนําในพื้นที่และเปนผูที่เคารพนับถือยก
ยองของประชาชนในพื้นที่เทานั้น
2. ตองใหผูใหญบาน กํานัน นายอําเภอ เจาหนาที่/หนวยงานผูดูแลพื้นที่ที่จะขอใชสรางวัดนั้น ผูวาราชการ
จังหวัด ตลอดทั้งผูปกครองฝายสงฆ พิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ
3. พื้นที่ที่จะขออนุญาตใชสรางวัดนั้น ตองเปนที่ดินที่ทางราชการสามารถที่จะดําเนินการอนุญาตใหใชสรางวัด
ไดเทานั้น
4. ที่ดินที่จะขอสรางวัดนั้นตองอยูในที่ทเี่ หมาะสมกับการเปนที่อยูอาศัยของสมณะเพศ
5. มีบานเรือนประชาชนตั้งอาศัยอยูเปนหลักมั่นคงอยูโดยรอบ และเชื่อไดวาจะสามารถบํารุงสงเสริมวัดที่จะ
สรางได
หมายเหตุ ใหจัดทําเอกสารยื่นเพื่อขออนุญาตใชที่ดินของทางราชการเพื่อสรางวัด จํานวน 3 ชุด

นายสุนทร ปนตัน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 096-465-8239

รายงานขอใชที่ดินของทางราชการเพื่อสรางวัด
เขียนที่
วันที่

.
เดือน

พ.ศ

ผูยื่นรายงานขอใชที่ดิน ชื่อ
สัญชาติ

เชื้อชาติ

ศาสนา

บาน

อาชีพ

อยูบานเลขที่

ตําบล

มีความประสงคจะขอใชที่ดิน

อําเภอ

.

อายุ

ป

หมูที่

.

จังหวัด

.

ราชพัสดุ เพื่อสรางวัด
ส.ป.ก. เพื่อสรางวัด
อื่น ๆ

เพื่อสรางวัด

ขอยื่นรายงานขอใชที่ดิน ตอนายอําเภอ
1. ที่ดินอยูในเขตที่

จังหวัด

ดังมีรายการตอไปนี้

ราชพัสดุ อยูในความดูแลของ กรมธนารักษ

.

ส.ป.ก. อยูในความดูแลของ สนง. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อื่น ๆ
กระทรวง

.

ที่บาน

อําเภอ

จังหวัด

หมูที่

เนื้อที่

ไร

สิ้นเงินคากอสรางจํานวน
2)
สิ้นเงินคากอสรางจํานวน
3)
สิ้นเงินคากอสรางจํานวน
4)
สิ้นเงินคากอสรางจํานวน
5)
สิ้นเงินคากอสรางจํานวน

ตารางวา

.
มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ จด

.

ยาว

เมตร

ทิศใต จด

.

ยาว

เมตร

ทิศตะวันออก จด

.

ยาว

เมตร

ทิศตะวันตก จด

.

ยาว

เมตร

2. ไดดําเนินการกอสรางที่พักสงฆ เมื่อ ป พ.ศ
1)

งาน

ตําบล

กวาง

มีการกอสรางอาคารเสนาสนะไปแลว คือ
เมตร ยาว

เมตร จํานวน

หลัง

-.บาท (
กวาง

)
เมตร ยาว

เมตร จํานวน

-.บาท (
กวาง

หลัง
)

เมตร ยาว

เมตร จํานวน

หลัง

-.บาท (
กวาง

)
เมตร ยาว

เมตร จํานวน

-.บาท (
กวาง
-.บาท (

หลัง
)

เมตร ยาว

เมตร จํานวน

หลัง
)

-23. สถานที่ตั้งที่พักสงฆ อยูหางจากวัดที่ใกลที่ดิน คือ
1) ทิศเหนือ

มีวัด
มีพระภิกษุประจํา

2) ทิศใต

รูป

มีวัด
มีพระภิกษุประจํา

รูป

3) ทิศตะวันออก มีวัด
มีพระภิกษุประจํา

รูป

4) ทิศตะวันตก มีวัด
มีพระภิกษุประจํา

รูป

ระยะหาง

กิโลเมตร

สามเณร

รูป

ระยะหาง

กิโลเมตร

สามเณร

รูป

ระยะหาง

กิโลเมตร

สามเณร

รูป

ระยะหาง

กิโลเมตร

สามเณร

รูป

4. ขาพเจาขอรับรองวา บริเวณที่จะขอใชที่ดินเพื่อสรางวัดนี้มีบานเรือนราษฎรตั้งอยูอยางหนาแนน
เปนหลักฐานมั่นคง และทางราชการดําเนินการตั้งหมูบานและตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะทางการปกครองทองที่
แลวและไมเปนเหตุขัดขวาง ขัดของ หรือไมสะดวกตอการบริหารราชการแผนดิน และการเปนอยูของประชาชน
5. เมื่อไดจัดตั้งขึ้นแลวจะเปนประโยชนตอประชาชนที่ตั้งบานเรือนอยูโดยรอบ
จํ า นวน
ครัว เรือ น มี ป ระชาชนจํา นวน
คน และจะได รับ การสนั บ สนุน และบํ ารุงส งเสริม
จากประชาชนเปนอยางดี
6. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบของ
.
กระทรวง
ทุกประการ
7. พรอมกับรายงานนี้ ไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้
1) รายละเอียดของโครงการ
2) แผนที่แสดงอาณาเขตที่ดินของทางราชการ พรอมทั้งแสดงขอบเขตที่ดินที่ขอใช
สรางวัดดวย
3) แผนที่สังเขป แสดงที่ตั้งของทางราชการที่จะสรางวัด และรายละเอียดวัดใกลเคียง
พรอมแสดงเสนทางคมนาคม
4) แผนผังแสดงสิ่งกอสรางของที่พักสงฆในปจจุบัน และแผนผังสิง่ กอสรคางของวัด
ที่จะสรางขึ้นตามโครงการที่สรางวัดตอไป
5) ภาพถายอาคารเสนาสนะของที่พักสงฆที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ในที่ดินที่ขอ
สรางวัดนั้น อยางนอย 5 ภาพ และผูขอลงชื่อรับรองภาพถาย
6) สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขอยื่นคําขอ
(ลงชื่อ)
(
เบอรโทร

.
)
ผูยื่นคําขอ
/

.
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ขาพเจาขอรับรองวา คําขอใชที่ดินในเขตที่

ราชพัสดุ เพื่อสรางวัดขางตนเปนความจริง
ส.ป.ก. เพื่อสรางวัดขางตนเปนความจริง
อื่น ๆ
เพื่อสรางวัดขางตนเปนความจริง
(ลงนาม)

กํานันหรือผูใหญบาน

(ลงนาม)

ผูรับรอง

(ลงนาม)

ผูรับรอง

ความเห็นของเจาหนาที่ของหนวยราชการที่ดูแลพื้นที่

ราชพัสดุ
ส.ป.ก.
อื่น ๆ
.
ขอรับรองวาพื้นที่บริเวณที่จะขอใชที่ดินสรางวัดดังกลาว สามารถนํามาดําเนินการขออนุญาตใชประโยชนได
และอื่นๆ ..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงนาม)

.
(

วันที่

)
เดือน

พ.ศ

.

ความเห็นของเจาคณะอําเภอ...................................................................................................................………..……………..
.........................................................................................................................................................................………………….
(ลงนาม)

.
(

วันที่

)
เดือน

พ.ศ

.
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ความเห็นของนายอําเภอ.........................................................................................................................…………..…………...
..............................................................................................................................................................……………..…………….
(ลงนาม)

.
(

วันที่

)
เดือน

พ.ศ

.

ความเห็นของเจาคณะจังหวัด.................................................................................................................………..……………...
...........................................................................................................................................................................………………..
(ลงนาม)

.
(

วันที่

)
เดือน

พ.ศ

.

ความเห็นของผูวาราชการจังหวัด......................................................................................................................………………
.........................................................................................................................................................................………………….
(ลงนาม)

.
(

วันที่

)
เดือน

พ.ศ

กองพุทธศาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
หมายเหตุ ถาตองการขอใชที่ดินทางราชการใดใหกาเครื่องหมาย / ในชอง
ถาเปนที่ดินของทางราชการอื่นๆ ใหเติมชื่อหนวยราชการที่ดูแลที่ดินนั้นลงไป

.

คําแนะนําการจัดเตรียมเอกสารขออนุญาตใชที่ดิน

ปาสงวนแหงชาติ เพื่อสรางวัด

---------------------------1.เอกสารในการยื่นขออนุญาตใชที่ดินปาสงวนเพื่อสรางวัด มีดังนี้
1. แบบรายงานขอใชที่ดินของทางราชการเพื่อสรางวัด
2. รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานทีย่ ังไมหมดอายุ ของผูยื่นรายงานพรอมลงนามกํากับ
4. แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1 : 50,000 แสดงบริเวณที่ที่ขออนุญาตและพื้นที่ขางเคียง
ทีต่ ิดตอกับพื้นที่ที่ขอ (ติดตอหนวยงานเจาของพื้นที่)
5. แผนผังแสดงสิ่งกอสราง มีมาตราสวนกํากับ ระบุทิศใหถูกตอง โดยสั่งพิมพตามขนาดจริง หามยอหรือขยาย
เนื้อที่ 6-10 ไร ใหใชมาตราสวน 1 : 500
เนื้อที่ 10-20 ไร ใหใชมาตราสวน 1 : 750
เนื้อที่มากกวา 20 ไร ใหใชมาตราสวนตามความเหมาะสม หรือประมาณ 1 : 1000
ทั้งนี้ ผูที่จัดทําแผนผังควรเปนผูที่มีความรู และความชํานาญในดานนี้โดยเฉพาะ
6. แผนที่ ก ารเดิ น ทาง แสดงที่ ตั้ ง ที่ จ ะสร า งวั ด โดยมี ร ายละเอี ย ดแสดงที่ อ ยู ห มู บ า นและสถานที่ สํ า คั ญ
ที่อ ยูใกลเคีย งโดยรอบ, บอกเสนทางที่จะไปยังวัดนั้ น ๆ และระบุ วัดและระยะห างจากวัดที่จ ะขอสรา ง
ในแตละทิศใหชัดเจน
7. ภาพถายอาคารเสนาสนะของที่พักสงฆที่ไดกอสรางไปแลว เปนภาพถายจริง
8. มติที่แสดงวาไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองที่ทปี่ านั้นตั้งอยู และแสดง
ใหเห็นวาไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
9. มติที่ประชุมของหมูบาน และรายชื่อประชาชนที่ใหการสนับสนุน
10. รายงานเหตุผลและความจําเปนในการขอประโยชน (กรณีพื้นที่มากกวา 20 ไร) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
เจาสังกัดระดับกระทรวงหรือผูบัญชาการเหลาทัพ แลวแตกรณี

หมายเหตุ ใหจัดทําเอกสารยื่นเพื่อขออนุญาตใชที่ดินของทางราชการเพื่อสรางวัด จํานวน 3 ชุด
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาน 0 5477 5637

คําแนะนําการจัดเตรียมเอกสารขออนุญาตใชที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อสรางวัด

---------------------------1.เอกสารในการยื่นขออนุญาตใชที่ดินทางราชการเพื่อสรางวัด มีดังนี้
1. แบบรายงานขอใชที่ดินของทางราชการเพื่อสรางวัด
2. รายละเอียดของโครงการที่ขออนุญาต
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานทีย่ ังไมหมดอายุ ของผูยื่นรายงานพรอมลงนามกํากับ
4. แผนที่ที่แสดงเขตของที่ดินของทางราชการซึ่งแสดงบริเวณพื้นที่ที่เปนที่ดินของทางราชการและพื้นที่ขางเคียง
ที่ติดตอกับพื้นที่ของทางราชการนั้น เชน ที่ดินของทางราชการที่ขออนุญาตใชสรางวัดเปนที่ดินของ ส.ป.ก.
แผนที่ตองแสดงใหเห็นวา ที่ดินดังกลาวเปนที่ดินของ ส.ป.ก. และแสดงพื้นที่ขางเคียงไวดวย ซึ่งอาจเปน
ที่ดินของปาสงวน นิคมสหกรณ 1:50,000 เปนตน (ติดตอขอที่ ส.ป.ก)
5. แผนผังแสดงสิ่งกอสราง มีมาตราสวนกํากับ ระบุทิศใหถูกตอง โดยสั่งพิมพตามขนาดจริง หามยอหรือขยาย
เนื้อที่ 6-10 ไร ใหใชมาตราสวน 1 : 500
เนื้อที่ 10-20 ไร ใหใชมาตราสวน 1 : 750
เนื้อที่มากกวา 20 ไร ใหใชมาตราสวนตามความเหมาะสม หรือประมาณ 1 : 1000
ทั้งนี้ ผูที่จัดทําแผนผังควรเปนผูที่มีความรู และความชํานาญในดานนี้โดยเฉพาะ
6. แผนที่ ก ารเดิ น ทาง แสดงที่ ตั้ ง ที่ จ ะสร า งวั ด โดยมี ร ายละเอี ย ดแสดงที่ อ ยู ห มู บ า นและสถานที่ สํ า คั ญ
ที่อ ยูใกลเคีย งโดยรอบ, บอกเสนทางที่จะไปยังวัดนั้ น ๆ และระบุ วัดและระยะห างจากวัดที่จ ะขอสรา ง
ในแตละทิศใหชัดเจน
7. ภาพถายอาคารเสนาสนะของที่พักสงฆที่ไดกอสรางไปแลว เปนภาพถายจริง
8. การขออนุญาตทุกกิจการจะตองมีความเห็นของ อบต. และหากเปนกิจการที่เห็นวา อาจจะมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและชีวิตความเปนอยูประชาชนจะตองผานความเห็นชอบจากชุมชุนทองถิ่นวาไมมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและชีวิตความเปนอยูประชาชน ทั้งนี้ กิจการใดที่กฎหมายระบุวาตองผานการพิจารณาของ
หนวยงานอื่น ก็จะตองไดรับความเห็นชอบตามหลักเกณฑของหนวยงานนั้นๆ ดวย
9. รายชื่อประชาชนที่ใหการสนับสนุนการขออนุญาตสรางวัดในเขตที่ดินของทางราชการ
10. คําขอสละสิทธิที่ดินของบุคคลที่ไดรับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก. 4-52 ก.)
กรณีมีการจัดที่ดินแลว

หมายเหตุ ใหจัดทําเอกสารยื่นเพื่อขออนุญาตใชที่ดินของทางราชการเพื่อสรางวัด จํานวน 3 ชุด
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาน 0 5477 5637

คําแนะนําการจัดเตรียมเอกสารขออนุญาตใชที่ ราชพัสดุ เพื่อสรางวัด

---------------------------เอกสารในการยื่นขออนุญาตใชที่ดินของทางราชการเพื่อสรางวัด มีดังนี้
1. แบบรายงานขอใชที่ดินของทางราชการเพื่อสรางวัด
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูยื่นรายงานขอใชที่ดินของทางราชการเพื่อสราง
และยังไมหมดอายุ พรอมลงนามกํากับใหเรียบรอย
3. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใชประโยชนในที่ราชพัสดุที่ขอใช
4. แผนผังแสดงการใชประโยชนในที่ดินเฉพาะบริเวณที่ขอใชตามความเหมาะสมและจําเปน โดยขอใหมี มาตราสวน
ถูกตองตามหลักวิชาการและมีผูทรงคุณวุฒิรับรองผัง
เนื้อที่ 6-10 ไร ใหใชมาตราสวน 1 : 500
เนื้อที่ 10-20 ไร ใหใชมาตราสวน 1 : 750
เนื้อที่มากกวา 20 ไร ใหใชมาตราสวนตามความเหมาะสม หรือประมาณ 1 : 1000
5. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ราชพัสดุและระยะหางจากสถานที่สําคัญของจังหวัด เชน ศาลากลางจังหวัด
ที่วาการอําเภอ สถานีตํารวจ เปนตน
6. หนังสือยินยอมการใหใชที่ราชพัสดุของสวนราชการที่ครอบครองใชประโยชนอยูกอน
7. ภาพถายอาคารเสนาสนะของที่พักสงฆที่ไดกอสรางไปแลว เปนภาพถายจริง
8. มติที่ประชุมหมูบาน
9.รายชื่อประชาชนที่ใหการสนับสนุนการขออนุญาตสรางวัดในเขตที่ดินของทางราชการ
หมายเหตุ ใหจัดทําเอกสารยื่นเพื่อขออนุญาตใชที่ดินของทางราชการเพื่อสราง วัด จํานวน 3 ชุด
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาน 0 5477 5637

