รายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด
เขียนที.่ ..................…………………….…………..
วันที่……...เดือน..............................พ.ศ……..…..
ผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน ชื่อ…………………………………………………………………อายุ………….….…ปี
สัญชาติ……………….เชื้อชาติ…............…..ศาสนา...................…... .อาชีพ….....................................................…….
อยู่บ้านเลขที่ .....……..……หมูท่ ี่..................ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด....................................................มีความประสงค์จะขอใช้ที่ดิน
( ) ราชพัสดุ
( ) กรมทางหลวง
( ) อื่น ๆ...........................................................................
ขอยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน ต่อนายอำเภอ......................................จังหวัด...................................
ดังมีรายการต่อไปนี้
1. ที่ดินอยู่ในเขตที่

( ) ราชพัสดุอยู่ในความดูแลของ.............................................
( ) กรมทางหลวง
( ) อื่น ๆ........................................................
กระทรวง.....................................................ที่บ้าน................................หมู่ที่.................ตำบล.............................
อำเภอ...............................จังหวัด...........................................เนื้อที่.............ไร่..............งาน...................ตารางวา
มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ยาว............................................เมตร จด...............................................
ทิศใต้
ยาว............................................เมตร จด...............................................
ทิศตะวันออก ยาว............................................เมตร จด...............................................
ทิศตะวันตก ยาว............................................เมตร จด...............................................
2. ได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักสงฆ์ เมื่อ ปี พ.ศ.........................ปัจจุบันได้ดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารเสนาสนะไปแล้ว คือ
1. กุฏิ กว้าง..................เมตร ยาว....................เมตร จำนวน......................หลัง
สิ้นเงินค่าก่อสร้าง จำนวน............................บาท
2. ศาลาการเปรียญ กว้าง.......................เมตร ยาว......................................เมตร
จำนวน.........................หลัง สิ้นเงินค่าก่อสร้าง จำนวน........................บาท
3. .................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................
6. ............................................................................................................................. .....
7. ...................................................................................................................................
8. ………………………………………………………………………………………………………………....

- 2 3. สถานที่ตั้งที่พักสงฆ์ อยู่ห่างจากวัดที่ใกล้เคียงที่ดิน คือ
ทิศเหนือ มีวัด.......................................................ระยะห่าง....................กม.
มีพระภิกษุประจำ..............................รูป
ทิศใต้ มีวัด............................................................ระยะห่าง....................กม.
มีพระภิกษุประจำ..............................รูป
ทิศตะวันออก มีวัด................................................ระยะห่าง....................กม.
มีพระภิกษุประจำ..............................รูป
ทิศตะวันตก มีวัด...................................................ระยะห่าง....................กม.
มีพระภิกษุประจำ..............................รูป
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บริเวณที่จะขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดนี้มีบ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่อย่าง
หนาแน่น เป็นหลักฐานมั่นคง และทางราชการกำลังดำเนินการตั้งหมู่บ้านและตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ทางการปกครองท้องที่แล้ว และไม่เป็นเหตุขัดขวาง ขัดข้อง หรือไม่สะดวกต่อการบริหารราชการแผ่นดิน และ
การเป็นอยู่ของประชาชน
5. เมื่อได้จัดตั้งขึ้นแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบ
จำนวน...............ครัวเรือน มีประชาชน…......…….. คน และจะได้รับการสนับสนุนและบำรุงส่ง
เสริมจากประชาชนเป็นอย่างดี
6. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบของ.................................................................
กระทรวง...............................................................................ทุกประการ
7. พร้อมกับรายงานนี้ ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้
1. รายละเอียดของโครงการ
2. แผนที่แสดงอาณาเขตที่ดินของทางราชการ พร้อมทั้งแสดงขอบเขตที่ดินที่ขอใช้
สร้างวัดด้วย
3. แผนที่สังเขป แสดงที่ตั้งของทางราชการที่จะสร้างวัด และรายละเอียดวัดใกล้เคียง
พร้อมแสดงเส้นทางคมนาคม
4. แผนผังแสดงสิ่งก่อสร้างของที่พักสงฆ์ในปัจจุบัน และแผนผังสิ่งก่อสร้างของวัด
ที่จะสร้างขึ้นตามโครงการที่สร้างวัดต่อไป
5. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของที่พักสงฆ์ที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในที่ดินที่ขอ
สร้างวัดนั้น อย่างน้อย 5 ภาพ และผู้ขอลงชื่อรับรองภาพถ่าย
6. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอยื่นคำขอ
7. แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอ
อนุญาตและพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ
8. รายงานเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่)
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวงหรือผู้บังคับบัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี
9. หลักฐานแสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ และไม่กระทบสิ่งแวดล้อม
(ลงชือ่ )…………………..………………..………
(……………………………….…………....)
ผู้ยื่นคำขอ

-3ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คำขอใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ ( ) ราชพัสดุ เพื่อสร้างวัดข้างต้นเป็นความจริง
( ) กรมทางหลวง
( ) อื่น ๆ...........................................................
(ลงนาม)..................................................กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน
(ลงนาม).................................................. ผู้รับรอง
(ลงนาม).................................................. ผู้รับรอง
ความเห็นของเจ้าคณะอำเภอ.................................................................................................................
(ลงนาม)…………………………………..………………………..
(…………………………..……………………………)
เจ้าคณะอำเภอ...........................................................
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ.............
ความเห็นของนายอำเภอ..............................................................................................………………...
(ลงนาม)…………………………………..………………………..
(…………………………..……………………………)
นายอำเภอ...........................................................
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ.............
ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด...........................................................................................………………
(ลงนาม)…………………………………..………………………..
(…………………………..……………………………)
เจ้าคณะจังหวัด...........................................................
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ.............
ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด.............................................................................................................
(ลงนาม)…………………………………..………………………..
(…………………………..……………………………)
ผูว้ ่าราชการจังหวัด...........................................................
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ.............
หมายเหตุ ถ้าต้องการขอใช้ที่ดินทางราชการใดให้กาเครื่องหมาย / ในช่อง ( )
ถ้าเป็นที่ดินของทางราชการอื่นให้เติมชื่อหน่วยราชการที่ดูแลที่ดินนั้นลงไป

บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฏร
เขียนที่ .................................................
.................................................
.................................................
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ. ...................
ข้ า พเจ้ า ............................อยู่ บ้ า นเลขที่ . ..........หมู่ ที่ . ....... ตำบล..............................
อำเภอ................................. จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอจัดทำบันทึกรับรองไว้เป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ตามที่ข้าพเจ้าได้ยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดในเขตพื้นที่............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เนื้อที่...............ไร่...........................งาน.................................................ตารางวา ที่บ้าน......................................
ตำบล............................อำเภอ.....................................จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้คำยินยอมในระหว่าง
ดำเนินการขออนุญาตหรือภายหลังได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าวแล้ว หากเกิดกรณีมี
ปัญหากับราษฎรในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียง ข้าพเจ้ายินยอมที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองทุกกรณี
โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใด
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้คำรับรอง
(...................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)

บันทึกยินยอมชำระค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน
เขียนที่ ...................................................................
..................................................................
..................................................................
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ...................
ข้ า พเจ้ า ............................................อยู่ บ้ า นเลขที่ . ..........................หมู่ ที่ . ...๓.....
ตำบล.....................อำเภอ................................ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอจัดทำบันทึกรับรองไว้เป็นหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
ตามที่ข้าพเจ้าได้ยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดในเขตพื้นที.่ .............................
.............................................................................................................................................................................
เนื้อที่.......................ไร่..................................งาน......................ตารางวา ที่บ้าน.................................................
ตำบล..................................อำเภอ.....................................จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้คำยินยอมในการชำระ
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใด
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้คำยินยอม
(....................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(.............................................................)

เอกสารประกอบการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด
1. รายละเอียดของโครงการ
2. แผนที่แสดงอาณาเขตที่ดินของทางราชการ พร้อมทั้งแสดงขอบเขตที่ดินทีข่ อใช้สร้างวัดด้วย
(มีมาตราส่วนกำกับ)
3. แผนที่สังเขป แสดงที่ตั้งของทางราชการที่จะสร้างวัด และรายละเอียดวัดใกล้เคียงพร้อมแสดง
เส้นทางคมนาคม
4. แผนผังแสดงสิ่งก่อสร้างของที่พักสงฆ์ในปัจจุบัน และแผนผังสิ่งก่อสร้างของวัดที่จะสร้าง
ขึ้นตามโครงการที่สร้างวัดต่อไป (มีมาตราส่วนกำกับ)
5. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของที่พักสงฆ์ที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในที่ดินที่ขอสร้างวัดนั้น
อย่างน้อย 5 ภาพ และผู้ขอลงชื่อรับรองภาพถ่าย
6. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอยื่นคำขอ
7. แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตและ
พื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ
8. รายงานเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่) ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวงหรือผู้บังคับบัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี
9. หลักฐานแสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ที่ป่านั้น
ตั้งอยู่ และมตินั้นต้องระบุว่าไม่กระทบสิ่งแวดล้อม (มีมติเห็นชอบให้สร้างวัดได้และไม่กระทบ สิ่งแวดล้อม)
10. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฏร/บันทึกยินยอมชำระค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน
(กรณีขอใช้ที่ดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
11. แนบพิกัดพื้นทีท่ ี่ตั้งของที่พักสงฆ์ (Google Earth) และกำหนดแนวเขตให้ชัดเจน
ในที่ตั้งของที่พกั สงฆ์

หมายเหตุ จัดส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจำนวน 2 ชุด
(กรณีขอใช้ที่ดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่ง จำนวน 3 ชุด)

เอกสารที่เป็นสำเนาทุกอย่างให้เจ้าของเอกสารลงนามรับรองสำเนาด้วยทุกหน้า
แผนผังฯ ควรใช้มาตราส่วน ดังนี้
เนื้อที่ 6 – 10 ไร่ 1: 500
10 – 20 ไร่ 1 : 750
20 ไร่ขึ้นไป 1 : 1000
กรุณากรอกข้อความตามแบบฯให้ครบถ้วน
(ไม่ตอ้ งสร้างแบบฟอร์มใหม่)

