
                                                                   

                   (กรณีอยู่ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484) 
รายงานขอใช้ที่ดินในเขตป่า  ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2484 เพ่ือสร้างวัด 

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

.  ผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน  ช่ือ...........................................................................อายุ..........................................ปี                  
สัญชาติ.........................เช้ือชาติ....................................ศาสนา..........................อาชีพ.........................อยูบ่้านเลขที่..................... 
หมู่ที่......................   ต าบล/แขวง.............................................  อ าเภอ/เขต................................................................................ 
จังหวัด.................................มีความประสงค์จะขอใช้ที่ดินในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 เพือ่สรา้งวัด 
  ขอยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน  ต่อนายอ าเภอ........................จังหวัด..............................ดังมรีายการต่อไปนี ้
  ๑.  ที่ดินอยู่ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484  ช่ือ..................................................... 
ที่บ้าน.............................................................หมู่ที.่........................ต าบล................................อ าเภอ.......................................... 
จังหวัด...................................เนื้อที่...................ไร.่....................งาน........................ตารางวา  มีอาณาเขตดังนี้ 
       ทิศเหนือยาว.............................................เมตร  จด.................................................................................... 
       ทิศใต้ยาว..................................................เมตร  จด................................................................................... 
       ทิศตะวันออกยาว......................................เมตร  จด................................................................................. 
       ทิศตะวันตกยาว.........................................เมตร  จด................................................................................. 
  ๒.  ได้ด าเนินการก่อสร้างที่พักสงฆ์เมื่อ  ปี  พ.ศ.  ........................................ปจัจบุันได้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร
เสนาสนะไปแล้ว  คือ 
        (๑)  กุฏิ                        กว้าง................................เมตร  ยาว.............................................เมตร   
สิ้นเงินค่ากอ่สร้าง   จ านวน..................................บาท 
        (๒)  ศาลาการเปรียญ         กว้าง.............................เมตร  ยาว.................................เมตร 
สิ้นเงินค่ากอ่สร้าง   จ านวน..................................บาท 

      (๓) ....................................................กว้าง.............................เมตร  ยาว.................................เมตร 
สิ้นเงินค่ากอ่สร้าง   จ านวน..................................บาท 

(๔)    ...................................................กว้าง.............................เมตร  ยาว.................................เมตร 
สิ้นเงินค่ากอ่สร้าง   จ านวน..................................บาท 

      (๕) .....................................................กว้าง.............................เมตร  ยาว.................................เมตร 
สิ้นเงินค่ากอ่สร้าง   จ านวน..................................บาท 

      (๖) .....................................................กว้าง.............................เมตร  ยาว.................................เมตร 
สิ้นเงินค่ากอ่สร้าง   จ านวน..................................บาท 

      (๗) .....................................................กว้าง.............................เมตร  ยาว.................................เมตร 
สิ้นเงินค่ากอ่สร้าง   จ านวน..................................บาท 

      (๘) ......................................................กว้าง.............................เมตร  ยาว.................................เมตร 
สิ้นเงินค่ากอ่สร้าง   จ านวน..................................บาท 

      (9) ......................................................กว้าง.............................เมตร  ยาว.......................... .......เมตร 
สิ้นเงินค่ากอ่สร้าง   จ านวน..................................บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 
-    ๒    - 

๓.  สถานที่ตั้งที่พักสงฆ์  อยู่ห่างจากวัดที่ใกล้ที่ดิน   คือ 
        (๑)  ทิศเหนือ  มีวัด...................................................ระยะห่าง...........................กม. 
   มีพระภิกษุประจ า..................................รปู 
        (๒)  ทิศใต้   มีวัด......................................................ระยะห่าง...........................กม. 
   มีพระภิกษุประจ า..................................รปู 
        (๓)  ทิศตะวันออก  มีวัด............................................ระยะห่าง..........................กม. 
   มีพระภิกษุประจ า..................................รปู 
        (๔)  ทิศตะวันตก  มีวัด...............................................ระยะห่าง.........................กม. 
   มีพระภิกษุประจ า..................................รปู   
  ๔.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  บริเวณที่จะขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดนี้มีบ้านเรือนราษฎร  ตั้งอยู่อย่างหนาแน่นเป็น
หลักฐานมั่นคง  และทางราชการก าลังด าเนินการตั้งหมู่บ้านและต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถ่ินที่แล้ว  และไม่
มีเหตุขัดขวาง  ขัดข้อง  หรือไม่สะดวกต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการเป็นอยู่ของประชาชน 
  ๕.  เมื่อได้จัดต้ังข้ึนแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบ 
จ านวน................ครัวเรอืน  มีประชากร...................คน  และจะได้รบัการสนับสนุนและบ ารุงส่งเสริมจากประชาชนเป็นอย่างดี 
  ๖.  ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้     ว่าด้วยการอนุญาตใหเ้ข้าท าประโยชน์อยู่อาศัยในเขตป่า    
ตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484  ทุกประการ 
  ๗.  พร้อมกบัรายงานนี้  ได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย  ดังนี้ 
        (๑)  รายละเอียดของโครงการ 
        (๒)  แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร  มาตราส่วน  ๑ : ๕๐,๐๐๐  แสดงบริเวณพื้นทีท่ี่ขออนุญาต       
และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดกับพื้นที่ที่ขอ 
        (๓)  แผนที่สังเขปของที่ดินเขตป่าฯ  พร้อมทัง้แสดงขอบเขตที่ดินที่ขอใช้สร้างวัดด้วย 
        (๔)  แผนผังแสดงสิง่ก่อสร้างของที่พักสงฆ์ในปจัจบุัน  และแผนผังสิ่งกอ่สร้างของวัดที่จะสร้างข้ึนตาม
โครงการทีส่ร้างวัดต่อไป 
        (๕)  ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของที่พกัสงฆ์ที่ก่อสร้างเสรจ็เรียบร้อย  ในที่ดินที่ขอสร้างวัดน้ัน 
        (๖)  ส าเนาบัตรประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ 
        (๗)   มติความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทีอ่ยู่ในเขตดูแลรับผิดชอบ 
        (๘)   รายช่ือประชาชนที่ให้การสนบัสนุนการขออนญุาตสร้างวัด 
        (9)   รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ 
        (10) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 
 
      (ลงช่ือ)..........................................................ผู้ยื่นค าขอ 
                  (...................................................) 
     เบอร์โทรศัพท์......................................................... 
 
                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ค าขอใช้ที่ดินในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพือ่สร้างวัด
ข้างต้นเป็นความจริง 

 

          (ลงนาม)..............................................ก านันหรือผู้ใหญบ่้าน 

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

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



 

-   ๓    - 
 
 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่ดูแลพื้นที่                    ราชพัสดุ   
                   กรมทางหลวง 
                    อื่นๆ ................................ 

                        ขอรับรองว่าพื้นที่บริเวณทีจ่ะขอใช้ที่ดินสร้างวัดดังกล่าวสามารถน ามาด าเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้
และอื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      (ลงนาม)................................................................... 
       (.................................................................) 
      วันที่............เดือน..............................พ.ศ................. 

 

ความเห็นของเจ้าคณะต าบล................................................................................................. ......................................... 
................................................................................... .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................................ 

      (ลงนาม)................................................................... 
       (...............................................................) 
      วันที่............เดือน...........................พ.ศ. .................. 

 

 ความเห็นของเจ้าคณะอ าเภอ.............................................................................................. ............................................. 
.................................................................................................................................. ..................................................................... 
................................................................................................................ ....................................................................................... 

      (ลงนาม)................................................................... 
       (.................................................................) 
      วันที่............เดือน...........................พ.ศ. .................. 

 

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

      (ลงนาม)................................................................... 
       (.........................................................) 
      วันที่............เดือน...........................พ.ศ. .................. 

 

 

 



-    ๔    - 

 

 ความเห็นของเจ้าคณะจงัหวัด.................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
....................................................................................................................................................................................... .. 

      (ลงนาม)................................................................... 
       (...............................................................) 
      วันที่............เดือน...........................พ.ศ. .................. 

 ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด............................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 

      (ลงนาม)................................................................... 
       (.........................................................) 
      วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ................. 

 

 

 หมายเหตุ  ให้กรอกรายละเอียดในแบบรายงานฯ ใหค้รบถ้วน และผ่านความเห็นของหน่วยงานราชการที่ดูแลพื้นที่ /             
เจ้าคณะปกครองสงฆ์ / เจ้าหน้าทีฝ่่ายบ้านเมือง  พร้อมภาพถ่ายทางอากาศ (Google earth) แสดงบรเิวณพื้นที่ที่ขออนญุาต
โดยสังเขป สง่ใหส้ านักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแตบ่ดันี้จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เพื่อจะได้รวบรวม   
ส่งใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทันตามก าหนดเวลา 
            
  
กลุ่มส่งเสริมพระพทุธศาสนาและกิจการพเิศษ ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดพิษณุโลก โทร.055-248057  
 


