
เอกสารการขอกันเขตจัดประโยชน์และเช่าที่ดินที่ตั้งวัด 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงิห์บุร ี

1. หนังสือจากเจ้าอาวาสถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งความประสงค์ว่ามีผู้ขอเช่าที่ดินที่ตั้งวัดโดยระบุรายละเอียด
เช่น โฉนดเลขที่เท่าไร เนื้อที่ทั้งหมดเท่าไร และขอเช่าบางส่วนเนื้อที่ขอเช่าเท่าไร เช่าเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร

2. สำเนาหนังสือจากผู้เช่า (อบต., เทศบาล, อื่น ๆ) ถึงเจ้าอาวาส เพ่ือขอเช่าที่ดินที่ตั้งวัด โดยมีรายละเอียด
เช่น วัตถุประสงค์การเช่า จำนวนเนื้อที่ท่ีขอเช่า ระยะเวลาในการเช่า  จำนวน  2  ชุด

3. หนังสือยินยอมให้กันเขตจัดประโยชน์จากเจ้าอาวาส โดยผ่านความเห็นชอบจากเจ้าคณะตำบล, เจ้าคณะอำเภอ,
นายอำเภอ, เจ้าคณะจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด (ให้เสนอขอความเห็นถึงเจ้าคณะจังหวัด ส่วนความเห็นของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจะเป็นผู้เสนอ)

4. สำเนาโฉนดขนาดเท่าต้นฉบับ ห้ามย่อ ห้ามขยาย จำนวน 2 ชุด 
5. แผนผังแสดงบริเวณโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดที่ขอกันเขตจัดประโยชน์ จัดทำในกระดาษ A3 ระบุทิศและมาตรส่วนที่

ชัดเจนเหมาะสม พร้อมแสดงตำแหน่งต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เช่น อุโบสถ เสนาสนะ สระน้ำ สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม
และสิ่งปลูกสร้างทีจ่ะเช่าเพ่ือปลูกสร้างที่จะปลูกสร้างตามวัตถุประสงค์ โดยให้หมายเลขกำกับ เช่น 1.อุโบสถ
2.ศาลาการเปรียญ เป็นต้น ให้หมายเลขกำกับจนครบถ้วน จำนวน 4 ชุด 

6. โปรแกรมนำเสนอด้วย Power point โดยมีเนื้อหาสาระตามแผนผังที่ขอเช่า โดยมีรูปถ่ายประกอบ เช่น
ตำแหน่งที่1.อุโบสถ ประกอบด้วยรูปถ่ายอุโบสถ/ ตำแหน่งที่2.ศาลาการเปรียญ ประกอบด้วยรูปศาลาการเปรียญ

  และสำเนาใส่แผ่นบันทึกข้อมูล CD จำนวน  2  แผ่น 
7. เอกสารพิมพ์จากโปรแกรม Power point จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน  2  ชุด 
8. แผนที่ที่ตั้งวัด ให้ระบุทิศ เส้นทาง ถนน แม่น้ำ ลำคลอง สถานที่สำคัญจะมีมาตราส่วน หรือไม่มีก็ได้  จำนวน 2 ชุด
9. สำเนารายงานการประชุม ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่เห็นชอบให้เช่าที่ตั้งวัดก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  2  ชุด 
10. แบบแปลนการก่อสร้าง ตามวัตถุประสงค์   จำนวน  2  ชุด 
11. ราคาประเมินที่ดินจากสำนักงานที่ดิน จำนวน  2  ชุด 
12. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าอาวาส จำนวน  2  ชุด 
13. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าอาวาส จำนวน  2  ชุด 
14. สำเนาหนังสือสุทธิเจ้าอาวาส จำนวน  2  ชุด 
15. สำเนาใบตราตั้งเจ้าอาวาส จำนวน  2  ชุด 
16. สำเนาประกาศตั้งวัด (ถ้ามี) จำนวน  2  ชุด 
17. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เช่า จำนวน  2  ชุด 
18. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่า จำนวน  2  ชุด 
19. หนังสือประมาณการรายได้ที่ได้จากการให้บริการต่อปี (ถ้ามี) เช่น กันเขตเพ่ือผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ทำแผง-

โซล่าเซลผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้ชุมชน เป็นต้น
หมายเหตุ กรณีขอกันเขตจัดประโยชน์ ที่ให้บริการประชาชนและหรือมีรายได้จากการให้บริการ ให้ระบุ 

จำนวนผู้ใช้บริการรายได้จากการบริการ/ปี  เช่น ขอกันเขตจัดประโยชน์สร้างแทงค์ประปาหมู่บ้าน 
ให้ระบุว่าประปานั้นให้บริการจำนวนหลังคาเรือนหรือประชาชนเท่าใด มีรายได้จากการดำเนินการ 
จำนวนเท่าไรต่อปี เป็นต้น 



 

(ตัวอยางหนังสือ) 
 

ท่ี............/...........       (หนวยงาน)........................................... 

           .............................................................. 

       วันท่ี..................เดือน...........................พ.ศ..................... 

เรื่อง  ขอเชาท่ีดินวัดเพ่ือ.................................................................. 

นมัสการ  เจาอาวาสวดั............................. 

สิ่งท่ีสงมาดวย   แผนผังรายละเอียดการใชท่ีดินบริเวณท่ีขอกันเขตจัดประโยชนวัด.......      จำนวน 1 ชุด 

  ดวย……………………………………………………โดย..........(ชื่อหนวยงาน)....................พิจารณาแลว

เห็นควรดำเนินการ............................บริเวณพ้ืนท่ีวัด.....................หมูท่ี...........ตำบล.......................................... 

อำเภอ...........................จังหวดัสิงหบุรี 

    (ชื่อหนวยงาน)...........จงึมีความประสงคขอเชาท่ีดินวัด...................หมูท่ี........ตำบล................. 

อำเภอ....................จังหวัดสิงหบุรี  จำนวน..........ไร...........งาน............ตารางวา...............เปนระยะเวลา..........ป 

ตามกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2511 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505  เพ่ือกอสราง

....................................รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือดปรดพิจารณา 

ขอนมัสการดวยความเคารพ 

 

............................................................... 

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

  

 

 

โทร.......................................................... 

 

 
 



(ตัวอยางหนังสือ) 
 

 

ท่ี...................       วัด.............................หมูท่ี....ตำบล........ 

        อำเภอ................จังหวัดสงิหบุรี 16....... 

       วันท่ี......เดือน...........................พ.ศ...............  

เรื่อง  การกันเขตจัดประโยชน 

เจริญพร  ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี 

สิ่งท่ีสงมาดวย    1. เอกสารสิทธิท่ีดินวัด      จำนวน  1  ชุด 

2. แผนผังเสนาสนะและบริเวณขอกันเขตจัดประโยชน  จำนวน  1  ชุด 

3. รูปแบบการกอสราง       จำนวน  1  ชุด 

    4. แผนผังรายละเอียดการใชท่ีดินบริเวณท่ีขอกันเขตจัดประโยชน จำนวน  1  ชุด 

    5. แผนบันทึกขอมูล CD นำเสนอโปรแกรม PowerPoint  จำนวน  1  ชุด 

  ดวยวัด.............................ตั้งอยูหมูท่ี........ตำบล.............อำเภอ.................จังหวัด..................... 

โดย........................................................ตำแหนงทางการปกครองคณะสงฆเปนเจาอาวาสวัด.............................. 

มีความประสงคขอกันท่ีดิน(ท่ีตั้งวัด/ท่ีธรณีสงฆ) เปนเขตจัดประโยชน เพ่ือให....(ชื่อหนวยงานหรือผูเชา)............ 

กอสราง................................................โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับท่ีดินในการขอกันเขตจัดประโยชน ดังนี้ 

จำนวนท่ีดินท่ีตั้งวัดท้ังหมด  จำนวน...........................ไร..........................งาน.................................ตารางวา 

จำนวนท่ีดินท่ีขอกันเขตจัดประโยชน  จำนวน........................ไร......................งาน........................ตารางวา 

กอสราง.............................................................................................................................................................. 

    ในการนี้ อาตมา......................เจาอาวาสวัด......................ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการ

กอสราง....................................................จึงขออนุญาตกันเขตจัดประโยชนและเชาท่ีดิน(ท่ีตัง้วัด/ท่ีธรณีสงฆ) 

วัด.............................ให.........(ชื่อหนวยงานหรือผูเชา).............ไดทำการกอสราง.......................................... 

เจริญพรมาเพ่ือแจงสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ พิจารณาดำเนินการตอไป 

ขอเจริญพร 

 

............................................................... 

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

เจาอาวาส 

 

 

โทร.......................................................... 

 

 



 

 

บันทึกความเห็นของเจาคณะผูปกครอง 

 

  กรณีวัด..................................หมูท่ี............ตำบล...................อำเภอ...................จังหวัดสิงหบุรี 

จำนวนท่ีดิน(ท่ีตั้งวัด/ท่ีธรณีสงฆ) ประมาณ..................ไร..............งาน...................ตารางวา  โดยขอกันเขตท่ีดิน

(ท่ีตั้งวัด/ท่ีธรณีสงฆ) เปนเขตจัดประโยชนจำนวนเนื้อท่ีประมาณ.................ไร................งาน................ตารางวา  

ให..........(ชื่อหนวยงานหรือผูเชา)…….……..เชาเพื่อ............................ทั้งนี้ เปนการจัดระเบียบการใชที ่ดิน              

ตามกฏกระทรวงฉบ ับที ่  2 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิคณะสงฆ พ.ศ.2505                            

และมติกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) ในการประชุมครั ้งที ่ 3/2552                  

เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 

ความเห็นเจาคณะตำบล........................................................................................................................................ 

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

 

ลงชื่อ............................................................... 

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

      เจาคณะตำบล............................. 

 

ความเห็นเจาคณะอำเภอ....................................................................................................................................... 

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

 

ลงชื่อ............................................................... 

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

            เจาคณะอำเภอ.............................. 

 

ความเห็นเจาคณะจังหวดั...................................................................................................................................... 

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

 

ลงชื่อ............................................................... 

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

                 เจาคณะจังหวัดสิงหบุรี 

 

 



บันทึกความเห็นของเจาหนาท่ีฝายบานเมือง 

กรณีวัด..................................หมูท่ี............ตำบล...................อำเภอ...................จังหวัดสิงหบุรี 

จำนวนท่ีดิน(ท่ีตั้งวัด/ท่ีธรณีสงฆ) ประมาณ..................ไร..............งาน...................ตารางวา  โดยขอกันเขตท่ีดิน

(ท่ีตั้งวัด/ท่ีธรณีสงฆ) เปนเขตจัดประโยชนจำนวนเนื้อท่ีประมาณ.................ไร................งาน................ตารางวา 

ให..........(ชื่อหนวยงานหรือผูเชา)…….……..เชาเพื่อ............................ทั้งนี้ เปนการจัดระเบียบการใชที ่ดิน 

ตามกฏกระทรวงฉบ ับที ่  2 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิคณะสงฆ พ.ศ.2505 

และมติกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) ในการประชุมครั ้งที ่ 3/2552 

เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 

ความเห็นนายอำเภอ............................................................................................................................................. 

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

ลงชื่อ............................................................... 

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

 นายอำเภอ............................. 

ความเห็นผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด...................................................................................... 

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

ลงชื่อ............................................................... 

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

     ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงหบุรี 

ความเห็นผูวาราชการจังหวัด................................................................................................................................. 

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

ลงชื่อ............................................................... 

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

  ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี 
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