ศ.ถ.๑

คำำขออนุญำตสร้ ำงวัด

เขียนที่………………………………………

วันที่…………..เดือน……………………..พ.ศ………………
เรื่ อง ขออนุญาตสร้ างวัด
เรี ยนนายอำาเภอ....................................................................................................
สิ่งที่สง่ มาด้ วย ๑. สำาเนาหนังสือสำาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดนิ
๒. หนังสือสัญญายกที่ดินให้ วดั
๓. ผังบริ เวณสิ่งก่อสร้ างตามโครงการ
๔. แผนที่สงั เขปจุดที่ตงวั
ั้ ด
ข้ าพเจ้ า………………………………………อายุ………….ปี สัญชาติ……………..เชื ้อชาติ…………….
ศาสนา…………………อาชีพ………………….อยูบ่ ้ านเลขที่…………..หมูท่ ี่………….ตำาบล…………………..
อำาเภอ……………………จังหวัด…………………ขออนุญาตสร้ างวัดมีรายการต่อไปนี ้
๑.ที่ดินขออนุญาตสร้ างวัดอยูบ่ ้ าน(๑)..…………………………….ถนน……………………………………
หมูท่ ี่………….ตำาบล/แขวง………………………อำาเภอ/เขต………………………จังหวัด………………………...
๒.ที่ดินที่ขออนุญาตสร้ างวัดเป็ นกรรมสิทธิ์ของ(๒)….……………………………………………………...
มีหนังสือสำาคัญสำาหรับที่ดิน
ส.ค.๑
น.ส.๓
น.ส. ๓ ก.
โฉนด
อื่น ๆ………………………………………………………………………………
ตามสำาเนาหนังสือสำาคัญสำาหรับที่ดินที่แนบท้ ายคำาขออนุญาตนี ้
๓.(ชื่อเจ้ าของกรรมสิทธิ์)…………………………………………………………...เจ้ าของที่ดนิ ตามข้ อ ๒
ได้ ทำาหนังสือ……………………..ยกที่ดินให้ สร้ างวัดไว้ ตอ่ หน้ านายอำาเภอ………………………….และ
เจ้ าพนักงานที่ดนิ อำาเภอ………………………..เมื่อวันที่……………
เดือน…………………….พ.ศ………………...
มีเนื ้อที่…………..ไร่…………….งาน………………..วา
มีเขต ทิศเหนือ
ยาว…………………………..วา จด………………………………….
ทิศใต้
ยาว…………………………..วา จด………………………………….
ทิศตะวันออก
ยาว…………………………..วา จด………………………………….
ทิศตะวันตก
ยาว…………………………..วา จด………………………………….
ตามหนังสือ(๓)……………………………………………ยกที่ดนิ ให้ สร้ างวัดแนบท้ ายคำาขออนุญาตนี ้

/๔.จำานวนเงิน...
-2๔.จำานวนเงินและสัมภาระที่จะก่อสร้ างมีอยู่แล้ ว ดังนี ้ เงินสด(๔)……………………………………..บาท
วัสดุก่อสร้ างมีมลู ค่า(๕)……………………………………บาท รวมทั ้งสิ ้น……………………………………บาท
๕.ที่ตงวั
ั ้ ดอยูห่ ่างจากวัดที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
(๑) ทิศเหนือ มีวดั ………………………………….ตั ้งอยูท่ ี่บ้าน…………………………....หมูท่ ี่………..
ตำาบล……………………………….อำาเภอ……………………………………...จังหวัด…………………………….
ระยะห่าง………………………..กม. มีพระภิกษุประจำา……………………...รูป
สามเณร……………………….รูป
(๒) ทิศใต้ มีวดั ………………………………….ตั ้งอยูท่ ี่บ้าน………………………....หมูท่ ี่…………..
ตำาบล……………………………….อำาเภอ………………………………………จังหวัด..
…………………………..
ระยะห่าง………………………..กม. มีพระภิกษุประจำา………………….….รูป สามเณร……….
……………….รูป
(๓) ทิศตะวันออก มีวดั …………………………….ตั ้งอยูท่ ี่บ้าน………………………....หมูท่ ี่………..
ตำาบล……………………………….อำาเภอ……………………………..
……….จังหวัด…………………………….
ระยะห่าง………………………..กม. มีพระภิกษุประจำา……………………..รูป สามเณร….
…………………….รูป
(๔) ทิศตะวันตก มีวดั …………………………….ตั ้งอยูท่ ี่บ้าน…………………………....หมูท่ ี่………….
ตำาบล……………………………….อำาเภอ……………………………………...จังหวัด…………………………….
ระยะห่าง………………………..กม. มีพระภิกษุประจำา…………………….รูป สามเณร……..
………………….รูป
ตามแผนที่แสดงที่ตงวั
ั ้ ดที่แนบท้ ายคำาขออนุญาตนี ้
๖.เมื่ อข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตให้ สร้ างวัดแล้ ว จะจัดการก่อสร้ างเสนาสนะและถาวรวัตถุตามแผนผังที่
กรม
การศาสนาให้ ความเห็ นชอบแล้ ว โดยจะทำา การปลูกสร้ างเสนาสนะและถาวรวัตถุให้ แล้ วเสร็ จ พร้ อมที่ จะเป็ น
ที่ พำานักของพระภิกษุสงฆ์ได้

๗.เมื่อได้ ประกาศตังเป็
้ นวัดแล้ ว จะได้ รับการบำารุงส่งเสริ มและเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนในการประกอบ
ศาสนกิจในหมูบ่ ้ าน จำานวน(๖)…………………………….คน
๘.ในระหว่างทำาการก่อสร้ างวัด ข้ าพเจ้ ายินยอมปฏิบตั ิตามคำาแนะนำาของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบ้ านเมือง และ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสงฆ์ทกุ ประการ และเมื่อปลูกสร้ างเสร็ จแล้ วจะได้ รายงานขอตั ้งวัดตามกฎกระทรวงต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)……………………………….ผู้ยื่นคำาขอ
(………………………………..)
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ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความคำาขออนุญาตสร้ างวัดดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นความจริ ง
(ลงนาม)…………………………………………..กำานันหรื อผู้ใหญ่บ้าน
(………………………………………..)
(ลงนาม)…………………………………………..ผู้รับรอง
(………………………………………..)
(ลงนาม)…………………………………………..ผู้รับรอง
(………………………………………..)
ความเห็นของเจ้ าคณะอำาเภอ…………………………………………………………………………………………
(ลงนาม)…………………………………………………….
(………………………………………..)
เจ้ าคณะอำาเภอ……………………………………………………
วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ………
ความเห็นของนาย
อำาเภอ……………………………………………………………………………………………….
(ลงนาม)…………………………………………………….

(………………………………………..)
นายอำาเภอ……………………………………………………
วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ………
ความเห็นของเจ้ าคณะจังหวัด………………………………………………………………………………………….
(ลงนาม)…………………………………………………….
(………………………………………..)
เจ้ าคณะจังหวัด……………………………………………
วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ………
ความเห็นของผู้วา่ ราชการจังหวัด…………………………………………………………………………………….
(ลงนาม)…………………………………………………….
(………………………………………..)
ผู้วา่ ราชการจังหวัด…………………………………
วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ………

คำำแนะนำำว่ ำด้ วย กำรขออนุญำตสร้ ำงวัด
เอกสำรและรำยกำรที่จำำ เป็ นและสำำคัญ
๑. สำาเนาหนังสือสำาคัญเกี่ยวกับที่ดินที่จะใช้ เป็ นที่สร้ างวัด ซึง่ ต้ องมีเนื ้อที่ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่
๒. หนังสือสัญญายกที่ดินให้ สร้ างวัด (ศถ.๒) หรื อหนังสือที่กรม,กระทรวง,(เจ้ าของที่ดนิ ผู้ดแู ลที่ดนิ )
อนุญาตให้ ใช้ ที่ดนิ เป็ นที่สร้ างวัด หากหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดนิ เป็ นชื่อของวัดที่ขอสร้ างอยูแ่ ล้ วให้ ชี ้แจงการได้ มาซึง่
ที่ดนิ นัน้ และให้ ระบุชื่อบุคคลหรื อส่วนราชการที่เป็ นเจ้ าของ หรื อเป็ นผู้ดแู ลตามกฎหมายก่อนออกหลักฐานในนาม
วัดนันไว้
้ ด้วย
๓. ในแบบ ศถ. ๑ ช่องเงินทุน (หมายถึงเงินสดที่ผ้ ขู อสร้ างมีอยู่) และช่องสัมภาระให้ ลงจำานวนเงินทั ้ง
สองช่อง และรวมเงินแล้ วจะต้ องไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ถ้ ามีบญ
ั ชีเงินทุนและสัมภาระประกอบอีกต่างหาก
ก็ให้ ลงตัวเลขจำานวนเงินให้ ตรงกับในแบบ ศถ. ๑ ด้ วยสำาหรับรายใดที่ดำาเนินการก่อสร้ างอาคารเสนาสนะไปแล้ ว
ให้ คิดราคาค่าก่อสร้ างทังหมดเป็
้
นเงิน แล้ วกรอกไว้ ในช่องสัมภาระ
๔. แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะสิ่งปลูกสร้ างของวัดที่จะสร้ างขึ ้นให้ แสดงขนาดและตำาแหน่งอาคารต่าง ๆ
เช่น กุฏิ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรี ยญ อุโบสถ และโรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรม เป็ นต้ น โดยจัดแบ่งเป็ นพุทธาวาส เขต
สังฆาวาส เขตสาธารณสงเคราะห์ ตามความเหมาะสมของจำานวนที่ดิน ขอบเขตของที่ดินที่ขออนุญาต ซึง่ ขยาย
มาตราส่วนจากโฉนดหรื อหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้ จดั ทำาเป็ นแบบพิมพ์เขียวมีมาตราส่วนประกอบ เพื่อ
สะดวกในการตรวจสอบและเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาวัดในโอกาสต่อไป

๕. แผนที่แสดงจุดที่ตงวั
ั ้ ด ให้ ระบุชื่อบ้ าน ชื่อวัดที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบ เส้ นทางคมนาคมติดต่อกับวัด
ที่ขออนุญาตสร้ าง และกำาหนดระยะทางไว้ ด้วย ใช้ กระดาษ 40 x 60

หลักเกณฑ์ สำำ คัญ

๑. จำานวนประชาชนที่จะบำารุงวัด จะต้ องไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน เว้ นแต่มีเหตุจำาเป็ น (เมื่อมีประชาชนไม่
ถึง ๑,๐๐๐ คน) ให้ ชี ้แจงเหตุผลประกอบไว้ ด้วย
๒. วันที่ เดือนและปี ที่ทำาหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้ สร้ างวัด กับที่ต้องแจ้ งใน สถ. ๑ (คำาขอข้ อ ๒)
ต้ องตรงกัน
๓. อยูห่ า่ งจากวัดอื่นที่ถกู ต้ องตามกฎหมายแล้ ว ไม่น้อยกว่า ๒ กม. เว้ นแต่จะมีเหตุจำาเป็ นก็ให้ ชี ้แจงถึงเหตุ
จำาเป็ นไว้ ด้วย
๔. ความเห็นชอบของเจ้ าคณะและเจ้ าหน้ าที่บ้านเมือง ในแบบ ศถ.๑ ต้ องมีครบถ้ วน

คำำเตือน
๑. คำา ขออนุญาตและเอกสารต่าง ๆ ควรพิมพ์ หรื อเขี ย นให้ ชัด เจนอ่านง่า ย และถูกต้ องตามอัก ขรวิ ธี
เพราะจะต้ องเก็บไว้ เป็ นหลักฐานสำาคัญ และเมื่อออกหนังสืออนุญาตให้ สร้ างวัดจะได้ ไม่ผิดพลาด (โดยเฉพาะชื่อ
บ้ าน หมู่ที่ ตำาบล อำาเภอ จังหวัดที่สร้ างวัด) และชื่อผู้ขออนุญาต ควรเขียนให้ ชดั เจนและถูกต้ องตามความเป็ น
จริ งด้ วย)
๒. เมื่อได้ รับอนุญาตให้ สร้ างวัดแล้ ว จะต้ องสร้ างวัดขึ ้นตามสถานที่และตามแบบแปลนแผนผังวัดให้
เสร็ จสิ ้นตามเงื่อนไขในระยะเวลาที่กำาหนด และจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด
๓. เมื่อได้ สร้ างเสนาสนะเป็ นหลักฐานมัน่ คง สมควรเป็ นที่พำานักของพระสงฆ์ได้ แล้ ว ให้ ผ้ ูขออนุญาตรี บ
รายงานขอตังวั
้ ดได้ ทนั ทีตอ่ ไปด้ วย
๔. ในการติดตามเรื่ อง ให้ จดวัน เดือน ปี เลขที่หนังสือนำาส่งของจังหวัด และชื่อผู้ขออนุญาตให้ ถกู ต้ อง
แน่นอน ก่อนที่จะไปติดตามเรื่ องที่สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คำำอธิบำยกำรกรอกรำยกำร
ในคำาขออนุญาตสร้ างวัด (ศถ.๑)
(๑) ให้ ระบุชื่อบ้ านตามที่ทางราชการได้ ประกาศตั ้งชื่อไว้
(๒) ให้ ระบุชื่อเจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีเจ้ าของที่ดินเป็ นหน่วยราชการ ให้ ระบุชื่อหน่วยราชการนั ้นๆ
(๓) หากเป็ นที่ดนิ ของเอกชน ให้ เติมคำาว่า “สัญญา” ส่วนกรณีที่เป็ นที่ดนิ ของทางราชการ ให้ เติมคำาว่า “อนุญาต”
(๔) จำานวนเงินสดที่มีอยู่
(๕) หมายถึงราคาของวัสดุที่จะใช้ ในการก่อสร้ างที่มีอยู่ รวมกับราคาสิ่งปลูกสร้ างไปแล้ ว
(๖) ให้ ลงจำานวนตามความเป็ นจริ ง หากมีจำานวนไม่ถึง ๑,๐๐๐ คน ต้ องบันทึกชี ้แจงเหตุผลความจำาเป็ นประกอบ
แนบ
มาด้ วย

บันทึกตรวจสอบกำรได้ มำซึ่งที่ดนิ
เรื่ องขออนุญาตสร้ างวัดของ……………………………………ที่บ้าน…………………………………………………
หมูท่ ี่………….ตำาบล………………………..………………..อำาเภอ…………………………….จังหวัด…………………………
เอกสารสิทธิที่ดนิ เป็ นของ……………………………………………..เนื ้อที่…………………………………..ไร่
เจ้ าของที่ดินเดิม……………………………………………………………..อยูบ่ ้ านเลขที่………………หมู่
ที่………..ตำาบล……………………………..อำาเภอ…………………………………จังหวัด…………………..
ตามที่ได้ มีการใช้ ที่ดินตามเอกสารสิทธิโฉนดที่ดนิ เลขที่……………………เนื ้อที่………………………………ไร่
เพื่อสร้ างวัด ซึง่ ระบุชื่อวัด…………………………………….. เป็ นผู้ครอบครองสิทธิอยูก่ ่อนจะได้ รับอนุญาตให้ สร้ างวัด
ตังวั
้ ดนัน้ เดิมที่ดนิ แปลงนี ้เป็ นมาอย่างไร่……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ที่ดนิ แปลงนี ้ไม่เป็ นที่ธรณีสงฆ์ของวัดอื่นใด ไม่เป็ นการนำาเอาที่ธรณีสงฆ์วดั อืน่ มายื่นเสนอขออนุญาต
สร้ างวัดใหม่
ลงชื่อ……………………………………เจ้ าของที่ดนิ
(………………………………………..)
............................................................ เจ้ าอาวาส

(……………………………….……….)
ลงชื่อ………………………………………….
(………………………………….……..)
ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
ศถ.๒

หนังสือสัญญำยกที่ดนิ ให้ สร้ ำงวัด
เขียนที่…………………………………………
วันที่…………..เดือน…………………………….พ.ศ……….
ข้ าพเจ้ า(๑)………………………………………………………………………….อายุ………………..ปี
ฐานะการสมรส
โสด
สมรส
ม่าย
ตังบ้
้ านเรื อนอยูบ่ ้ านเลขที่……………………………..หมูท่ ี่………………
ถนน……………………………………..ถือบัตรประจำาตัว ประชาชน
ข้ าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เลขที่………………ออกให้ โดย………………………….เมื่อวันที่………เดือน…………………พ.ศ……………
ดังสำาเนาบัตรประจำาตัว และทะเบียนบ้ าน แนบท้ ายข้ อตกลงนี ้ ขอทำาหนังสือเพื่อแสดงเจตนาตกลงมีข้อความ
ดังต่อไปนี ้
ข้ าพเจ้ าสัญญาว่าจะยกที่ดินซึง่ อยูห่ มูท่ ี่………………..บ้ าน(๒)
…………………………………………….
ตำาบล………………………………….อำาเภอ……………………………………….จังหวัด………………………...
เนื ้อที่………………..ไร่………………..งาน…………………ว่า ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครอง คือ
โฉนด
น.ส.๓
น.ส.๓ ก. สค.๑
เลขที่………………………………
ที่แนบมานี ้ มีแนวเขต คือ

ทิศเหนือ
ยาว…………………………..วา จดที่ดนิ …………..………………………….
ทิศใต้
ยาว…………………………..วา จดที่ดนิ ……………………………………..
ทิศตะวันออก
ยาว…………………………..วา จดที่ดนิ ……………………………………..
ทิศตะวันตก
ยาว…………………………..วา จดที่ดนิ ……………………………………..
เพื่อสร้ างวัด โดย (นาย,นาง,นางสาว)(๓)…………………………………………………………เป็ นผู้ขออนุญาต
เมือ่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตังเป็
้ นวัดในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ข้าพเจ้ าจะจัดการโอนทีด่ นิ ให้ แก่วดั ภายใน ๖๐ วัน
นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสำาคัญต่อหน้ าพยาน
(๔)
(ลงนาม)……………………………………..ผู้ยกให้
(……………………………………)
(ลงนาม)……………………………………..นายอำาเภอ
(……………………………………)
(ลงนาม)……………………………………..เจ้ าพนักงานที่ดิน
(……………………………………)
(ลงนาม)……………………………………..พยาน
(……………………………………)
(ลงนาม)……………………………………..พยาน
(……………………………………)

คำำอธิบำยกำรกรอกรำยกำรในหนังสือสัญญำยกที่ดนิ
ให้ สร้ ำงวัด (ศถ.๒)
--------------------(๑) ให้ ระบุชื่อเจ้ าของที่ดิน หรื อผู้ได้ รับมอบอำานาจตามกฎหมาย ผู้ได้ รับมรดก ผู้จดั การมรดก
(ในกรณีที่มีทายาท ต้ องได้ รับการยินยอมจากทายาทด้ วย ถ้ าทายาทยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้ องขอ
อำานาจ
ศาล) หรื อผู้จดั การมรดกตามพินยั กรรมที่ระบุยกที่ดินให้ สร้ างวัด
(๒) ให้ ระบุ หมูท่ ี่ บ้ าน ตำาบล อำาเภอ จังหวัด ตามความเป็ นจริ งในปั จจุบนั (ในกรณีที่ชื่อหมูบ่ ้ าน ตำาบล
อำาเภอ จังหวัดในปั จจุบนั ไม่ตรงตามในหนังสือสำาคัญสำาหรับที่ดนิ ให้ แนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
จากทางราชการ หรื อบันทึกรับรองของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองท้ องที)่
(๓) ระบุชื่อผู้ขออนุญาตสร้ างวัด
(๔) ผู้ยกให้ ลงนาม ในกรณีที่ผ้ ยู กที่ดินให้ สร้ างวัดมีคสู่ มรส ให้ คสู่ มรสทำาหนังสือยอนยอมตามแบบแนบ
ท้ ายมาด้ วย

หนังสือยินยอม
ทำาที่...............................................................
วันที่............เดือน..............................................พ.ศ.........................
โดยหนังสือฉบับนี ้
ข้ าพเจ้ า................................................................................................อายุ......................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................................ถนน......................................................ตำาบล/
แขวง...................................................
อำาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...........................................ซึง่ เป็ น สามี/ภรรยา โดยถูกต้ องตามฎ
หมาย
ของ.....................................................................ขอให้ ความยินยอม
แก่.....................................................................................
ในอันที่จะทำานิติกรรม................................................................................................................................................................
กับ..............................................................................................................................................................................................

(ลงนาม).....................................................................สามี/
ภรรยา
ผู้ให้ ความ
ยินยอม
ข้ าพเจ้ า..................................................................................................ขอรับรองว่า เป็ นลายมือชื่ออัน
แท้ จริ ง
ของ.........................................................................................ซึง่ เป็ น สามี/ภรรยา ข้ าพเจ้ าแท้ จริ ง
(ลงนาม).................................................................ผู้รับรอง
(...............................................................)

ศ.ถ.๔
หนังสือสัญญำยกที่ดนิ ให้ สร้ ำงวัด

ฐานการสมรส

เขียนที่................................................................
วันที่.................เดือน.........................................พ.ศ.....................
ข้ าพเจ้ า..................................................................................................................อายุ....................ปี
โสด
สมรส
หม้ าย

ตังบ้
้ านเรื อนอยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่.................ถนน..................................................................................................
ถือบัตรประจำาตัว ประชาชน
ข้ าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เลขที่...............................ออกให้ โดย............................................เมื่อวันที่................เดือน..........................พ.ศ......................
ดังสำาเนาบัตรประจำาตัว และทะเบียนบ้ าน แนบท้ ายข้ อตกลงนี ้ ขอทำาฟหนังสือเพื่อแสดงเจตนาตกลงยกที่ดินให้ สร้ างวัดไว้ ตอ่ หน้ า
นายอำาเภอ..............................และเจ้ าพนักงานที่ดินอำาเภอ................................................................ มีข้อความดังต่อไปนี ้
ข้ าพเจ้ าสัญญาว่าจะยกที่ซงึ่ อยู่หมู่ที่.......................บ้ าน.......................................................................
ตำาบล..........................................................อำาเภอ..........................................................จังหวัด.................................................
เนื ้อที่..........................ไร่................................งาน.......................วา ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครอง คือ
โฉนด น.ส.๓ น.ส.๓ ก.
ส.ค.๑ เลขที่............................................. ที่แนบมานี ้ มีแนวเขต คือ
ทิศเหนือ ยาว......................................ว่า
จดที่ดิน...........................................................
ทิศใต้
ยาว......................................ว่า
จดที่ดิน...........................................................
ทิศตะวันออก
ยาว......................................ว่า
จดที่ดิน...........................................................
ทิศตะวันตก
ยาว......................................ว่า
จดที่ดิน...........................................................
เพื่อสร้ างวัดโดย (นาย.นาง,นางสาว).................................................................................................เป็ นผู้ขออนุญาต
เมือ่ ประกาศตังเป็
้ นวัดในราชบกิจจานุเบกษาแล้ว ข้าพเจ้าจะจัดการโอนทีด่ นิ ให้แก่วดั ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสำาคัญต่อหน้ าพยาน
(ลงนาม).................................................................ผู้ยกให้
(.....................................................)
(ลงนาม).................................................................นายอำาเภอ
(.....................................................)
(ลงนาม).................................................................เจ้ าพนักงานที่ดิน
(.....................................................)
(ลงนาม).................................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงนาม).................................................................พยาน
(.....................................................)

ข้ อแนะนำำกำรเขียนแผนผัง และแผนที่โดยสังเขป
ประกอบกำรข้ ออนุญำตสร้ ำงวัด, ตัง้ วัด และขอพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

กำรเขียนแผนฝั งวัด

๑. เขียนขอบเขตที่ดิน โดยขยายจากรูปที่ดินในเอกสารสิทธิที่ดิน( น.ส.๓, น.ส.๓ก โฉนด ) หากมีหลาย
แปลงให้ เขียนต่อเชื่อมกัน และแสดงแนวเขตที่ติดต่อด้ วย
๒.เขียนสิ่งก่อสร้ างภายใน บริ เวณที่ดนิ ที่ขออนุญาตสร้ างวัด โดยพิจารณาจากสภาพความเป็ นจริ ง (ขนาด
ของอาคาร จุดที่ตงของอาคารภายในที
ั้
่ดิน
๓.เขียนทางคมนาคมที่ผ่านที่ดนิ
๔.เขียนเครื่ องหมายบอกทิศ
หมำยเหตุ
ทัง้ ข้ อ ๑,๒,๓
ใช้ มำตรำส่ วนเดียวกัน ตำมควำมเหมำะสม
เนือ้ ที่ ๖– ๑๐ ไร่
ใช้ มำตรำส่ วน ๑:๕๐๐
เนือ้ ที่ ๑๐–๒๐ ไร่
ใช้ มำตรำส่ วน ๑:๗๕๐
เนือ้ ที่ ๒๐ ไร่ ขนึ ้ ไป ใช้ มำตรำส่ วน ๑:๑๐๐๐
กำรเขียนแผนทีโดยสังเขป
๑. เขียนเส้ นทางคมนาคมให้ ชดั เจน (เส้ นทางหลวงแผนดิน ทางแยกเข้ าหมูบ่ ้ านทางเข้ าบริ เวณทีขอ
อนุญาต
สร้ างวัด และทิศทางติดต่อกับวัดข้ างเคียง )
๒. แสดงตำาแหน่งที่ตงบริ
ั ้ เวณที่ขออนุญาตสร้ างวัด ตำาแหน่งที่ตั ้งของวัดข้ างเคียง(ต้ องตรงกับในคำาขอ
อนุญาตสร้ างวัด)
๓. เครื่ องหมายบอกทิศ
๔. ควรใช้ กระดาษขนาด ๔๐ x ๖๐ ซม.

