
ศ.ถ.๑

คำำขออนุญำตสร้ำงวัด
เขียนท่ี………………………………………

วนัท่ี…………..เดือน……………………..พ.ศ………………

เร่ือง ขออนญุาตสร้างวดั
เรียนนายอำาเภอ....................................................................................................
สิ่งท่ีสง่มาด้วย ๑. สำาเนาหนงัสือสำาคญัแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ

๒. หนงัสือสญัญายกท่ีดินให้วดั
๓. ผงับริเวณสิ่งก่อสร้างตามโครงการ
๔. แผนท่ีสงัเขปจดุท่ีตัง้วดั

ข้าพเจ้า………………………………………อาย…ุ……….ปี สญัชาติ……………..เชือ้ชาติ…………….
ศาสนา…………………อาชีพ………………….อยูบ้่านเลขท่ี…………..หมูท่ี่………….ตำาบล…………………..
อำาเภอ……………………จงัหวดั…………………ขออนญุาตสร้างวดัมีรายการตอ่ไปนี ้

๑.ท่ีดินขออนญุาตสร้างวดัอยูบ้่าน(๑)..…………………………….ถนน……………………………………
หมูท่ี่………….ตำาบล/แขวง………………………อำาเภอ/เขต………………………จงัหวดั………………………...

๒.ท่ีดินท่ีขออนญุาตสร้างวดัเป็นกรรมสิทธ์ิของ(๒)….……………………………………………………...
มีหนงัสือสำาคญัสำาหรับท่ีดิน ส.ค.๑ น.ส.๓ น.ส. ๓ ก. โฉนด

อื่น ๆ………………………………………………………………………………
ตามสำาเนาหนงัสือสำาคญัสำาหรับท่ีดินท่ีแนบท้ายคำาขออนญุาตนี ้

๓.(ช่ือเจ้าของกรรมสิทธ์ิ)…………………………………………………………...เจ้าของท่ีดนิตามข้อ ๒
ได้ทำาหนงัสือ……………………..ยกท่ีดินให้สร้างวดัไว้ตอ่หน้านายอำาเภอ………………………….และ
เจ้าพนกังานท่ีดนิอำาเภอ………………………..เม่ือวนัท่ี……………
เดือน…………………….พ.ศ………………...
มีเนือ้ท่ี…………..ไร่…………….งาน………………..วา

มีเขต ทิศเหนือ ยาว…………………………..วา จด………………………………….
ทิศใต้ ยาว…………………………..วา จด………………………………….
ทิศตะวนัออก ยาว…………………………..วา จด………………………………….
ทิศตะวนัตก ยาว…………………………..วา จด………………………………….

ตามหนงัสือ(๓)……………………………………………ยกท่ีดนิให้สร้างวดัแนบท้ายคำาขออนญุาตนี ้



                                                                                                                                                          /๔.จำานวนเงิน...
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๔.จำานวนเงินและสมัภาระท่ีจะก่อสร้างมีอยู่แล้ว ดงันี ้เงินสด(๔)……………………………………..บาท
วสัดกุ่อสร้างมีมลูคา่(๕)……………………………………บาท รวมทัง้สิน้……………………………………บาท

๕.ท่ีตัง้วดัอยูห่่างจากวดัท่ีถกูต้องตามกฎหมาย
    (๑) ทิศเหนือ มีวดั………………………………….ตัง้อยูท่ี่บ้าน…………………………....หมูท่ี่………..

ตำาบล……………………………….อำาเภอ……………………………………...จงัหวดั…………………………….
ระยะห่าง………………………..กม. มีพระภิกษุประจำา……………………...รูป 
สามเณร……………………….รูป

    (๒) ทิศใต้ มีวดั………………………………….ตัง้อยูท่ี่บ้าน………………………....หมูท่ี่…………..
ตำาบล……………………………….อำาเภอ………………………………………จงัหวดั..
…………………………..
ระยะห่าง………………………..กม. มีพระภิกษุประจำา………………….….รูป สามเณร……….
……………….รูป

   (๓) ทิศตะวนัออก  มีวดั…………………………….ตัง้อยูท่ี่บ้าน………………………....หมูท่ี่………..
ตำาบล……………………………….อำาเภอ……………………………..
……….จงัหวดั…………………………….
ระยะห่าง………………………..กม. มีพระภิกษุประจำา……………………..รูป สามเณร….
…………………….รูป

   (๔) ทิศตะวนัตก มีวดั…………………………….ตัง้อยูท่ี่บ้าน…………………………....หมูท่ี่………….
ตำาบล……………………………….อำาเภอ……………………………………...จงัหวดั…………………………….
ระยะห่าง………………………..กม. มีพระภิกษุประจำา…………………….รูป สามเณร……..
………………….รูป
ตามแผนท่ีแสดงท่ีตัง้วดัท่ีแนบท้ายคำาขออนญุาตนี ้

๖.เม่ือข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้สร้างวัดแล้ว จะจัดการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุตามแผนผังท่ี
กรม
การศาสนาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยจะทำาการปลูกสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุให้แล้วเสร็จ พร้อมท่ีจะเป็น
ท่ีพำานกัของพระภิกษุสงฆ์ได้



๗.เม่ือได้ประกาศตัง้เป็นวดัแล้ว จะได้รับการบำารุงสง่เสริมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการประกอบ
ศาสนกิจในหมูบ้่าน  จำานวน(๖)…………………………….คน

๘.ในระหวา่งทำาการก่อสร้างวดั ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตัิตามคำาแนะนำาของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมือง และ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสงฆ์ทกุประการ และเม่ือปลกูสร้างเสร็จแล้วจะได้รายงานขอตัง้วดัตามกฎกระทรวงตอ่ไป

ขอแสดงความนบัถือ

   (ลงนาม)……………………………….ผู้ ย่ืนคำาขอ
(………………………………..)
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความคำาขออนญุาตสร้างวดัดงักลา่วข้างต้นเป็นความจริง

(ลงนาม)…………………………………………..กำานนัหรือผู้ใหญ่บ้าน
(………………………………………..)

(ลงนาม)…………………………………………..ผู้ รับรอง
(………………………………………..)

(ลงนาม)…………………………………………..ผู้ รับรอง
(………………………………………..)

ความเห็นของเจ้าคณะอำาเภอ…………………………………………………………………………………………
(ลงนาม)…………………………………………………….

(………………………………………..)
เจ้าคณะอำาเภอ……………………………………………………

วนัท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ………

ความเห็นของนาย
อำาเภอ……………………………………………………………………………………………….

(ลงนาม)…………………………………………………….



(………………………………………..)
นายอำาเภอ……………………………………………………

วนัท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ………
ความเห็นของเจ้าคณะจงัหวดั………………………………………………………………………………………….

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

เจ้าคณะจงัหวดั……………………………………………
วนัท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ………

ความเห็นของผู้วา่ราชการจงัหวดั…………………………………………………………………………………….
(ลงนาม)…………………………………………………….

(………………………………………..)
ผู้วา่ราชการจงัหวดั…………………………………

วนัท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ………

คำำแนะนำำว่ำด้วย  กำรขออนุญำตสร้ำงวัด

เอกสำรและรำยกำรที่จำำเป็นและสำำคัญ
๑.  สำาเนาหนงัสือสำาคญัเก่ียวกบัท่ีดินท่ีจะใช้เป็นท่ีสร้างวดั  ซึง่ต้องมีเนือ้ท่ีไมน้่อยกว่า ๖ ไร่
๒. หนงัสือสญัญายกท่ีดินให้สร้างวดั (ศถ.๒)  หรือหนงัสือท่ีกรม,กระทรวง,(เจ้าของท่ีดนิ  ผู้ดแูลท่ีดนิ) 

อนญุาตให้ใช้ท่ีดนิเป็นท่ีสร้างวดั  หากหลกัฐานกรรมสิทธ์ิท่ีดนิเป็นช่ือของวดัท่ีขอสร้างอยูแ่ล้วให้ชีแ้จงการได้มาซึง่
ท่ีดนินัน้  และให้ระบช่ืุอบคุคลหรือสว่นราชการท่ีเป็นเจ้าของ  หรือเป็นผู้ดแูลตามกฎหมายก่อนออกหลกัฐานในนาม
วดันัน้ไว้ด้วย

๓.  ในแบบ  ศถ. ๑  ช่องเงินทนุ (หมายถึงเงินสดท่ีผู้ขอสร้างมีอยู่)  และช่องสมัภาระให้ลงจำานวนเงินทัง้
สองช่อง  และรวมเงินแล้วจะต้องไมน้่อยกวา่ ๕๐,๐๐๐  บาท  ถ้ามีบญัชีเงินทนุและสมัภาระประกอบอีกตา่งหาก 
ก็ให้ลงตวัเลขจำานวนเงินให้ตรงกบัในแบบ ศถ. ๑  ด้วยสำาหรับรายใดท่ีดำาเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะไปแล้ว 
ให้คิดราคาคา่ก่อสร้างทัง้หมดเป็นเงิน  แล้วกรอกไว้ในช่องสมัภาระ

๔.  แผนผงัแสดงอาคารเสนาสนะสิ่งปลกูสร้างของวดัท่ีจะสร้างขึน้ให้แสดงขนาดและตำาแหน่งอาคารตา่ง ๆ 
เช่น กฏิุ  หอสวดมนต์  ศาลาการเปรียญ  อโุบสถ  และโรงเรียนปริยตัิธรรม  เป็นต้น  โดยจดัแบง่เป็นพทุธาวาส  เขต
สงัฆาวาส  เขตสาธารณสงเคราะห์  ตามความเหมาะสมของจำานวนท่ีดิน  ขอบเขตของท่ีดินท่ีขออนญุาต  ซึง่ขยาย
มาตราสว่นจากโฉนดหรือหนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  ให้จดัทำาเป็นแบบพิมพ์เขียวมีมาตราสว่นประกอบ  เพ่ือ
สะดวกในการตรวจสอบและเป็นประโยชน์ในการพฒันาวดัในโอกาสตอ่ไป



๕.   แผนท่ีแสดงจุดท่ีตัง้วดั  ให้ระบุช่ือบ้าน  ช่ือวดัท่ีอยู่ข้างเคียงโดยรอบ  เส้นทางคมนาคมติดต่อกับวดั 
ท่ีขออนญุาตสร้าง  และกำาหนดระยะทางไว้ด้วย  ใช้กระดาษ 40 x 60

หลักเกณฑ์สำำคัญ
๑.  จำานวนประชาชนท่ีจะบำารุงวดั  จะต้องไมน้่อยกวา่ ๑ ,๐๐๐  คน เว้นแตมี่เหตจุำาเป็น (เม่ือมีประชาชนไม่

ถึง ๑,๐๐๐  คน)  ให้ชีแ้จงเหตผุลประกอบไว้ด้วย
๒.  วนัท่ี  เดือนและปี  ท่ีทำาหนงัสือสญัญาตกลงยกท่ีดินให้สร้างวดั  กบัท่ีต้องแจ้งใน สถ. ๑ (คำาขอข้อ ๒) 

ต้องตรงกนั
๓.  อยูห่า่งจากวดัอื่นท่ีถกูต้องตามกฎหมายแล้ว ไมน้่อยกวา่ ๒ กม. เว้นแตจ่ะมีเหตจุำาเป็นก็ให้ชีแ้จงถึงเหตุ

จำาเป็นไว้ด้วย
๔.  ความเห็นชอบของเจ้าคณะและเจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง  ในแบบ ศถ.๑  ต้องมีครบถ้วน

คำำเตอืน
๑.  คำาขออนุญาตและเอกสารต่าง ๆ ควรพิมพ์หรือเขียนให้ชัดเจนอ่านง่าย  และถูกต้องตามอักขรวิธี 

เพราะจะต้องเก็บไว้เป็นหลกัฐานสำาคญั  และเม่ือออกหนงัสืออนญุาตให้สร้างวดัจะได้ไม่ผิดพลาด  (โดยเฉพาะช่ือ
บ้าน  หมู่ท่ี  ตำาบล  อำาเภอ  จงัหวดัท่ีสร้างวดั) และช่ือผู้ขออนญุาต  ควรเขียนให้ชดัเจนและถกูต้องตามความเป็น
จริงด้วย)

๒.  เม่ือได้รับอนุญาตให้สร้างวัดแล้ว    จะต้องสร้างวดัขึน้ตามสถานท่ีและตามแบบแปลนแผนผงัวดัให้
เสร็จสิน้ตามเง่ือนไขในระยะเวลาท่ีกำาหนด  และจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด

๓.  เม่ือได้สร้างเสนาสนะเป็นหลกัฐานมัน่คง สมควรเป็นท่ีพำานักของพระสงฆ์ได้แล้ว  ให้ผู้ ขออนุญาตรีบ
รายงานขอตัง้วดัได้ทนัทีตอ่ไปด้วย

๔.  ในการติดตามเร่ือง  ให้จดวนั  เดือน  ปี เลขท่ีหนงัสือนำาส่งของจงัหวดั  และช่ือผู้ขออนญุาตให้ถกูต้อง
แน่นอน  ก่อนท่ีจะไปติดตามเร่ืองท่ีสำานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ



คำำอธิบำยกำรกรอกรำยกำร
ในคำาขออนญุาตสร้างวดั (ศถ.๑)

(๑) ให้ระบช่ืุอบ้านตามท่ีทางราชการได้ประกาศตัง้ช่ือไว้
(๒) ให้ระบช่ืุอเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นหนว่ยราชการ ให้ระบช่ืุอหน่วยราชการนัน้ๆ
(๓) หากเป็นท่ีดนิของเอกชน ให้เติมคำาวา่ “สญัญา” สว่นกรณีท่ีเป็นท่ีดนิของทางราชการ ให้เติมคำาวา่ “อนญุาต”
(๔) จำานวนเงินสดท่ีมีอยู่
(๕) หมายถึงราคาของวสัดท่ีุจะใช้ในการก่อสร้างท่ีมีอยู ่รวมกบัราคาสิ่งปลกูสร้างไปแล้ว
(๖) ให้ลงจำานวนตามความเป็นจริง หากมีจำานวนไมถ่ึง ๑,๐๐๐ คน ต้องบนัทกึชีแ้จงเหตผุลความจำาเป็นประกอบ
แนบ
       มาด้วย

บนัทกึตรวจสอบกำรได้มำซึ่งที่ดนิ

เร่ืองขออนญุาตสร้างวดัของ……………………………………ท่ีบ้าน…………………………………………………
หมูท่ี่………….ตำาบล………………………..………………..อำาเภอ…………………………….จงัหวดั…………………………

เอกสารสิทธิท่ีดนิเป็นของ……………………………………………..เนือ้ท่ี…………………………………..ไร่
เจ้าของท่ีดินเดิม……………………………………………………………..อยูบ้่านเลขท่ี………………หมู่

ท่ี………..ตำาบล……………………………..อำาเภอ…………………………………จงัหวดั…………………..
ตามท่ีได้มีการใช้ท่ีดินตามเอกสารสิทธิโฉนดท่ีดนิเลขท่ี……………………เนือ้ท่ี………………………………ไร่

เพ่ือสร้างวดั ซึง่ระบช่ืุอวดั…………………………………….. เป็นผู้ครอบครองสิทธิอยูก่่อนจะได้รับอนญุาตให้สร้างวดั 
ตัง้วดันัน้ เดิมท่ีดนิแปลงนีเ้ป็นมาอยา่งไร่……………………………………………………………………………………….

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

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

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



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

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

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

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

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

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

ท่ีดนิแปลงนีไ้มเ่ป็นท่ีธรณีสงฆ์ของวดัอื่นใด ไมเ่ป็นการนำาเอาท่ีธรณีสงฆ์วดัอืน่มาย่ืนเสนอขออนญุาต 
สร้างวดัใหม่

ลงช่ือ……………………………………เจ้าของท่ีดนิ
                           (………………………………………..)

        ............................................................เจ้าอาวาส
        (……………………………….……….)

ลงช่ือ………………………………………….
        (………………………………….……..)

     ผู้อำานวยการสำานกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสมทุรสงคราม
ศถ.๒

หนังสือสัญญำยกที่ดนิให้สร้ำงวัด

         เขียนท่ี…………………………………………
วนัท่ี…………..เดือน…………………………….พ.ศ……….

ข้าพเจ้า(๑)………………………………………………………………………….อาย…ุ……………..ปี
ฐานะการสมรส โสด สมรส มา่ย
ตัง้บ้านเรือนอยูบ้่านเลขท่ี……………………………..หมูท่ี่………………
ถนน……………………………………..ถือบตัรประจำาตวั ประชาชน ข้าราชการ

พนกังานรัฐวิสาหกิจ
เลขท่ี………………ออกให้โดย………………………….เม่ือวนัท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………
ดงัสำาเนาบตัรประจำาตวั  และทะเบียนบ้าน  แนบท้ายข้อตกลงนี ้ขอทำาหนงัสือเพ่ือแสดงเจตนาตกลงมีข้อความ
ดงัตอ่ไปนี ้

ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะยกท่ีดินซึง่อยูห่มูท่ี่………………..บ้าน(๒)
…………………………………………….
ตำาบล………………………………….อำาเภอ……………………………………….จงัหวดั………………………...
เนือ้ท่ี………………..ไร่………………..งาน…………………วา่ ซึง่ข้าพเจ้ามีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง คือ 

โฉนด น.ส.๓ น.ส.๓ ก. สค.๑         เลขท่ี………………………………
ท่ีแนบมานี ้ มีแนวเขต คือ



ทิศเหนือ ยาว…………………………..วา จดท่ีดนิ…………..………………………….
ทิศใต้ ยาว…………………………..วา จดท่ีดนิ……………………………………..
ทิศตะวนัออก ยาว…………………………..วา จดท่ีดนิ……………………………………..
ทิศตะวนัตก ยาว…………………………..วา จดท่ีดนิ……………………………………..

เพ่ือสร้างวดั โดย (นาย,นาง,นางสาว)(๓)…………………………………………………………เป็นผู้ขออนญุาต
เม่ือกระทรวงศกึษาธิการประกาศตัง้เป็นวดัในราชกิจจานเุบกษาแล้ว ข้าพเจ้าจะจดัการโอนท่ีดนิให้แกว่ดัภายใน ๖๐ วนั 
นบัแตป่ระกาศในราชกิจจานเุบกษา

เพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำาคญัตอ่หน้าพยาน
 (๔)

(ลงนาม)……………………………………..ผู้ยกให้
(……………………………………)

(ลงนาม)……………………………………..นายอำาเภอ
(……………………………………)

(ลงนาม)……………………………………..เจ้าพนกังานท่ีดิน
(……………………………………)

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

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

คำำอธิบำยกำรกรอกรำยกำรในหนังสือสัญญำยกที่ดนิ
ให้สร้ำงวัด (ศถ.๒)

---------------------
(๑) ให้ระบช่ืุอเจ้าของท่ีดิน หรือผู้ ได้รับมอบอำานาจตามกฎหมาย ผู้ได้รับมรดก ผู้จดัการมรดก 
      (ในกรณีท่ีมีทายาท ต้องได้รับการยินยอมจากทายาทด้วย ถ้าทายาทยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ต้องขอ

อำานาจ 
      ศาล) หรือผู้จดัการมรดกตามพินยักรรมท่ีระบยุกท่ีดินให้สร้างวดั
(๒) ให้ระบ ุหมูท่ี่ บ้าน ตำาบล อำาเภอ จงัหวดั ตามความเป็นจริงในปัจจบุนั (ในกรณีท่ีช่ือหมูบ้่าน ตำาบล  
        อำาเภอ จงัหวดัในปัจจบุนัไมต่รงตามในหนงัสือสำาคญัสำาหรับท่ีดนิ ให้แนบหลกัฐานการเปลี่ยนแปลง  
       จากทางราชการ หรือบนัทกึรับรองของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท้องท่ี)
(๓) ระบช่ืุอผู้ขออนญุาตสร้างวดั
(๔) ผู้ยกให้ลงนาม ในกรณีท่ีผู้ยกท่ีดินให้สร้างวดัมีคูส่มรส ให้คูส่มรสทำาหนงัสือยอนยอมตามแบบแนบ   
      ท้ายมาด้วย



หนังสือยนิยอม

ทำาท่ี...............................................................
วนัท่ี............เดือน..............................................พ.ศ.........................

โดยหนงัสือฉบบันี ้ 
ข้าพเจ้า................................................................................................อาย.ุ.....................ปี

อยูบ้่านเลขท่ี...........................................ถนน......................................................ตำาบล/
แขวง...................................................

อำาเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั...........................................ซึง่เป็น สามี/ภรรยา  โดยถกูต้องตามฎ
หมาย

ของ.....................................................................ขอให้ความยินยอม
แก่.....................................................................................

ในอนัท่ีจะทำานิติกรรม................................................................................................................................................................
กบั..............................................................................................................................................................................................



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

                                                 ผู้ให้ความ

ยินยอม

ข้าพเจ้า..................................................................................................ขอรับรองว่า เป็นลายมือช่ืออนั
แท้จริง

ของ.........................................................................................ซึง่เป็น สามี/ภรรยา  ข้าพเจ้าแท้จริง

(ลงนาม).................................................................ผู้ รับรอง
(...............................................................)

ศ.ถ.๔
หนังสือสัญญำยกที่ดนิให้สร้ำงวัด

เขียนท่ี................................................................
วนัท่ี.................เดือน.........................................พ.ศ.....................

ข้าพเจ้า..................................................................................................................อายุ....................ปี
ฐานการสมรส โสด สมรส หม้าย



ตัง้บ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี.................ถนน..................................................................................................
ถือบตัรประจำาตวั ประชาชน ข้าราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ
เลขท่ี...............................ออกให้โดย............................................เม่ือวนัท่ี................เดือน..........................พ.ศ......................
ดงัสำาเนาบตัรประจำาตวั  และทะเบียนบ้าน  แนบท้ายข้อตกลงนี ้ ขอทำาฟหนงัสือเพ่ือแสดงเจตนาตกลงยกท่ีดินให้สร้างวดัไว้ตอ่หน้า
นายอำาเภอ..............................และเจ้าพนกังานท่ีดินอำาเภอ................................................................   มีข้อความดงัตอ่ไปนี ้

ข้าพเจ้าสญัญาวา่จะยกท่ีซึง่อยู่หมู่ท่ี.......................บ้าน.......................................................................
ตำาบล..........................................................อำาเภอ..........................................................จงัหวดั.................................................
เนือ้ท่ี..........................ไร่................................งาน.......................วา ซึง่ข้าพเจ้ามีสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง คือ

โฉนด น.ส.๓ น.ส.๓ ก. ส.ค.๑  เลขท่ี.............................................  ท่ีแนบมานี ้ มีแนวเขต คือ
ทิศเหนือ ยาว......................................วา่ จดท่ีดิน...........................................................
ทิศใต้ ยาว......................................วา่ จดท่ีดิน...........................................................
ทิศตะวนัออก ยาว......................................วา่ จดท่ีดิน...........................................................
ทิศตะวนัตก ยาว......................................วา่ จดท่ีดิน...........................................................

เพ่ือสร้างวดัโดย (นาย.นาง,นางสาว).................................................................................................เป็นผู้ขออนญุาต
เม่ือประกาศตัง้เป็นวดัในราชบกิจจานเุบกษาแล้ว  ข้าพเจ้าจะจดัการโอนท่ีดินให้แกว่ดัภายใน  ๖๐  วนั  นบัแตป่ระกาศในราชกิจจานเุบกษา

เพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำาคญัตอ่หน้าพยาน

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

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

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

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

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

ข้อแนะนำำกำรเขียนแผนผัง และแผนที่โดยสังเขป
ประกอบกำรข้ออนุญำตสร้ำงวัด, ตัง้วัด และขอพระรำชทำนวสุิงคำมสีมำ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
กำรเขียนแผนฝังวัด



๑. เขียนขอบเขตท่ีดิน โดยขยายจากรูปท่ีดินในเอกสารสิทธิท่ีดิน( น.ส.๓, น.ส.๓ก โฉนด ) หากมีหลาย
แปลงให้เขียนตอ่เช่ือมกนั และแสดงแนวเขตท่ีติดตอ่ด้วย

๒.เขียนสิ่งก่อสร้างภายใน บริเวณท่ีดนิท่ีขออนญุาตสร้างวดั โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นจริง (ขนาด
ของอาคาร จดุท่ีตัง้ของอาคารภายในท่ีดิน

๓.เขียนทางคมนาคมท่ีผ่านท่ีดนิ
๔.เขียนเคร่ืองหมายบอกทิศ
หมำยเหตุ ทัง้ข้อ ๑,๒,๓ ใช้มำตรำส่วนเดียวกัน ตำมควำมเหมำะสม

เนือ้ที่ ๖– ๑๐ ไร่ ใช้มำตรำส่วน ๑:๕๐๐
เนือ้ที่ ๑๐–๒๐ ไร่ ใช้มำตรำส่วน ๑:๗๕๐
เนือ้ที่ ๒๐ ไร่ขึน้ไป ใช้มำตรำส่วน ๑:๑๐๐๐

กำรเขียนแผนทโีดยสังเขป
๑. เขียนเส้นทางคมนาคมให้ชดัเจน (เส้นทางหลวงแผนดิน ทางแยกเข้าหมูบ้่านทางเข้าบริเวณทีขอ

อนญุาต
สร้างวดั และทิศทางติดตอ่กบัวดัข้างเคียง )

๒. แสดงตำาแหน่งท่ีตัง้บริเวณท่ีขออนญุาตสร้างวดั ตำาแหน่งท่ีตัง้ของวดัข้างเคียง(ต้องตรงกบัในคำาขอ
อนญุาตสร้างวดั)

๓. เคร่ืองหมายบอกทิศ
๔. ควรใช้กระดาษขนาด ๔๐ x ๖๐ ซม.
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