
 

 

 

 

 

 

 

หมวด ๑ 
การสร้างวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

การสร้างวัด  
ตามกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด 

การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙  (หมวด ๑) 

หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตสร้างวัด 
๑.  ที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่สร้างวัดต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่  (เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นตำมสภำพแห่งท้องที่  

โดยต้องระบุเหตุผล  ควำมจ ำเป็น  และประโยชน์ที่ประชำชนในท้องถิ่นจะได้รับจำกกำรสร้ำงวัดนั้น) 
๒.  เป็นสถานที่สมควรเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ 
๓.  เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน  (เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นตำมสภำพแห่ง

ท้องที่  โดยต้องระบุเหตุผล  ควำมจ ำเป็น  และประโยชน์ที่ประชำชนในท้องถิ่นจะได้รับจำกกำรสร้ำงวัดนั้น) 
๔.  มีเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่า  เมื่อต้ังเป็นวัดแล้วจะได้รับการท านุบ ารุงส่งเสริมจากประชาชน 
๕.  ตั้งอยู่ห่างจากวัดอ่ืนไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร  (เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นตำมสภำพแห่งท้องที่  โดยต้อง

ระบุเหตุผล  ควำมจ ำเป็น  และประโยชน์ที่ประชำชนในท้องถิ่นจะได้รับจำกกำรสร้ำงวัดนั้น) 
๖.  มีหลักฐานที่แสดงถึงจ านวนเงินและสัมภาระท่ีจะใช้ในการสร้างวัดรวมกันไม่น้อยกว่า ๒ แสนบาท 
๗.  ผู้ใดจะสร้างวัดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง ให้ยื่นค าขอสร้างวัดต่อผู้อ านวยการ

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะปกครองสงฆ์ที่สังกัด
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง (แบบฟอร์ม ศถ.๑) 

๘.  ให้เสนอเรื่องการสร้างวัดพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

๙.  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรให้สร้างวัดได้ ให้อนุญาตเป็นหนังสือตามแบบ ว.๑ (ใบประกาศ
อนุญาตสร้างวัด) 

๑๐.  ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอสร้างวัดทราบ 

๑๑.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รายงานการได้รับอนุญาตสร้างวัดให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ เพ่ือผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานให้
นายกรัฐมนตรี และมหาเถรสมาคมทราบต่อไป 

เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตสร้างวัด 
 

ที่ดินของทางราชการ ที่ดินเอกชน 
๑. ค าขออนุญาตสร้างวัด (ศถ.๑) 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียน 
   บ้านของผู้ขออนุญาตสร้างวัด  
๓. หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดจาก 
   ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
๔. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ขอสร้างวัด, วัดใกล้เคียง, 
    สถานที่ใกล้เคียง และเส้นทางคมนาคม 
 

๑. ค าขออนุญาตสร้างวัด (ศถ.๑) 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียน 
   บ้านของผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด  
๓. ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
    ที่ดินที่จะใช้สร้างวัด 
๔. หนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัด (ศถ.๒)  
    ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ท าไว้กับส านักงาน 
    พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถึงการแสดงเจตนาว่า 
    จะยกที่ดินให้วัดต่อไป 
 



๒ 
 

ที่ดินของทางราชการ ที่ดินเอกชน 
๕. แผนผังแสดงเขตท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
    ภายในที่ดินจะใช้สร้างวัด 
๖. ภายถ่ายบริเวณท่ีดินที่ขอสร้างวัด 
๗. บันทึกข้อตกลงการใช้ที่ดินของทางราชการตามแบบ 
    ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด 
 
 
* เอกสารที่เป็นส าเนาให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

๕. หนังสือยินยอมให้ด าเนินการให้ขออนุญาตสร้างวัด 
๖. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ขอสร้างวัด, วัดใกล้เคียง, 
    สถานที่ใกล้เคียง และเส้นทางคมนาคม 
๗. แผนผังแสดงเขตท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
    ภายในที่ดินจะใช้สร้างวัด 
๘. กรณีผู้ยกท่ีดินให้สร้างวัดมีคู่สมรสต้องแนบเอกสาร 
    ดังนี้ 
     - หนังสือยินยอมพร้อมด้วยส าเนาทะเบียนสมรส   
     - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา 
       ทะเบียนบ้านของคู่สมรส  
     - กรณีหม้ายเนื่องจากหย่า  ต้องแนบหนังสือ  
       ส าคัญการหย่า 
     - กรณีคู่สมรสเสียชีวิตต้องแนบส าเนาทะเบียน 
       สมรส และใบมรณะบัตรของคู่สมรส 
๙. ภายถ่ายบริเวณท่ีดินที่ขอสร้างวัด 
 
* เอกสารที่เป็นส าเนาให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

 

แผนผัง 

 ผู้ขออนุญาตสร้างวัดจัดท าแผนผังแสดงรูปที่ดินที่ถูกต้องตามเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินและแสดง
สิ่งก่อสร้างอาคารเสนาสนะที่มีอยู่แล้ว (ถ้ามี) เพ่ือประกอบค าขออนุญาตสร้างวัด นอกจากนี้แผนผังดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือใช้เป็นแผนผังแม่บทในการพัฒนาวัดและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในโอกาสต่อไป  
โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

๑.  การเขียนแผนผังแสดงสิ่งก่อสร้างของวัด ควรท าเป็นแบบพิมพ์เขียวหรือถ่ายขาว–ด า โดยมี 
มาตราส่วน ดังนี้ 

- เนื้อท่ีไม่เกิน ๑๐ ไร่  ใช้มาตราส่วน  ๑ : ๕๐๐ 

- เนื้อท่ี ๑๐ – ๒๐ ไร่  ใช้มาตราส่วน  ๑ : ๗๕๐ 

- เนื้อท่ีมากกว่า ๒๐ ไร่  ให้ใช้มาตราส่วนตามความเหมาะสม หรือประมาณ  ๑ : ๑๐๐๐           
ทั้งนี้  ผู้ที่จัดท าแผนผังควรเป็นผู้ที่มีความรู้ และมีความช านาญในด้านนี้โดยเฉพาะ 

๒.  ขยายรูปที่ดินจากเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. ๓ หรือรูปที่ดินตามที่ส่วน
ราชการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อการสร้างวัดตามมาตราส่วนที่ก าหนดตามข้อ ๑ 

๓.  ให้ระบุอาคารเสนาสนะต่าง ๆ (ถ้ามี) ภายในที่ดินที่ขออนุญาตสร้างวัดโดยต้องมีขนาด และ
ต าแหน่งตามสภาพความเป็นจริง 

๔.  ในการวางแผนผังโครงการเพ่ือพัฒนาต่อไป ควรจัดแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และเขต
สาธารณะสงเคราะห์ ฯลฯ ให้ชัดเจน 

 
 
 



๓ 

แผนที่แสดงต าแหน่งที่ขออนุญาตสร้างวัด 

 การเขียนแผนที่แสดงที่ตั้งต าแหน่งที่ขออนุญาตสร้างวัดให้ระบุเส้นทางและแสดงต าแหน่ง ดังนี้ 
 ๑.  ก าหนดต าแหน่งที่ขออนุญาตสร้างวัด 

๒.  ชื่อหมู่บ้านประชาชน สถานที่ที่ส าคัญ และเส้นทางที่สามารถเดินทางไปวัดที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ  
โดยระบุระยะห่างจากต าแหน่งที่ขออนุญาตสร้างวัดถึงวัดใกล้เคียงไว้ด้วย หากทิศใดไม่มีวัดในรัศมี ๑๐ กม. ขึ้นไป 
ให้ระบุว่า “ระยะทาง ๑๐ กม. ไม่มีวัด” 

๓.  เส้นทางคมนาคม ถนนสายต่าง ๆ ที่ผ่านต าแหน่งที่ดินที่ขออนุญาตสร้างวัดให้ระบุชื่อพร้อมกับ
ประมาณระยะทางจากทางแยกถนนเข้าสู่สถานที่ขออนุญาตสร้างวัด 

ขั้นตอนการด าเนินการขออนุญาตสร้างวัด 

๑.  ผู้ขออนุญาตสร้างวัดเตรียมเอกสารประกอบเรื่องการขออนุญาตสร้างวัดแล้วยื่นต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

๒.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอความเห็นจากเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ 
นายอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด แล้วเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

๓.  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรสร้างวัดได้ ให้ออกหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด และแจ้ง
ผู้ยื่นค าขอสร้างวัดทราบ 

๔.  ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รายงานผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติทราบ 

๕.  ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานให้นายกรัฐมนตรี และมหาเถรสมาคม 
ทราบต่อไป 

 
 

ทั้งนี้ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ค าขอเพื่อสร้างวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือก าหนดแนวทางการสร้างวัด
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ (รายละเอียดปรากฏตามที่แนบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

แผนผังการด าเนินการสร้างวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

- เจ้าคณะต าบล  
- เจ้าคณะอ าเภอ  
- นายอ าเภอ  
- เจ้าคณะจังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ออกหนังสืออนุญาตสร้างวัด 

- รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ 
- รายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ 

แจ้งผู้ยื่นค าขอ 
สร้างวัดทราบ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

ผู้ขออนุญาตสร้างวัด 
เตรียมเอกสารการขออนญุาตสร้างวัด 

เมื่อพบข้อผิดพลาด 
ให้แจ้งผู้ขอเพื่อแก้ไข 



๕ 

(ศถ.๑) 
ค ำขออนุญำตสร้ำงวัด 

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

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

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด............................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
  ๒.  หนังสือสัญญาตกลงยกท่ีดินให้สร้างวัด / หนังสือยินยอมของคู่สมรส 
  ๓.  แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ที่ขออนุญาตสร้างวัด 
  ๔.  แผนผังแสดงเขตท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างภายในที่ดินที่จะใช้สร้างวัด 
  ๕.  ภาพถ่ายบริเวณที่ดินทีข่อสร้างวัด หรือ เสนาสนะในพื้นที่ขอสร้างวัด 
  ๖.  ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตฯ / ส าเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส 
  ๗.  อ่ืน ๆ 

  ข้าพเจ้า.............................................................อายุ.............ปี  สัญชาติ.............เชื้อชาติ................ 
ศาสนา...............................อาชีพ...........................................อยู่บ้านเลขท่ี............หมู่ที่...........ถนน...........................
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด............................................... 
ขออนุญาตสร้างวัดมีรายการต่อไปนี้ 

๑. ที่ดินที่ขออนุญาตสร้างวัดอยู่บ้าน........................................ถนน.......................... .....................  
หมู่ที่...............ต าบล.......................................อ าเภอ...................................จังหวัด.................................................... 

  ๒. ที่ดินที่ขออนุญาตสร้างวัดเป็นกรรมสิทธิ์ของ............................................................... .............. 
มีหนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน  น.ส. ๓    น.ส. ๓ ก.    น.ส. ๓ข.  โฉนดที่ดิน 

เลขที.่.................................................................... ................................ 
มีเนื้อที.่...............ไร่...........................งาน.................................ตารางวา 

ตามส าเนาหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินที่แนบท้ายค าขออนุญาตนี้ 

๓. กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
๓.๑ กรณีท่ีดินของเอกชน 

(ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์)......................................................................................ตามข้อ ๒ 
ได้ท าหนังสือสัญญาตกลงยกท่ีดินให้สร้างวัด (ศถ.2) ไว้ต่อผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

เมื่อวันที่....................เดือน.................................พ.ศ.........................  
มีเนื้อที่......................ไร่.............................งาน..............................วา 
๓.๒ กรณีท่ีดินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

(ชื่อหน่วยงานผู้ดูแลที่ดิน)................................... .......................................................... ตาม
ข้อ ๒ ได้มีหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินให้สร้างไว้ต่อผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามหนังสือ
.............................................................ลงวันที่....................เดือน....................พ.ศ............... ......................... 

 



๖ 
 

  มีแนวเขตที่ดิน ทิศเหนือ ยาว.........................เมตร จด............................................ 
 ทิศใต้  ยาว.........................เมตร จด............................................ 

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

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

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

  ๕. ที่ตั้งวัดอยู่ห่างจากวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 
มาตรา 31 
      (๑) ทิศเหนือ  มีวัด...........................................ตั้งอยู่ที่บ้าน...............................หมู่ที่............. 
ต าบล.........................................อ าเภอ....................................................จังหวัด................ ..................................... 
ระยะทางห่าง................................................กม.   

    (๒) ทิศใต้  มีวัด..............................................ตั้งอยู่ที่บ้าน..................................หมู่ที่............  

ต าบล.........................................อ าเภอ....................................................จังหวัด................................................ ..... 
ระยะทางห่าง................................................กม.   

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

    (๔) ทิศตะวันตก มีวัด..........................................ตั้งอยู่ที่บ้าน..............................หมู่ที่.............  
ต าบล.........................................อ าเภอ............................... .....................จังหวัด..................................................... 
ระยะทางห่าง................................................กม.   

ตามแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ขออนุญาตสร้างวัด ที่แนบท้ายค าขออนุญาตนี้ 

๖. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้สร้างวัดแล้ว จะจัดการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุตามที่
ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวง โดยจะท าการปลูกสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุให้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะเป็นที่พ านัก
ของพระภิกษุสงฆ์ได้ 

๗. เมื่อได้ประกาศตั้งเป็นวัดแล้ว จะได้รับการบ ารุงส่งเสริมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ใน
การประกอบศาสนกิจในท้องถิ่น  จ านวน .............................. คน 

8.การขออนุญาตสร้างวัดในครั้งนี้ เนื่องจากมีความจ าเป็นตามสภาพแห่งท้องที่ ข้าพเจ้าจะขอ
ยกเว้นหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 8.1 กรณีที่ดินที่ใช้สร้างวัดมีเนื้อที่น้อยกว่า 6 ไร่ (โปรดระบุเหตุผล ความจ าเป็ น และ 
ประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้น) 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .........................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

/8.2 กรณีท่ี... 



๗ 
 

8.2กรณีที่วัดอ่ืนตั้งอยู่ในระยะ 2 กิโลเมตร (โปรดระบุเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่
ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้น) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ ........
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

8.3กรณีที่มีประชาชนในท้องถิ่นไม่ถึงหนึ่งพันคน (โปรดระบุเหตุผล ความจ าเป็น และ
ประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้น) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..............................................
....................................................................................................................................................................................  

9. ในระหว่างท าการก่อสร้างวัด ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง 
และเจ้าคณะฝ่ายสงฆ์ทุกประการ และเม่ือปลูกสร้างเสร็จแล้วจะได้รายงานขอตั้งวัดตามกฎกระทรวงต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

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

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

 
 

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

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

 /ความเห็นของ... 



๘ 
 
 

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

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

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

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

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

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

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



๙ 

(ศถ.๒) 
หนังสือสัญญำตกลงยกท่ีดินให้สร้ำงวัด 

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

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

ฐานะการสมรส       (  ) โสด                 (  )  สมรส                  (  )  หม้าย 
อยู่บ้านเลขท่ี....... หมู่ที่....... ถนน............................. ต าบล................... อ าเภอ.....................จังหวัด........................ 
ถือบัตรประชาชน          (  )ประชาชน             (  )  ข้าราชการ              (  )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เลขที่ ......................................... ออกให้โดย ............................ เมื่อวันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ.................. 
ขอท าหนังสือสัญญาตกลงยกท่ีดินให้สร้างวัดไว้กับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีข้อความดังต่อไปนี้  
 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะยกที่ดินที่ปลอดภาระผูกพันใดๆ ตามกฎหมาย ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้าน............................. 
หมู่ที ่.........ต าบล........................................ อ าเภอ............................................. จังหวัด........................................... 
เนื้อท่ี.................. ไร่..................... งาน....................... ตารางวา  ซึ่งข้าพเจ้าถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง คือ  
(  ) โฉนดที่ดิน (  ) น.ส. ๓  (  ) น.ส. ๓ ก. (  ) น.ส. ๓ ข. เลขที่.......................... ที่แนบมาพร้อมนี้ มีแนวเขต คือ 

ทิศเหนือ ยาว ................................. เมตร  จด ................................................. 
ทิศใต้              ยาว ................................. เมตร  จด ................................................. 
ทิศตะวันออก     ยาว ................................. เมตร  จด ................................................. 
ทิศตะวันตก     ยาว ................................. เมตร  จด ................................................. 

เพ่ือสร้างวัด  โดย  (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... เป็นผู้ขออนุญาต
 เมื่อประกาศตั้งวัดแล้ว  ข้าพเจ้าตกลงยินยอมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินพร้อมทั้งอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดที่ตั้งข้ึนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการให้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 

 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

(ลงนาม) .................................................ผู้ ให้สัญญา 
(................................................) 

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

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

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

 

 



๑๐ 

หนังสือยินยอมของคู่สมรส 

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

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

โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า................................. ........................................อายุ....................ปี 
อยู่บ้านเลขที่....................ถนน......................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.............. .................... 
จังหวัด.........................ซ่ึงเป็น  สามี/ภรรยา  โดยถูกต้องตามกฎหมายของ...................................................... 
ขอให้ความยินยอมแก่........................................................ในอันที่จะท านิติกรรม................................................ 
กับ................................................................ ................ 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

หนังสือยินยอมให้ด ำเนินกำรให้ขออนุญำตสรำ้งวัด 

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

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

ข้าพเจ้า....................................... ...................................................อายุ ....................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที.่.....................ถนน......................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/
เขต...................................จังหวัด..............................ได้ถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินซึ่งตั้งอยู่   ณ 
บ้าน…………………………. หมู่ที่...........ต าบล...............................อ าเภอ.............................. ..จังหวัด.......................
ยินยอมให้.................................................................................................................... ...............อายุ.......................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที.่.....................ถนน......................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/
เขต................................จังหวัด..............................เป็นผู้ด าเนินการขออนุญาตสร้างวัด................................โดยให้
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องจนด าเนินการแล้วเสร็จ 

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

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

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

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

 


