
(ศถ.๑) 

คำขออนุญาตสรางวัด 
เขียนที่.................................................... 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

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

เรื่อง  ขออนุญาตสรางวัด 

เรียน  ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑.  สำเนาหนังสอืสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

  ๒.  หนังสอืสัญญายกที่ดินใหสรางวัด / หนังสือยินยอมของคูสมรส 
  ๓.  แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ ที่ขออนุญาตสรางวัด 

  ๔.  แผนผังแสดงเขตที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรางภายในที่ดินที่จะใชสรางวัด 

  ๕.  ภาพถายที่ดินที่ใชสรางวัด หรือ เสนาสนะในพื้นที่สรางวัด 

  ๖.  สำเนาทะเบียนบาน / สำเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาตฯ / สำเนาบัตรประชาชน  
      ของคูสมรส 
  ๗.  อ่ืน ๆ 

  ขาพเจา.............................................................อายุ.............ป  สัญชาติ.............เชื้อชาติ............... 
ศาสนา...............................อาชีพ...........................................อยูบานเลขที่...........หมูที่...........ตำบล......................... 
อำเภอ..................................จังหวัด.......................................ขออนุญาตสรางวัดมีรายการตอไปนี้ 

๑. ที่ดินที่ขออนุญาตสรางวัดอยูบาน........................................ถนน...............................................  
หมูที่...............ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................. 

  ๒. ที่ดินที่ขออนุญาตสรางวัดเปนกรรมสิทธิ์ของ................................................................... 
มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน น.ส. ๓   น.ส. ๓ ก.    น.ส. ๓ข.    โฉนดท่ีดิน 

     เลขที่............................................................................................................. 
    มีเนื้อท่ี......................ไร.....................งาน.......................ตารางวา 
ตามสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินที่แนบทายคำขออนุญาตน้ี 

๓. กรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
๓.๑ กรณีที่ดินของเอกชน 

                (ชื่อเจาของกรรมสิทธิ์)......................................................................... ตามขอ ๒ 

ไดทำหนังสือสัญญายกท่ีดินใหสรางวัด (ศถ.๒) ไวตอผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
เมื่อวันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ................  
มีเนื้อที่.................ไร........................งาน......................ตารางวา 

 ๓.๒ กรณีที่ดินของทางราชการ  
           (ชื่อหนวยงานผูดูแลที่ดิน)................................................................... ตามขอ ๒ 

ไดมีหนังสืออนุญาตใหใชที่ดินใหสรางวัดไวตอผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติตามหนังสือ
..........................................................................ลงวันที่ ...........เดือน................................พ.ศ............ 
มีเนื้อท่ี.................ไร........................งาน......................ตารางวา 

/มีแนวเขต... 



- ๒ - 
 
.  มีแนวเขตที่ดนิ ทิศเหนือ ยาว.........................เมตร จด............................................ 

 ทิศใต  ยาว.........................เมตร จด............................................ 
  ทิศตะวันออก ยาว.........................เมตร จด............................................ 

  ทิศตะวันตก ยาว.........................เมตร จด............................................  

  ๔. จำนวนเงินและสัมภาระท่ีจะกอสรางมีอยูแลว ดังน้ี เงนิสด..........................................บาท 

วัสดุกอสรางมีมูลคา.............................................บาท รวมทั้งสิ้น............................................บาท 

  ๕. ที่ตั้งวัดอยูหางจากวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๓๕ 
มาตรา ๓๑ 

      (๑) ทิศเหนือ  มีวัด...........................................ตั้งอยูที่บาน...............................หมูที่............. 
ตำบล.........................................อำเภอ....................................................จังหวัด..................................................... 
ระยะทางหาง................................................กิโลเมตร   

    (๒) ทิศใต มีวัด..............................................ตั้งอยูที่บาน..................................หมูที่............  
ตำบล.........................................อำเภอ....................................................จังหวัด..................................................... 
ระยะทางหาง................................................กิโลเมตร     

    (๓) ทิศตะวันออก มีวัด...........................................ตั้งอยูที่บาน............................หมูที่..........  
ตำบล.........................................อำเภอ....................................................จังหวัด..................................................... 
ระยะทางหาง................................................กิโลเมตร     

    (๔) ทิศตะวันตก มีวัด..........................................ตั้งอยูที่บาน..............................หมูท่ี.............  
ตำบล.........................................อำเภอ....................................................จังหวัด..................................................... 
ระยะทางหาง................................................กิโลเมตร   
ตามแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ขออนุญาตสรางวัด ที่แนบทายคำขออนุญาตนี้ 

๖. เมื่อขาพเจาไดรับอนุญาตใหสรางวัดแลว จะจัดการกอสรางเสนาสนะและถาวรวัตถุตามที่
ไดรับอนุญาตตามกฎกระทรวง โดยจะทำการปลูกสรางเสนาสนะและถาวรวัตถุใหแลวเสร็จ พรอมที่จะเปนที่
พำนักของพระภิกษุสงฆได 

๗. เมื่อไดประกาศตั้งเปนวัดแลว จะไดรับการบำรุงสงเสริมและเปนประโยชนแกประชาชน 
ในการประกอบศาสนกิจในทองถ่ิน  จำนวน .............................. คน 

๘. การขออนุญาตสรางวัดในครั้งนี้ เนื่องจากมีความจำเปนตามสภาพแหงทองท่ี ขาพเจา 
จะขอยกเวนหลักเกณฑ ดังนี้ 

     ๘.๑ กรณีท่ีดินที่ใชสรางวัดมีเนื้อที่นอยกวา ๖ ไร (โปรดระบุเหตุผล ความจำเปน และ
ประโยชนท่ีประชาชนในทองถ่ินจะไดรับจากการสรางวัดนั้น) 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
/๘.๒ กรณทีี่... 

 



- ๓ - 

    ๘.๒ กรณีที่ มีวัดอ่ืนตั้งอยูในระยะ ๒ กิโลเมตร (โปรดระบุเหตุผล ความจำเปน และ
ประโยชนท่ีประชาชนในทองถ่ินจะไดรับจากการสรางวัดนั้น) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

    ๘.๓ กรณีที่มีประชาชนในทองถิ่นไมถึงหนึ่งพันคน (โปรดระบุเหตุผล ความจำเปน และ
ประโยชนท่ีประชาชนในทองถ่ินจะไดรับจากการสรางวัดนั้น) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

๙. ในระหวางทำการกอสรางวัด ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่ฝายบานเมือง 
และเจาคณะฝายสงฆทุกประการ และเมื่อปลูกสรางเสร็จแลวจะไดรายงานขอตั้งวัดตามกฎกระทรวงตอไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

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

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

 
 

ความเห็นของเจาคณะตำบล.............................................................................................................................. 
 

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

      เจาคณะตำบล..................................................... 
              วันที่.............เดอืน..........................พ.ศ............... 
 
 
 

/ความเห็นของ... 
 



- ๔ - 
 

ความเห็นของเจาคณะอำเภอ.............................................................................................................................. 
 

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

      เจาคณะอำเภอ..................................................... 
              วันที่.............เดอืน..........................พ.ศ................ 
 
 

ความเห็นของนายอำเภอ.............................................................................................................................. 
 

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

      นายอำเภอ........................................................... 
              วันที่.............เดอืน..........................พ.ศ............... 
 
 

ความเห็นของเจาคณะจังหวัด.............................................................................................................................. 
 

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

      เจาคณะจังหวัด..................................................... 
              วันที่.............เดอืน..........................พ.ศ.................. 
 
 

ความเห็นของผูวาราชการจังหวัด.................................................................................................................... 
 

(ลงนาม)......................................................... 
                                                       (นายณรงศักดิ์ ออทอง) 

     ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

                ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ 
              วันที่..........เดอืน..........................พ.ศ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ศถ.๒) 

หนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินใหสรางวัด 

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

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

ขาพเจา............................................................................................. อายุ.............................................. 
ฐานะการสมรส       (  ) โสด                 (  )  สมรส                  (  )  หมาย 
อยูบานเลขที่………........ หมูที่...... ถนน........... ตำบล..................... อำเภอ.........................จังหวัด..................... 
ถือบัตรประชาชน          (  )ประชาชน             (  )  ขาราชการ              (  )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เลขที่ .............................. ออกใหโดย .............................. เมื่อวันท่ี.........เดือน .............................. พ.ศ............ 
ขอทำหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินใหสรางวัด ไวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมีขอความดังตอไปนี้  
 ขาพเจาสัญญาวาจะยกท่ีดินที่ปลอดภาระผูกพันใด ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งอยู ณ บาน ............................
หมูที่...........ตำบล................................ อำเภอ......................................... จังหวัด........................................ 
เนื้อที่................. ไร................... งาน..................... ตารางวา  ซึ่งขาพเจาถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง คือ  
(  ) โฉนดที่ดิน (  ) น.ส. ๓  (  ) น.ส. ๓ ก. (  ) น.ส. ๓ ข. เลขที่................... ที่แนบมาพรอมนี้ มีแนวเขต คือ 

ทิศเหนือ ยาว ................................. เมตร  จด ................................................. 
ทิศใต              ยาว ................................. เมตร  จด ................................................. 
ทิศตะวันออก     ยาว ................................. เมตร  จด ................................................. 
ทิศตะวันตก     ยาว ................................. เมตร  จด ................................................. 

เพื่อสรางวัด  โดย  (นาย,นาง,นางสาว,) ................................................................................... เปนผูขออนญุาต
 เมื่อประกาศตั้งวัดแลว  ขาพเจาตกลงยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินพรอมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสราง 
ใหแกวัดที่ตั้งขึ้นภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการใหความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 

 เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน 

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

(ลงนาม) .................................................ผูรับสัญญา 
      (นายณรงศักดิ์ ออทอง)     

ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ                                               

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

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

 

 



 

หนังสือยินยอมของคูสมรส 

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

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

โดยหนังสือฉบับนี้  ขาพเจา.........................................................................อายุ....................ป 
อยูบานเลขที่...................หมูที่...........ถนน.................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต.......................... 
จังหวัด............................ซึ่งเปน  สามี/ภรรยา  โดยถูกตองตามกฎหมายของ...................................................... 
ขอใหความยินยอมแก........................................................ในอันที่จะทำนิติกรรมสัญญาตกลงยกที่ดินใหสรางวัด
กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

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

ผูใหความยินยอม 

ขาพเจา.........................................................................ขอรับรองวาเปนลายมือชื่ออันแทจริง 
ของ...........................................................................ซึ่งเปน  สามี/ภรรยา  ขาพเจาจรงิ 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือยินยอมของบุตร 

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

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

โดยหนังสือฉบับนี้  ขาพเจา.........................................................................อายุ....................ป 
อยูบานเลขที่...................หมูที่...........ถนน.................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต.......................... 
จังหวัด............................ซึ่งเปนบุตรโดยถูกตองตามกฎหมายของ.................................................................. 
ขอใหความยินยอมแก........................................................ในอันที่จะทำนิติกรรมสัญญาตกลงยกที่ดินใหสรางวัด
กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

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

      (........................................................) 
     ผูใหความยินยอม 

ขาพเจา........................................................................ขอรับรองวาเปนลายมือชื่ออันแทจริง 
ของ...........................................................................ซึ่งเปนบุตรขาพเจาจริง 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือยินยอมใหดำเนินการใหขออนุญาตสรางวัด 

เขียนท่ี............................................................. 
........................................................................ 
........................................................................ 

วันที่...........เดือน....................................พ.ศ............... 
  ขาพเจา.............................................................................................อายุ...............................ป  
อยูบานเลขที่....................หมูที่.............ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด....................................ไดถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินซึ่งต้ังอยู ณ บาน.................................. 
หมูที่...............ตำบล......................................อำเภอ........................................จังหวัด.......................................... 
ยินยอมให......................................................................................................................อายุ..............................ป 
อยูบานเลขที่....................หมูที่............ถนน...............ตำบล/แขวง......................อำเภอ/เขต............................... 
จังหวัด..................................เปนผูดำเนินการขออนุญาตสรางวัด........................................................................ 
โดยใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎกระทรวงที่เก่ียวของจนดำเนินการแลวเสร็จ 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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


