รายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด
ที่..........................................................................
วันที่......................เดือน........................................พ.ศ....................
ผูย้ นื่ รายงานขอใช้ที่ดิน ชื่อ........................................................................ อายุ............................ปี
สัญชาติ..............................เชื้ อชาติ.........................ศาสนา..........................อาชีพ.............................................
อยูบ่ า้ นเลขที่..............................หมู่ที่........................มีความประสงค์ขอใช้ที่ดิน...............................................
เพื่อสร้างวัด
ขอยืน่ รายงานต่อ นายอาเภอ............................................................ จังหวัดอุดรธานี
ดังรายการต่อไปนี้
1. ที่ดินอยูใ่ นเขตที่ดิน..............................................อยูใ่ นความดูแลของกรม......................................
กระทรวง.............................................. ที่บา้ น.............................................หมู่ที่...............ตาบล.......................
อาเภอ..................................... จังหวัด...........................เนื้ อที่....................ไร่ ...................งาน.............ตารางวา
มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ยาว.......................................................เมตร
ทิศใต้
ยาว.......................................................เมตร
ทิศตะวันออก ยาว.......................................................เมตร
ทิศตะวันตก ยาว.......................................................เมตร
2. ได้ดาเนิ นก่อสร้างเป็ นที่พกั สงฆ์ เมื่อปี พ.ศ....................... ปั จจุบนั ได้ดาเนิ นการก่อสร้าง
เสนาสนะไปแล้ว คือ
(1) กุฏิ กว้าง......................เมตร ยาว………………………เมตร จานวน..........................หลัง
สิ้ นเงินก่อสร้าง จานวน................................................บาท
(2) ศาลาการเปรี ยญ กว้าง......................เมตร ยาว…………………เมตร จานวน...................หลัง
สิ้ นเงินก่อสร้าง จานวน................................................บาท
(3) ห้องน้ า – ห้องส้วม กว้าง.................เมตร ยาว…………………เมตร จานวน...................ห้อง
สิ้ นเงินก่อสร้าง จานวน................................................บาท
(4) โรงครัว
กว้าง.................เมตร ยาว…………………เมตร จานวน...................หลัง
สิ้ นเงินก่อสร้าง จานวน................................................บาท
(5) ................................ กว้าง.................เมตร ยาว…………………เมตร จานวน...................หลัง
สิ้ นเงินก่อสร้าง จานวน................................................บาท
(6) ................................ กว้าง.................เมตร ยาว………………เมตร จานวน...................หลัง
สิ้ นเงินก่อสร้าง จานวน................................................บาท

-2รายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด
บ้าน...............................................หมู่ที่........... ตาบล.................................อาเภอ....................................
3. สถานที่ต้ งั ที่พกั สงฆ์ อยูห่ ่างจากวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายที่อยูใ่ กล้ที่ดินที่ขอใช้ คือ
(1) ทิศเหนือ มีวดั ......................................................... ระยะทาง......................................ก.ม.
มีพระประจา........................รู ป
(2) ทิศใต้ มีวดั ......................................................... ระยะทาง......................................ก.ม.
มีพระประจา........................รู ป
(3) ทิศตะวันออก มีวดั .................................................. ระยะทาง......................................ก.ม.
มีพระประจา........................รู ป
(4) ทิศตะวันตก มีวดั ................................................... ระยะทาง......................................ก.ม.
มีพระประจา........................รู ป
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บริ เวณที่จะใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดมีบา้ นเรื อนราษฎรตั้งอยูอ่ ย่างหนาแน่น
เป็ นหลักฐานมัน่ คง และทางราชการกาลังดาเนินการตั้งหมู่บา้ นและตาบลตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่และไม่เป็ นเหตุขดั ขวาง ขัดข้อง หรื อไม่สะดวกต่อการบริ หารราชการ
แผ่นดิน และการเป็ นอยูข่ องประชาชน
5. เมื่อได้จดั ตั้งวัดขึ้นแล้วจะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนที่ต้ งั บ้านเรื อนอยูโ่ ดยรอบ จานวน.................
ครัวเรื อน มีประชาชน.............................คน และจะได้รับการสนับสนุนบารุ งส่ งเสริ มจากประชาชน
เป็ นอย่างดี
6. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ิตามระเบียบของกรม..............................................กระทรวง...................................
ทุกประการ
7. พร้อมกับรายงานนี้ ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้
(1) รายละเอียดของโครงการ
(2) แผนที่แสดงเขตที่ดินของทางราชการพร้อมทั้งแสดงขอบเขตที่ดินที่ขอสร้างวัด (พิมพ์เขียว)
(3) แผนที่แสดงสิ่ งก่อสร้างของที่พกั สงฆ์ในปั จจุบนั และแผนผังสิ่ งก่อสร้างของวัดที่จะสร้าง
ขึ้นตามโครงการที่สร้างวัดต่อไป (พิมพ์เขียว)
(4) แผนที่สังเขปที่ต้ งั ของที่ดินของทางราชการที่ขออนุ ญาตใช้เพื่อสร้างวัด และรายละเอียดวัด
ใกล้เคียงแสดงเส้นทางคมนาคม (พิมพ์เขียว)
(5) ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของที่พกั สงฆ์ที่ก่อสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ในที่ดินที่ขอสร้างวัด
(6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อยืน่ คาขอ
(ลงนาม) ................................................. ผูย้ นื่ คาขอ
(....................................................)
เบอร์โทรศัพท์.........................................

-3รายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด
บ้าน...............................................หมู่ที่........... ตาบล.................................อาเภอ....................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คาขอใช้ที่ดินในเขตที่ดิน.....................................................................................
กรม..........................................กระทรวง..............................................ของ.......................................................
ที่ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดข้างต้นเป็ นจริ งทุกประการ
(ลงนาม) ................................................. กานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น
(...................................................)
(ลงนาม) ................................................. ผูร้ ับรอง
(...................................................)
(ลงนาม) ................................................. ผูร้ ับรอง
(..................................................)
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการที่ดูแลพื้นที่
ขอรับรองว่าพื้นที่บริ เวณที่จะขอใช้ที่ดินสร้างวัดดังกล่าว สามารถนามาดาเนินการขออนุญาต
ใช้ประโยชน์ได้........................................................................................................
(ลงนาม) ............................................
(................................................)
ตาแหน่ง ...................................................
วันที่................../............................./.............

ความเห็นของนายอาเภอ.......................................................................................................................
(ลงนาม) ............................................
(................................................)
ตาแหน่ง นายอาเภอ...................................................
วันที่................../............................./.............\

-4รายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด
บ้าน...............................................หมู่ที่........... ตาบล.................................อาเภอ....................................

ความเห็นของผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี .................................................
.............................................................................................................................................................................
(ลงนาม) .................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง ..........................................................................
วันที่.............../................................/..................
ความเห็นของผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี ...........................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(ลงนาม) ....................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง ...............................................................................
วันที่..................../................................/.................

(ตัวอย่างการเขียนโครงการ)
โครงการขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัด................................
บ้าน.................................ตาบล................................อาเภอ..................................จังหวัดอุดรธานี
1. หลักการและเหตุผล
วัดมีความสาคัญต่อชุมชน เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจของภิกษุ
และสามเณร ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต แต่เนื่องจากบ้าน...................................ตาบล
...........................อาเภอ..............................จังหวัดอุดรธานี ยังไม่มีวดั ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีที่ดินที่ใช้ประกอบ
คาขออนุญาต เพื่อให้มีที่ดินในการขออนุญาต จึงมีความจาเป็นที่จะต้องขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการในการสร้างวัด เพื่อ
เป็นสถานที่ตั้งวัด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการขออนุญาตตั้งวัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสามเณรและใช้ประกอบพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน
3. เป้าหมาย
ขอใช้ที่ดินของ................................................. (สปก./ป่าสงวนแห่งชาติ) จานวน ................. ไร่
เพื่อเป็นสถานที่สร้างวัด
4. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมชาวบ้านเพื่อขอประชามติให้ความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดินดังกล่าว
2. แจ้ง อบต./เทศบาล ท้องที่ที่ขอใช้ที่ดิน เพื่อขอมติที่ประชุมในการสนับสนุนการขอใช้ที่ดินดังกล่าว พร้อมทั้งขอ
หนังสือรับรองผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานประกอบ
4. เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินแล้ว ดาเนินการขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัดต่อไป
5. ระยะเวลา
ระยะเวลาดาเนินการสร้างวัด ระหว่างวันที่........... เดือน.................................. พ.ศ..........
ถึงวันที่............ เดือน..........................................พ.ศ...............
6. งบประมาณ
จานวน.......................................บาท ได้จากผูม้ ีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
7. ผลคาดว่าจะได้รับ
1. มีวัดเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. วัดมีความร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติศาสนกิจ
3. มีวัดเพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร
4.มีวัดเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธกี รรมของพุทธศาสนิกชน
(ลงชื่อ) ............................................ ผู้เสนอโครงการ
(...............................................)
ผู้ใหญ่บ้าน......................................................................
(ลงชื่อ) ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ
(...............................................)
ประธานที่พักสงฆ์........................................................
(ตัวอย่างหนังสือรับรองผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

ที่

/

องค์การบริหารส่วนตาบล………………
อาเภอ………………………………………..

จังหวัดอุดรธานี .............................
หนังสือรับรองผลกระทบสิ่งแวดล้อม
...............................................
ด้วยวัด.............................. บ้าน....................... หมู่ที่ ........... ตาบล............................
อาเภอ.......................... จังหวัดอุดรธานี สังกัดคณะสงฆ์.................. ขอให้ออกหนังสือรับรองว่าหากได้รับ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน สปก.ในการสร้างวัด..............................................บ้าน...................................
ตาบล..................... อาเภอ............................... จังหวัดอุดรธานี ว่ามี ผลกระทบทางเสียง มีเสียงดังรบกวนการ
ใช้ชีวิตประจาวันของประชาชนโดยรอบ มีผลกระทบทางดินทาให้มีดินพังทลาย มีผลกระทบทางน้าทาให้น้า
เสีย มีผลกระทบทางอากาศ มีฝุ่นละออกเกินกาหนดหรือไม่
โดยหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล......................... ขอรับรองว่า วัด...........................
ได้ ดู แ ลพื้ น ที่ ที่ ข ออนุ ญ าตใช้ ป ระโยชน์ ในการสร้างวัด ...................................................... เป็ น อย่างดี ไม่ มี
ผลกระทบทางเสียง ผลกระทบทางดิน ผลกระทบทางน้า ผลกระทบทางอากาศ แต่อย่างใด
จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นสาคัญ
ให้ไว้ ณ วันที่................ เดือน................................... พ.ศ..................

หลักฐานต่าง ๆ ที่จะต้องส่งประกอบกับรายงานการขอใช้ที่ดิน
1. โครงการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด
2. แผนที่เส้นทางคมนาคมโดยสังเขป แสดงที่ตั้งของที่ดินที่ขอใช้ พร้อมระบุวัดใกล้เคียงทั้ง 4 ทิศ
(ใช้กระดาษเอ 4)
3. แผนผังแสดงสิ่งก่อสร้างของที่พักสงฆ์ในปัจจุบันที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว
โดยระบุความกว้างความยาว ของสิ่งก่อสร้างและความกว้าง ความยาวของพื้นที่โดยรอบทั้ง 4ทิศ
(ใช้กระดาษเอ 4)
4. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของที่พักสงฆ์ที่ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ สาเนาทะเบียนบ้าน

(หากมีการสมรส ให้แนบสาเนาทะเบียนสมรสพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่
ทางราชการออกให้ของคู่สมรส สาเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
6. มติประชาคมหมู่บ้านพร้อมลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ให้ความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดิน)
7. มติที่ประชุมสภา อบต/เทศบาล ที่วัดตั้งอยู่ (ให้ความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดิน)
8. หนังสือของ อบต./เทศบาล รับรองเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากได้รับอนุญาตให้ใช้
ที่ดินของทางราชการ
9. แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1 : 50,000 (ระบุจุดที่ดินที่ขอใช้)
10. หนังสือนาส่ง (จากนายอาเภอถึงผู้ว่าราชการจังหวัด)
หมายเหตุ

- เอกสารข้างต้นส่งจังหวัด 5 ชุด
- หลักฐานทีส่ ่งประกอบคาขอทุกเรื่องที่เป็นสาเนา เจ้าตัวรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกฉบับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทธิพงษ์ ถาวะโร โทร. 087 - 3739885

