คำนำ
ตามที่ ได้ มี ก ารประกาศใช้ ก ฎกระทรวง การสร้ า ง การตั้ ง การรวม การย้ า ย การยุ บ เลิ ก วั ด
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสี ม า และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ แล้วนั้น
กองพุทธศาสนสถานได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติการ การสร้างวัด การตั้งวัด การรวมวัด การย้ายวัด
การยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
ให้ มี แนวทางที่ ส อดคล้ อ งต้ อ งกั น กั บ กฎกระทรวงดั งกล่ าว ทั้ งนี้ เพื่ อ ลดความผิ ด พลาด และให้ เกิ ด การ
ปฏิ บั ติ ก ารที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ของส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ และส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด

กองพุทธศาสนสถาน
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำรบัญ
เรื่อง
๑. กำรสร้ำงวัด
๒. กำรตั้งวัด
๓. กำรรวมวัด
๔. กำรย้ำยวัด
๕ กำรยุบเลิกวัด
๖. กำรขอรับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ
๗. กำรยกวัดร้ำงขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษำ

หน้ำ
๑
๑๒
๒๒
๒๙
๓๖
๔๓
๕๐

ภำคผนวก
- กฎกระทรวงกำรสร้ำง กำรตั้ง กำรรวม กำรย้ำย และกำรยุบเลิกวัด กำรขอรับพระรำชทำน
วิสุงคำมสีมำ และกำรยกวัดร้ำงขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๑
การสร้างวัด

๑

การสร้างวัด
ตามกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด ๑)
หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตสร้างวัด
๑. ที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่สร้างวัดต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ (เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตำมสภำพแห่งท้องที่
โดยต้องระบุเหตุผล ควำมจำเป็น และประโยชน์ที่ประชำชนในท้องถิ่นจะได้รับจำกกำรสร้ำงวัดนั้น)
๒. เป็นสถานที่สมควรเป็นที่พานักของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ
๓. เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน (เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตำมสภำพแห่ง
ท้องที่ โดยต้องระบุเหตุผล ควำมจำเป็น และประโยชน์ที่ประชำชนในท้องถิ่นจะได้รับจำกกำรสร้ำงวัดนั้น)
๔. มีเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่า เมื่อตั้งเป็นวัดแล้วจะได้รับการทานุบารุงส่งเสริมจากประชาชน
๕. ตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร (เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตำมสภำพแห่งท้องที่ โดยต้อง
ระบุเหตุผล ควำมจำเป็น และประโยชน์ที่ประชำชนในท้องถิ่นจะได้รับจำกกำรสร้ำงวัดนั้น)
๖. มีหลักฐานที่แสดงถึงจานวนเงินและสัมภาระที่จะใช้ในการสร้างวัดรวมกันไม่น้อยกว่า ๒ แสนบาท
๗. ผู้ใดจะสร้างวัดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง ให้ยื่นคาขอสร้างวัดต่อผู้อานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะปกครองสงฆ์ที่สังกัด
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง (แบบฟอร์ม ศถ.๑)
๘. ให้เสนอเรื่องการสร้างวัดพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
๙. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรให้สร้างวัดได้ ให้อนุญาตเป็นหนังสือตามแบบ ว.๑ (ใบประกาศ
อนุญาตสร้างวัด)
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอสร้างวัดทราบ
๑๑. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รายงานการได้รับอนุญาตสร้างวัดให้ผู้อานวยการ
สานั กงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ เพื่อผู้ อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานให้
นายกรัฐมนตรี และมหาเถรสมาคมทราบต่อไป
เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตสร้างวัด
ที่ดินของทางราชการ
๑. คาขออนุญาตสร้างวัด (ศถ.๑)
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้ขออนุญาตสร้างวัด
๓. หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดจาก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
๔. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ขอสร้างวัด, วัดใกล้เคียง,
สถานที่ใกล้เคียง และเส้นทางคมนาคม

ที่ดินเอกชน
๑. คาขออนุญาตสร้างวัด (ศถ.๑)
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด
๓. สาเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ที่ดินที่จะใช้สร้างวัด
๔. หนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัด (ศถ.๒)
ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ทาไว้กับสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถึงการแสดงเจตนาว่า
จะยกที่ดินให้วัดต่อไป

๒
ที่ดินของทางราชการ
ที่ดินเอกชน
๕. แผนผังแสดงเขตที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
๕. หนังสือยินยอมให้ดาเนินการให้ขออนุญาตสร้างวัด
ภายในที่ดินจะใช้สร้างวัด
๖. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ขอสร้างวัด, วัดใกล้เคียง,
๖. ภายถ่ายบริเวณที่ดินที่ขอสร้างวัด
สถานทีใ่ กล้เคียง และเส้นทางคมนาคม
๗. บันทึกข้อตกลงการใช้ที่ดินของทางราชการตามแบบ ๗. แผนผังแสดงเขตที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
ที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนด
ภายในทีด่ ินจะใช้สร้างวัด
๘. กรณีผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดมีคู่สมรสต้องแนบเอกสาร
ดังนี้
* เอกสารที่เป็นสาเนาให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
- หนังสือยินยอมพร้อมด้วยสาเนาทะเบียนสมรส
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนา
ทะเบียนบ้านของคู่สมรส
- กรณีหม้ายเนื่องจากหย่า ต้องแนบหนังสือ
สาคัญการหย่า
- กรณีคู่สมรสเสียชีวิตต้องแนบสาเนาทะเบียน
สมรส และใบมรณะบัตรของคู่สมรส
๙. ภายถ่ายบริเวณที่ดินที่ขอสร้างวัด
* เอกสารที่เป็นสาเนาให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ

แผนผัง
ผู้ ข ออนุ ญ าตสร้ างวั ด จั ด ท าแผนผั งแสดงรู ป ที่ ดิ น ที่ ถู ก ต้ อ งตามเอกสารกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น และแสดง
สิ่งก่อสร้างอาคารเสนาสนะที่มีอยู่แล้ว (ถ้ามี) เพื่อประกอบคาขออนุญาตสร้างวัด นอกจากนี้แผนผังดังกล่าว
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแผนผังแม่บทในการพัฒนาวัดและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในโอกาสต่ อไป
โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
๑. การเขี ย นแผนผั งแสดงสิ่ งก่ อสร้างของวัด ควรท าเป็ น แบบพิ ม พ์ เขีย วหรือ ถ่ายขาว–ด า โดยมี
มาตราส่วน ดังนี้
- เนื้อที่ไม่เกิน ๑๐ ไร่ ใช้มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐
- เนื้อที่ ๑๐ – ๒๐ ไร่ ใช้มาตราส่วน ๑ : ๗๕๐
- เนื้อที่มากกว่า ๒๐ ไร่ ให้ใช้มาตราส่วนตามความเหมาะสม หรือประมาณ ๑ : ๑๐๐๐
ทั้งนี้ ผู้ที่จัดทาแผนผังควรเป็นผู้ที่มีความรู้ และมีความชานาญในด้านนี้โดยเฉพาะ
๒. ขยายรูปที่ดินจากเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. ๓ หรือรูปที่ดินตามที่ส่วน
ราชการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อการสร้างวัดตามมาตราส่วนที่กาหนดตามข้อ ๑
๓. ให้ ร ะบุ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ (ถ้ามี) ภายในที่ดิ นที่ ขออนุ ญ าตสร้างวัด โดยต้องมีข นาด และ
ตาแหน่งตามสภาพความเป็นจริง
๔. ในการวางแผนผังโครงการเพื่อพัฒ นาต่อไป ควรจัดแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และเขต
สาธารณะสงเคราะห์ ฯลฯ ให้ชัดเจน

๓
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ขออนุญาตสร้างวัด
การเขียนแผนที่แสดงที่ตั้งตาแหน่งที่ขออนุญาตสร้างวัดให้ระบุเส้นทางและแสดงตาแหน่ง ดังนี้
๑. กาหนดตาแหน่งที่ขออนุญาตสร้างวัด
๒. ชื่อหมู่บ้านประชาชน สถานที่ที่สาคัญ และเส้นทางที่สามารถเดินทางไปวัดที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ
โดยระบุระยะห่างจากตาแหน่งที่ขออนุญาตสร้างวัดถึงวัดใกล้เคียงไว้ด้วย หากทิศใดไม่มีวัดในรัศมี ๑๐ กม. ขึ้นไป
ให้ระบุว่า “ระยะทาง ๑๐ กม. ไม่มีวัด”
๓. เส้นทางคมนาคม ถนนสายต่าง ๆ ที่ผ่านตาแหน่งที่ดินที่ขออนุ ญาตสร้างวัดให้ระบุชื่อพร้อมกับ
ประมาณระยะทางจากทางแยกถนนเข้าสู่สถานที่ขออนุญาตสร้างวัด
ขั้นตอนการดาเนินการขออนุญาตสร้างวัด
๑. ผู้ ขออนุ ญาตสร้ างวัดเตรี ยมเอกสารประกอบเรื่องการขออนุ ญาตสร้างวั ด แล้ วยื่ นต่ อผู้ อ านวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
๒. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขอความเห็นจากเจ้าคณะตาบล เจ้าคณะอาเภอ
นายอาเภอ เจ้าคณะจังหวัด แล้วเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
๓. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรสร้างวัดได้ ให้ออกหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด และแจ้ง
ผู้ยื่นคาขอสร้างวัดทราบ
๔. ให้ ผู้ อานวยการส านั กงานพระพุ ทธศาสนาจังหวัด รายงานผู้ อานวยการส านั กงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติทราบ
๕. ให้ ผู้ อานวยการส านั กงานพระพุ ทธศาสนาแห่ งชาติ รายงานให้ นายกรัฐมนตรี และมหาเถรสมาคม
ทราบต่อไป

ทั้งนี้ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
คาขอเพื่อสร้างวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อกาหนดแนวทางการสร้างวัด
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ (รายละเอียดปรากฏตามที่แนบ)

๔

แผนผังการดาเนินการสร้างวัด
ผู้ขออนุญาตสร้างวัด
เตรียมเอกสารการขออนุญาตสร้างวัด

เมื่อพบข้อผิดพลาด
ให้แจ้งผู้ขอเพื่อแก้ไข

ผู้อานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

- เจ้าคณะตาบล
- เจ้าคณะอาเภอ
- นายอาเภอ
- เจ้าคณะจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ออกหนังสืออนุญาตสร้างวัด
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ
- รายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ

แจ้งผู้ยื่นคาขอ
สร้างวัดทราบ

๕
(ศถ.๑)

คำขออนุญำตสร้ำงวัด
เขียนที่....................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
วันที่.........เดือน.............................. พ.ศ. .......................
เรื่อง ขออนุญาตสร้างวัด
เรียน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด.............................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

สาเนาหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
หนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัด / หนังสือยินยอมของคู่สมรส
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ที่ขออนุญาตสร้างวัด
แผนผังแสดงเขตที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างภายในที่ดินที่จะใช้สร้างวัด
ภาพถ่ายบริเวณที่ดินทีข่ อสร้างวัด หรือ เสนาสนะในพื้นที่ขอสร้างวัด
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตฯ / สาเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส
อื่น ๆ

ข้าพเจ้า.............................................................อายุ.............ปี สัญชาติ.............เชื้อชาติ................
ศาสนา...............................อาชีพ...........................................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่...........ถนน...........................
ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต...................................................จังหวัด...............................................
ขออนุญาตสร้างวัดมีรายการต่อไปนี้
๑. ที่ดินที่ขออนุญาตสร้างวัดอยู่บ้าน........................................ถนน...............................................
หมู่ที่...............ตาบล.......................................อาเภอ...................................จั งหวัด....................................................
๒. ที่ดินที่ขออนุญาตสร้างวัดเป็นกรรมสิทธิ์ของ.............................................................................
มีหนังสือสาคัญสาหรับที่ดิน
 น.ส. ๓  น.ส. ๓ ก.  น.ส. ๓ข. โฉนดที่ดิน
เลขที.่ ....................................................................................................
มีเนื้อที.่ ...............ไร่...........................งาน.................................ตารางวา
ตามสาเนาหนังสือสาคัญสาหรับที่ดินที่แนบท้ายคาขออนุญาตนี้
๓. กรรมสิทธิ์ที่ดิน
๓.๑ กรณีที่ดินของเอกชน
(ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์)......................................................................................ตามข้อ ๒
ได้ทาหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัด (ศถ.2) ไว้ต่อผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เมื่อวันที่....................เดือน.................................พ.ศ.........................
มีเนื้อที่......................ไร่.............................งาน..............................วา
๓.๒ กรณีที่ดินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
(ชื่อหน่วยงานผู้ดูแลที่ดิน)............................................................................................. ตาม
ข้อ ๒ ได้ มี ห นั งสื อ อนุ ญ าตให้ ใช้ ที่ ดิ น ให้ ส ร้ างไว้ ต่ อ ผู้ อ านวยการส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ ต ามหนั งสื อ
.............................................................ลงวันที่....................เดือน....................พ.ศ........................................

๖
มีแนวเขตที่ดิน ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ยาว.........................เมตร จด............................................
ยาว.........................เมตร จด............................................
ยาว.........................เมตร จด............................................
ยาว.........................เมตร จด............................................

๔. จานวนเงินและสัมภาระที่จะก่อสร้างมีอยู่แล้ว ดังนี้ เงินสด...............................................บาท
วัสดุก่อสร้างมีมูลค่า.............................................................บาท รวมทั้งสิ้น.......................................................บาท
๕. ที่ตั้งวัดอยู่ห่างจากวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
มาตรา 31
(๑) ทิศเหนือ มีวัด...........................................ตั้งอยู่ที่บ้าน...............................หมู่ที่.............
ตาบล.........................................อาเภอ....................................................จังหวัด.....................................................
ระยะทางห่าง................................................กม.
(๒) ทิศใต้ มีวัด..............................................ตั้งอยู่ที่บ้าน..................................หมู่ที่............
ตาบล.........................................อาเภอ....................................................จังหวัด.....................................................
ระยะทางห่าง................................................กม.
(๓) ทิศตะวันออก มีวัด...........................................ตั้งอยู่ที่บ้าน............................หมู่ที่..........
ตาบล.........................................อาเภอ....................................................จังหวัด.....................................................
ระยะทางห่าง................................................กม.
(๔) ทิศตะวันตก มีวัด..........................................ตั้งอยู่ที่บ้าน..............................หมู่ที่.............
ตาบล.........................................อาเภอ....................................................จังหวัด.....................................................
ระยะทางห่าง................................................กม.
ตามแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ขออนุญาตสร้างวัด ที่แนบท้ายคาขออนุญาตนี้
๖. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ สร้างวัดแล้ ว จะจัดการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุตามที่
ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวง โดยจะทาการปลูกสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุให้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะเป็นที่พานัก
ของพระภิกษุสงฆ์ได้
๗. เมื่อได้ประกาศตั้งเป็นวัดแล้ว จะได้รับการบารุงส่งเสริมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ใน
การประกอบศาสนกิจในท้องถิ่น จานวน .............................. คน
8.การขออนุญาตสร้างวัดในครั้งนี้ เนื่องจากมีความจาเป็นตามสภาพแห่งท้องที่ ข้าพเจ้าจะขอ
ยกเว้นหลักเกณฑ์ ดังนี้
8.1 กรณี ที่ ดิ น ที่ ใช้ ส ร้ า งวัด มี เนื้ อ ที่ น้ อ ยกว่ า 6 ไร่ (โปรดระบุ เหตุ ผ ล ความจ าเป็ น และ
ประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้น)
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .........................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
/8.2 กรณีที่...

๗
8.2กรณีที่วัดอื่นตั้งอยู่ในระยะ 2 กิโลเมตร (โปรดระบุเหตุผล ความจาเป็น และประโยชน์ที่
ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้น)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ........
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
8.3กรณี ที่ มี ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ไม่ ถึ งหนึ่ งพั น คน (โปรดระบุ เหตุ ผ ล ความจ าเป็ น และ
ประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้น)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... .................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..............................................
....................................................................................................................................................................................
9. ในระหว่างทาการก่อสร้างวัด ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง
และเจ้าคณะฝ่ายสงฆ์ทุกประการ และเมื่อปลูกสร้างเสร็จแล้วจะได้รายงานขอตั้งวัดตามกฎกระทรวงต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)........................................................ผู้ยื่นคาขอ
(....................................................)

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

/ความเห็นของ...

๘
ความเห็นของเจ้าคณะอาเภอ..............................................................................................................................
(ลงนาม)..........................................................
(......................................................)
เจ้าคณะอาเภอ.......................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...............
ความเห็นของนายอาเภอ..............................................................................................................................
(ลงนาม)..........................................................
(......................................................)
นายอาเภอ...............................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...............
ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด..............................................................................................................................
(ลงนาม)..........................................................
(......................................................)
เจ้าคณะจังหวัด.....................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...............

๙
(ศถ.๒)

หนังสือสัญญำตกลงยกที่ดินให้สร้ำงวัด
เขียนที่....................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
วันที่...........เดือน.............................. พ.ศ. .......................
ข้าพเจ้า............................................................................................. อายุ ...........................................ปี
ฐานะการสมรส
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หม้าย
อยู่บ้านเลขที่....... หมู่ที่....... ถนน............................. ตาบล................... อาเภอ.....................จังหวัด........................
ถือบัตรประชาชน
( )ประชาชน
( ) ข้าราชการ
( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เลขที่ ......................................... ออกให้โดย ............................ เมื่อวันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ..................
ขอทาหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัดไว้กับสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะยกที่ดิ นที่ปลอดภาระผูกพันใดๆ ตามกฎหมาย ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้าน.............................
หมู่ที่ .........ตาบล........................................ อาเภอ............................................. จังหวัด...........................................
เนื้อที่.................. ไร่..................... งาน....................... ตารางวา ซึ่งข้าพเจ้าถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง คือ
( ) โฉนดที่ดิน ( ) น.ส. ๓ ( ) น.ส. ๓ ก. ( ) น.ส. ๓ ข. เลขที่.......................... ที่แนบมาพร้อมนี้ มีแนวเขต คือ
ทิศเหนือ
ยาว ................................. เมตร จด .................................................
ทิศใต้
ยาว ................................. เมตร จด .................................................
ทิศตะวันออก ยาว ................................. เมตร จด .................................................
ทิศตะวันตก ยาว ................................. เมตร จด .................................................
เพื่อสร้างวัด โดย (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... เป็นผู้ขออนุญาต
เมื่อประกาศตั้งวัดแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินพร้อมทั้งอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดที่ตั้งขึ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการให้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงนาม) .................................................ผู้ ให้สัญญา
(................................................)
(ลงนาม) .................................................ผู้รับสัญญา
(................................................)
(ลงนาม) ................................................พยาน
(................................................)
(ลงนาม) ................................................พยาน
(................................................)

๑๐

หนังสือยินยอมของคู่สมรส
เขียนที่....................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
วันที่.........เดือน.............................. พ.ศ. .......................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ....................ปี
อยู่บ้านเลขที่....................ถนน......................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต..................................
จังหวัด.........................ซึ่งเป็น สามี/ภรรยา โดยถูกต้องตามกฎหมายของ......................................................
ขอให้ความยินยอมแก่........................................................ในอันที่จะทานิติ กรรม................................................
กับ................................................................................
(ลงนาม).......................................................สามี/ภรรยา
ผู้ให้ความยินยอม
ข้ า พเจ้ า ..............................................................ขอรั บ รองว่ า เป็ น ลายมื อ ชื่ อ อั น แท้ จ ริ ง
ของ...........................................................................ซึ่งเป็น สามี/ภรรยา ข้าพเจ้าจริง
(ลงนาม)..................................................ผู้รับรอง
(................................................)
(ลงนาม) ................................................พยาน
(................................................)
(ลงนาม) ................................................พยาน
(................................................)

๑๑

หนังสือยินยอมให้ดำเนินกำรให้ขออนุญำตสร้ำงวัด
เขียนที่....................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
วันที่.........เดือน.............................. พ.ศ. .......................
ข้ า พเจ้ า ..........................................................................................อายุ ....................ปี
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ท.ี่ .....................ถนน......................................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/
เขต...................................จังหวัด..............................ได้ถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินซึ่งตั้งอยู่ ณ
บ้าน…………………………. หมู่ที่...........ตาบล...............................อาเภอ.............................. ..จังหวัด.......................
ยินยอมให้.................................................................................................................... ...............อายุ.......................ปี
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ท.ี่ .....................ถนน......................................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/
เขต................................จังหวัด..............................เป็นผู้ดาเนินการขออนุญาตสร้างวัด................................โดยให้
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องจนดาเนินการแล้วเสร็จ
(ลงนาม)................................................ผู้ให้ความยินยอม
(................................................)
(ลงนาม) ................................................ผู้ขออนุญาตสร้างวัด
(................................................)
(ลงนาม) ................................................พยาน
(................................................)
(ลงนาม) ................................................พยาน
(................................................)

หมวด ๒
การตั้งวัด

๑๒

การตั้งวัด
ตามกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด ๒)
หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตตั้งวัด
๑. สถานที่ตั้งวัดและเสนาสนะ จะต้องเป็นวั ดที่สร้างขึ้นในสถานที่ตามแผนที่ แผนผัง และ
เอกสารสิทธิที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดนั้น และต้องมีเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ (ตามเงื่อนไข) เป็น
หลักฐานมั่นคง เหมาะสมที่จะเป็นที่พานักของพระภิกษุสงฆ์
๒. ชื่อวัด ในการเสนอรายงานขอตั้งวัด (ศถ.๓) จะต้องระบุชื่อวัดที่ขอตั้ง พร้อมชี้แจงเหตุผล
ประกอบในรายงานขออนุญาตตั้งวัด ให้ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายมีความหมาย และชื่อที่ขอตั้งจะต้ องผ่าน
ความเห็นชอบทุกชั้นตามลาดับที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ
๓. จานวนพระภิ ก ษุ ที่ จ ะอยู่ ป ระจา มี จานวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๑ รู ป และให้ เ สนอชื่ อ ผู้ จ ะ
เป็น เจ้า อาวาส พร้อ มด้ว ยอายุ พรรษา สัง กัด วัด เดิม (ตามหนัง สือ สุท ธิ) โดยพระภิก ษุที ่จ ะเป็น
เจ้ าอาวาสจะต้องมีคุ ณสมบั ติ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
๔. ผู้ ขอตั้งวัดจะต้องเป็ นบุ คคลคนเดียวกับผู้ ที่ได้รับอนุ ญาตให้สร้างวัด กรณี เป็นบุคคลอื่น
จะต้องมีหนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
๕. เอกสาร หลักฐาน ทุกฉบับที่ประกอบเรื่องต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน
๖. กรณีวัดตั้งอยู่ในที่ดินของผู้มีกรรมสิทธิ์ ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือทายาท ดาเนินการโอนที่ดิน
พร้อมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดที่ตั้งขึ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งการให้ความเห็นชอบของ
มหาเถรสมาคม
๗. กรณีวัดตั้งอยู่ในที่ดินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ให้สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติแจ้งการประกาศตั้งวัดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้ที่ดินที่วัดนั้นตั้งอยู่ทราบ
๘. ให้ ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ แจ้ งให้ วัดที่ ตั้งขึ้น ในที่ ดิน ของส่ ว นราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว
เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตตั้งวัด
๑. รายงานการขออนุ ญ าตตั้งวัด (ศถ.๓) ควรพิมพ์ ห รือเขียนรายละเอียดให้ ครบถ้วนและ
ชัดเจน รายการสิ่งปลูกสร้างของวัดให้ลงรายละเอียดทุกรายการที่สร้างขึ้น ถ้ามีหลายรายการอาจทาเป็นบัญชี
แนบประกอบ โดยบอกขนาด และราคาสิ่งปลูกสร้าง
๒. สาเนาหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด
๓. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของวัดที่เป็นฉบับภาพสี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองภาพถ่ายว่า
เป็นเสนาสนะของวัดที่ขอตั้งจริง จานวนไม่น้อยกว่า ๕ รูป ควรถ่ายภาพให้เห็นสิ่งปลูกสร้างอย่างทั่วถึง ชัดเจน
และครบถ้วน

๑๓
๔. สาเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส ต้องมีอายุพรรษาตั้งแต่ ๕ พรรษา
ขึ้นไป พร้อมบัญชีรายชื่อของพระภิกษุที่จะอยู่พานักประจา สาเนาหนังสื อสุทธิของพระภิกษุทุกรูป พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตตั้งวัด ซึ่งจะต้อง
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ จะต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่
แนบประกอบ กรณีไ ม่เ ป็น บุค คลคนเดีย วกับ ผู ้ไ ด้รับ อนุญ าตให้ส ร้า ง ต้อ งมีห นัง สือ มอบอานาจจาก
ผู้ ได้รั บ อนุ ญาตสร้าง หรือทายาท พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
๖. ที่ดิน
ที่ดินของทางราชการ
ที่ดินเอกชน
- หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดจาก
- หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่จะใช้ตั้งวัด ซึ่งต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ และเป็น
สถานที่เดียวกันกับที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด
* เอกสารที่เป็นสาเนาให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ - หนังสือสัญญาที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ทาไว้กับ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถึงการแสดง
เจตนาว่าจะยกที่ดินให้วัดต่อไป
- กรณีผยู้ กที่ดินให้สร้างวัดมีคู่สมรสต้องแนบเอกสาร
ดังนี้
๑. หนังสือยินยอมของคู่สมรส
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนา
ทะเบียนบ้านของคู่สมรส
๓. สาเนาทะเบียนสมรส
๔. กรณีหม้ายเนื่องจากหย่า ต้องแนบหนังสือสาคัญ
การหย่า
๕. กรณีคู่สมรสเสียชีวิตต้องแนบสาเนาทะเบียน
สมรส และใบมรณะบัตรของคู่สมรส
* เอกสารที่เป็นสาเนาให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
๗. แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้าง
๘. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งวัดและ ให้ระบุชื่อบ้าน ชื่อวัดที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบ เส้นทางคมนาคม
ติดต่อกับวัดที่ขออนุญาตสร้างและกาหนดระยะทางไว้ด้วย
๙. ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดถึงแก่กรรม หรือย้ายถิ่นฐาน ให้แนบใบมรณบัตร หรือ
หนังสือมอบอานาจด้วย
๑๐. กรณี ส ถานที่ ที่ ได้รั บ อนุ ญ าตให้ ส ร้างวัดมีการเปลี่ ยนแปลงเขตการปกครองต้องแนบ
เอกสารการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๑๔
๑๑. สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ข้าราชการผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป เป็นผู้
รับรองสาเนาถูกต้อง
ขั้นตอนการดาเนินการขออนุญาตตั้งวัด
๑. ผู้ รั บ อนุ ญ าตสร้ า งวั ด ทายาท หรื อ ผู้ แ ทน ยื่ น รายงานการขอตั้ งวั ด ต่ อ ผู้ อ านวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
๒. ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจังหวัด ขอความเห็ น จาก เจ้ าคณะต าบล,
เจ้าคณะอาเภอ, นายอาเภอ และเจ้าคณะจังหวัด แล้วเสนอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
๓. ให้ ผู้ว่าราชการจั งหวัดเสนอรายงานต่อ เจ้าคณะภาค, เจ้าคณะใหญ่ และผู้อานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
๔. ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ นาเสนอที่ ป ระชุม คณะกรรมการ
พิจารณาและกลั่นกรองการตั้งชื่อวัด จากนัน้ จึงเสนอขอรับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม
๕. เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว จัดทาประกาศตั้งวัด เพื่อเสนอผู้อานวยการสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงนามประกาศ
๖. ให้ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด, เจ้าคณะภาค,
เจ้าคณะใหญ่ และนายกรัฐมนตรี ทราบ และประกาศเรื่องการตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษา
๗. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งผู้ขอตั้งวัด, เจ้าคณะจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องทราบ
๘. เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัด ทายาท หรือผู้แทน ดาเนินการ
โอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดนั้นตามกฎหมาย และให้บันทึกประวัติของวัดนั้นไว้เป็นหลักฐาน
๙. การโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดที่ตั้งใหม่ ต้องโอนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งการให้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
๑๐. กรณี วั ด ตั้ ง อยู่ ใ นที่ ดิ น ของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งการประกาศตั้งวัดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้ที่ดิน
ที่วัดนั้นตั้งอยู่ทราบ
๑๑. ให้ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติแจ้งให้ วัดที่ตั้งขึ้นในที่ดินของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว

๑๕
แผนผังการดาเนินการตั้งวัด

ผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัด
ยื่นเรื่องขอตั้งวัด

เมื่อพบข้อผิดพลาด
ให้แจ้งผู้ขอเพื่อแก้ไข

ผู้อานวยการสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด

- เจ้าคณะตาบล
- เจ้าคณะอาเภอ
- นายอาเภอ
- เจ้าคณะจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

- เจ้าคณะภาค
- เจ้าคณะใหญ่

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการตั้งชื่อวัด

พศ.
นาเสนอมหาเถรสมาคม

จัดทาประกาศตั้งวัดเสนอ ผอ.พศ ลงนาม

แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค
เจ้าคณะใหญ่ และจัดส่งประกาศ

ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งผู้ขอ
เจ้าคณะจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง

ผอ.พศ. แจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และเมื่อลงประกาศแล้วจะได้รับแจ้งกลับอีกครั้ง

ให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งการตั้งวัดให้ส่วนราชการนั้นทราบ

กรณีวัดตัง้ อยู่ในที่ราชการ

ให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งให้วัดที่ตั้งขึ้นนั้น ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้ที่ดินดังกล่าว

๑๖
(ศถ.๓)

รายงานขอตั้งวัด
เขียนที่....................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
วันที่.........เดือน.............................. พ.ศ. .......................
เรื่อง รายงานขอตั้งวัด
เรียน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด....................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการตามเอกสารแนบท้าย
ตามที่อนุญาตให้ข้าพเจ้าสร้างวัดขึ้นในที่ดินของ.......................................................................
หนังสือสาคัญที่ดิน / หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชการ ......................................................................................
จานวนเนื้อที่.............ไร่.............งาน.....................ตารางวา ณ บ้าน.....................................หมู่ที่ ......................
ตาบล.....................................................อาเภอ..................................................จังหวัด.......................................
ตามหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด ลงวันที่......................เดือน.............................พ.ศ..........................นั้น
ข้าพเจ้าได้จัดการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุขึ้นเป็นหลักฐานมั่นคงแล้ว คือ
ก. (1) กุฏิ
กว้าง.................................เมตร ยาว.................................เมตร
จานวน....................หลัง ค่าก่อสร้าง......................................บาท
(2) ศาลาการเปรียญ กว้าง.................................เมตร ยาว.................................เมตร
จานวน....................หลัง ค่าก่อสร้าง......................................บาท
(3) ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
ข. มีพระภิกษุสามเณร พานักเป็นประจา คือ พระภิกษุ..........................รูป สามเณร.................รูป
และมีพระ..........................................อายุ...............ปี พรรษา....................... สังกัดวัด......................................
ตาบล...................................อาเภอ......................................จังหวัด..........................................จะเป็นเจ้าอาวาส
ค. ข้าพเจ้าขอตั้งชื่อวัดว่า “วัด..................................................................” นิกาย.............................
เหตุผลที่ตั้งชื่อวัดว่า “วัด.............................................................” เพราะ.........................................................
................................................................................................................................................... ...........................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ......................................

๑๗
ง. ข้ า พเจ้ า ได้ แ นบแผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ตั้ ง วั ด แผนผั ง แสดงสิ่ ง ปลู ก สร้ า งและภาพถ่ า ยเสนาสนะ
และถาวรวัตถุของวัดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ขอให้ทางราชการได้โปรดพิจารณาประกาศตั้งวัดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ขอตั้งวัด
(..................................................)
เบอร์โทรศัพท์.....................................................

ความเห็นของเจ้าคณะตาบล
เห็นสมควรให้ตั้งวัดได้ โดยใช้ชื่อว่า........................................................................................
(ลงนาม)......................................................
(..................................................)
เจ้าคณะตาบล................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ....................
ความเห็นของเจ้าคณะอาเภอ
เห็นสมควรให้ตั้งวัดได้ โดยใช้ชื่อว่า........................................................................................
(ลงนาม).......................................................
(..................................................)
เจ้าคณะอาเภอ................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ....................

๑๘
ความเห็นของนายอาเภอท้องที่
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ได้ก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุลงในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สร้างวัด
พร้อมที่จะเป็นที่พานักของพระภิกษุสงฆ์ได้
จึงเห็นควรอนุญาตให้ตั้งวัดได้ โดยใช้ชื่อว่า........................................................................................
(ลงนาม)..................................................
(..................................................)
นายอาเภอ................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ....................
ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด
เห็นสมควรให้ตั้งวัดได้ โดยใช้ชื่อว่า........................................................................................
(ลงนาม)..................................................
(..................................................)
เจ้าคณะจังหวัด................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ....................
ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ได้ก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุลงในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สร้างวัด
พร้อมที่จะเป็นที่พานักของพระภิกษุสงฆ์และประกอบศาสนกิจได้
จึงเห็นควรอนุญาตให้ตั้งวัดได้ โดยใช้ชื่อว่า........................................................................................
(ลงนาม)..................................................
(..................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ....................

๑๙
ความเห็นของเจ้าคณะภาค
เห็นสมควรให้ตั้งวัดได้ โดยใช้ชื่อว่า........................................................................................
(ลงนาม)..................................................
(..................................................)
เจ้าคณะภาค................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ....................
ความเห็นของเจ้าคณะใหญ่
เห็นสมควรให้ตั้งวัดได้ โดยใช้ชื่อว่า........................................................................................
(ลงนาม)..................................................
(..................................................)
เจ้าคณะใหญ่................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ....................

กองพุทธศาสนสถาน
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๒๐
หมายเหตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายถึง เอกสารประกอบการพิจารณา คือ
๑. รายงานการขออนุ ญ าตตั้งวัด (ศถ.๓) ควรพิมพ์ห รือเขียนรายละเอียดให้ ครบถ้วนและ
ชัดเจน รายการสิ่งปลูกสร้างของวัดให้ลงรายละเอียดทุกรายการที่สร้างขึ้น ถ้ามีหลายรายการอาจทาเป็นบัญชี
แนบประกอบ โดยบอกขนาด และราคาสิ่งปลูกสร้าง
๒. สาเนาหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด
๓. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของวัดที่เป็นฉบับภาพสี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองภาพถ่ายว่า
เป็นเสนาสนะของวัดที่ขอตั้งจริง จานวนไม่น้อยกว่า ๕ รูป ควรถ่ายภาพให้เห็นสิ่งปลูกสร้างอย่างทั่วถึง ชัดเจน
และครบถ้วน
๔. สาเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส ต้องมีอายุพรรษาตั้งแต่ ๕ พรรษา
ขึ้ น ไป พร้ อ มบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของพระภิ ก ษุ ที่ จ ะอยู่ พ านั ก ประจ า ส าเนาหนั ง สื อ สุ ท ธิ ข องพระภิ ก ษุ ทุ ก รู ป
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตตั้งวัด ซึ่งจะต้อง
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ จะต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่
แนบประกอบ กรณีไ ม่เ ป็น บุค คลคนเดีย วกับ ผู้ไ ด้รับ อนุญ าตให้ส ร้า ง ต้อ งมีห นัง สือ มอบอานาจจาก
ผู้ ได้รั บ อนุ ญาตสร้าง หรือทายาท พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
๖. กรณี เป็ น ที่ ดิ น ของทางราชการ ให้ แ นบหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ สร้ า งวั ด จาก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ดิน
๗. กรณีเป็นที่ดินของเอกชน ให้แนบ
๗.๑ หนั งสื อ แสดงกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองที่ ดิ น ที่ จ ะใช้ ตั้ ง วัด ซึ่ งต้ อ งมี เนื้ อ ที่
ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ และเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด
๗.๒ หนังสือสัญญาที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ทาไว้กับสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ถึงการแสดงเจตนาว่าจะยกที่ดินให้วัดต่อไป
๗.๓ หนังสือยินยอมของคู่สมรส
๗.๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
๗.๕. สาเนาทะเบียนสมรส
๗.๖. กรณีหม้ายเนื่องจากหย่า ต้องแนบหนังสือสาคัญการหย่า
๗.๗ . กรณีคู่สมรสเสียชีวิตต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส และใบมรณะบัตรของคู่สมรส
๘. แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้าง
๙. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งวัดและ ให้ระบุชื่อบ้าน ชื่อวัดที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบ เส้นทางคมนาคม
ติดต่อกับวัดที่ขออนุญาตสร้างและกาหนดระยะทางไว้ด้วย

๒๑
๑๐. ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดถึงแก่กรรม หรือย้ายถิ่นฐาน ให้แนบใบมรณะบัตร
หรือหนังสือมอบอานาจด้วย
๑๑. กรณี สถานที่ ที่ได้รับอนุญ าตให้ สร้างวัดมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองต้องแนบ
เอกสารการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๑๒. สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ข้าราชการผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อ ง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป เป็นผู้
รับรองสาเนาถูกต้อง
สิ่งที่ต้องแนบพร้อมรายงานขอตั้งวัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายงานการขออนุญาตตั้งวัด (ศถ.๓)
สาเนาหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด
ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของวัดที่เป็นฉบับภาพสี
สาเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส
บัญชีรายชื่อพระภิกษุที่อยู่จาพรรษา, สาเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุที่อยู่จาพรรษา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตตั้งวัด
สาเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน(โฉนด)
สาเนาหนังสือสัญญาที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ทาไว้กับสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- สาเนาหนังสือยินยอมของคู่สมรส - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
- สาเนาทะเบียนสมรส

9 แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้าง
10 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งวัด และแสดงเส้นทางคมนาคมไปวัด

หมวด ๓
การรวมวัด

๒๒

การรวมวัด
ตามกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด ๓)
การรวมวัด คือการรวมวัดตั้งแต่สองวัดที่อยู่ใกล้ชิดกันให้เป็นวัดเดียว จะเป็นการรวมระหว่างวัดที่
มีพระภิกษุอยู่จาพรรษาเข้าด้วยกัน หรือรวมวัดร้างเข้ากับวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา ก็สามารถกระทาได้โดย
ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กาหนด
หลักเกณฑ์การรวมวัด
๑. ต้องเป็นการรวมระหว่างวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษาเข้าด้วยกัน หรือรวมวัดร้างเข้ากับวัดที่มี
พระภิกษุอยู่จาพรรษา ซึ่งวัดนั้น ๆ มีพื้นทีอ่ ยู่ใกล้กันหรือติดต่อกัน
๒. พื้นที่ของวัดร้างที่จะขอรวมวัดต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภาระ ไม่มีการจัดประโยชน์
๓. วัดร้างที่จะขอรวมต้องมีชื่อปรากฎอยู่ในทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง
๔. เป็นการรวมเพื่อประโยชน์แก่การปกครองของคณะสงฆ์
๕. เป็นการรวมเพื่อประโยชน์แก่การทานุบารุงวัดให้เจริญยิ่งขึ้น
๖. เจ้ า คณะปกครองสงฆ์ เจ้ า สั ง กั ด จนถึ งเจ้ า คณะภาค และเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยบ้ า นเมื อ งจนถึ ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
๗. กรณีที่ดินที่ตั้งวัดเป็นที่ดินของส่วนราชการ เมื่อมีการรวมวัดแล้วให้สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ แจ้งต่อส่วนราชการนั้น ทราบ
เอกสารหลักฐานประกอบการรวมวัด
๑. แบบรายงานการขอรวมวัด (ศถ.๔)
๒. สาเนาประกาศตั้งวัดของวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา กรณีวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษาตั้งวัด
ขึ้นก่อน พ.ศ. ๒๔๘๔ ให้มหี นังสือรับรองสภาพวัด
๓. ประวัติวัดร้างที่จะรวม
๔. สาเนาหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธ์สาหรับที่ดินที่ตั้งวัด ของทั้ง ๒ วัด ที่จะรวมกัน
๕. รายละเอียดพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส รายละเอียดพระภิกษุสามเณรที่อยู่ประจา และ
บุคคลที่อยู่ในวัด
๖. สาเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส
๗. สาเนาตราตั้งเจ้าอาวาส
๘. แผนที่แสดงที่ตั้งของวัด ๒ วัด ที่จะรวมกัน
๙. แผนผังอาคารสิ่งปลูกสร้างของทั้ง ๒ วัด ที่จะรวมกัน
- เนื้อที่ ๖ – ๑๐ ไร่ ใช้มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐
- เนื้อที่ ๑๐ – ๒๐ ไร่ ใช้มาตราส่วน ๑ : ๗๕๐
- เนื้อที่มากกว่า ๒๐ ไร่ ให้ใช้มาตราส่วนตามความเหมาะสม หรือประมาณ ๑ : ๑๐๐๐
๑๐. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะและบริเวณพื้นที่ของวัดทั้ง ๒ วัด ที่จะรวมกัน
๑๑. สาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ให้ความเห็นชอบในการรวมวัด

๒๓
๑๒. สาเนารายงานการประชุมของสภาตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลที่ให้ความ
เห็นชอบในการรวมวัด
๑๓. กรณีมีการขึ้นโบราณสถานและถูกกันเขตโบราณสถานไว้ ในพื้นที่ของวัดที่จะรวมวัด ให้มี
เอกสารการกันเขตโบราณสถาน
ขั้นตอนการดาเนินการรวมวัด
๑. เจ้าอาวาสเสนอรายงานการรวมวัดไปยังผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
๒. ให้ ผู้อานวยการส านั กงานพระพุ ทธศาสนาจังหวัดขอความเห็ นจากเจ้ าคณะตาบล เจ้ าคณะ
อาเภอ นายอาเภอ เจ้าคณะจังหวัด และเสนอรายงานพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
๓. ให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวัดเสนอรายงานไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และผู้ อานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อพิจารณาตามลาดับ
๔. เมื่อเอกสารมาถึงสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะทาการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบ
การขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง และการจัดประโยชน์ในพื้นที่วัดร้างที่จะมีการรวมวัด
๕. เจ้าคณะหนใหญ่และเจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพวัด
ที่ขอรวมวัด
๖. นาเสนอผลการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพวัด เพื่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พิจารณากลั่นกรองก่อน
เสนอมหาเถรสมาคม
๗. ให้ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอรายงานการรวมวัดพร้อมความเห็น
ต่อมหาเถรสมาคม
๘. ให้ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศรวมวัด
๙. ให้ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค
และเจ้าคณะใหญ่ ทราบ
๑๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการรวมวัดต่อผู้ขอ และเจ้าคณะจังหวัดทราบ
๑๒. ให้ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

๒๔

แผนผังการดาเนินการรวมวัด
เจ้าอาวาสวัดที่จะขอรวมวัด
เสนอรายงาน

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

- เจ้าคณะภาค
- เจ้าคณะใหญ่

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เจ้าคณะหนใหญ่และเจ้าหน้าที่
ออกตรวจสภาพวัด

เสนอรายงานการขอรวมวัดพร้อมความเห็น
ต่อมหาเถรสมาคม เพื่อขอความเห็นชอบ

ทาประกาศรวมวัด
พร้อมแจ้งลงราชกิจจานุเบกษา

กรณีวัดตัง้ อยู่ในที่ราชการ
ให้ พศ. แจ้งการรวมวัด
ให้ส่วนราชการนั้นทราบ

- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- เจ้าคณะภาค
- เจ้าคณะใหญ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการรวมวัดต่อ
- ผู้ขอรวมวัด
- เจ้าคณะจังหวัด

- เจ้าคณะตาบล
- เจ้าคณะอาเภอ
- นายอาเภอ
- เจ้าคณะจังหวัด

๒๕
(ศถ.๔)

รายงานขอรวมวัด
เขียนที่....................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
วันที่.........เดือน.............................. พ.ศ. .......................
เรื่อง การขอรวมวัด
เจริญพร ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด..................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการตามเอกสารแนบท้าย
ด้วยอาตมาภาพได้พิจารณาเห็นว่าวัด.............................................ตั้งอยู่ที่บ้านหมู่ที่................
ตาบล...........................อาเภอ.............................จังหวัด....................................ควรจะรวมกับวัด.......................
ตั้งอยู่ที่บ้านหมู่ที่..............ตาบล.......................อาเภอ........................จังหวัด...............................ซึ่งเป็น
วัดอยู่ใกล้ชิดกัน โดยเหตุผลว่า.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ ..............................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
ฉะนั้น จึงขอรวมวัด...................................กับวัด......................................และเมื่อรวมกันแล้ว
จะขอตั้งนามวัดว่า “วัด.............................................................................”
จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณาดาเนินการ
ขอเจริญพร
(ลงนาม)....................................................
(...................................................)
เจ้าอาวาสวัด
ความเห็นของเจ้าคณะตาบล...................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
เจ้าคณะตาบล..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................

๒๖
ความเห็นของเจ้าคณะอาเภอ.................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
เจ้าคณะอาเภอ..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
ความเห็นของนายอาเภอ........................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
นายอาเภอ..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด.................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
เจ้าคณะจังหวัด..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด.................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................

๒๗
ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
ความเห็นของเจ้าคณะภาค.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
เจ้าคณะภาค..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
ความเห็นของเจ้าคณะใหญ่หน................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
เจ้าคณะใหญ่หน..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................

กองพุทธศาสนสถาน
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๒๘
หมายเหตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายถึง เอกสารประกอบการพิจารณา คือ
๑. แบบรายงานการขอรวมวัด (ศถ.๔)
๒. สาเนาประกาศตั้งวัด หรือหนังสือรับรองสภาพวัด
๓. ประวัติวัดร้างที่จะรวม
๔. สาเนาหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธ์สาหรับที่ดินที่ตั้งวัด ของทั้ง 2 วัด ที่จะรวมกัน
๕. รายละเอียดพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส รายละเอียดพระภิกษุสามเณรที่อยู่ประจา และ

บุคคลที่อยู่ในวัด
๖. สาเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส
๗. สาเนาตราตั้งเจ้าอาวาส
๘. แผนที่ตั้งวัด
๙. แผนผังอาคารสิ่งปลูกสร้าง
๑๐. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะ
๑๑. สาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ให้ความเห็นชอบ
๑๒. สาเนารายงานการประชุมของสภาตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ให้ความเห็นชอบ
๑๓. กรณี มี ก ารขึ้ น โบราณสถานและถู ก กั น เขตโบราณสถานไว้ ให้ มี เอกสารการกั น เขต
โบราณสถาน

หมวด ๔
การย้ ายวัด

๒๙

การย้ายวัด
ตามกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด ๔)
การย้ ายวั ด คื อ การย้ า ยจากที่ ดิ น ที่ ตั้ งวั ด เดิ ม ไปตั้ งในที่ ดิ น แห่ งใหม่ จะด้ ว ยสาเหตุ ใดก็ ต าม
ที่ ท าให้ ส ถานที่ ตั้ ง วั ด เดิ ม เปลี่ ย นแปลงไปในทางไม่ เ หมาะสมที่ จ ะเป็ น ที่ พ านั ก ของพระภิ ก ษุ ส งฆ์
และไม่ส ะดวกต่อการทาบุ ญ บ าเพ็ญ กุศลของศาสนิกชน เช่นวัดประสบภัยทางธรรมชาติอยู่เนือง ๆ หรือ
ราษฎรอพยพไปตั้ งถิ่ น ฐานในที่ แ ห่ งใหม่ หรือ ถูก ผลกระทบจากการสร้างอ่ างเก็ บ น้ า สร้างถนน เป็ น ต้ น
ซึ่งจาเป็นหรือสมควรจะย้ายวัดไปตั้งในที่แห่งใหม่เพื่อความเจริญมั่นคงแห่งวัดนั้น
หลักเกณฑ์การย้ายวัด
๑. สถานที่ตั้งวัดเดิมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่พานักของพระภิกษุสงฆ์หรือ
การประกอบศาสนกิจ
๒. การจัดหาที่ดินที่ตั้งวัด การย้ายทรัพย์สินของวัดและการก่อสร้างวัดใหม่ ให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ขอย้ายวัด
๓ ที่ดินที่ตั้งวัดใหม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด หากเป็นของเอกชนต้องมีเอกสารหลักฐาน แสดง
การยกที่ดินให้เป็นที่ตั้งวัดให้ครบถ้วน หากเป็นที่ของราชการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่นั้น
ในการตั้งวัด
๔ ต้องมีจานวนเงินและสัมภาระที่จะใช้ในการก่อสร้างวัดใหม่ หรือค่าผาติกรรมที่ได้ รับทดแทน
กรณีได้รับผลกระทบจากโครงการของทางราชการ
๕. ให้ น าความในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ของกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม
การย้าย และการยุบ เลิ กวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุ
อยู่จาพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาบังคับโดยอนุโลม
๖. กรณีที่ตั้งวัดเดิมเป็นที่ราชการ ให้สานั กงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งคืนที่ดินนั้น แก่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่อนุญาตให้ใช้ที่ดิน
เอกสารหลักฐานประกอบการย้ายวัด
๑. รายงานการขอย้ายวัด (ศถ ๕)
๒. สาเนาประกาศตั้งวัด หรือหนังสือรับรองสภาพวัด
๓. สาเนาหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธ์สาหรับที่ดินที่ตั้งวัดเดิม
๔. สาเนาหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธ์สาหรับที่ดินที่ตั้งวัดใหม่
๕. สาเนาบัญชีทรัพย์สินของวัด
๖. แผนที่ตั้งวัดเดิม และที่ตั้งวัดแห่งใหม่
๗. แผนผังอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งวัดใหม่
๘. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะในที่ตั้งวัดใหม่
๙. สาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ให้ความเห็นชอบ
๑๐. ส าเนารายงานการประชุมของสภาตาบล หรือสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลที่ ให้ ความ
เห็นชอบ

๓๐
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
๑. เจ้าอาวาสเสนอรายงานการขอย้ายวัดไปยังผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
๒. ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด ขอความเห็ น จากเจ้ า คณะต าบล
เจ้าคณะอาเภอ นายอาเภอ และเจ้าคณะจังหวัด
๓. ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั งหวั ด เสนอรายงานการขอย้ ายวัด ต่ อ ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด
๔. ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรายงานการขอย้ายวัดไปยั ง เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๕. เจ้าคณะใหญ่และเจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพ
พื้นที่เดิม พื้นที่ใหม่ และวัดที่ขอย้าย
๖. ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ เสนอรายงานการขอย้ ายวั ด พร้ อ ม
ความเห็นต่อมหาเถรสมาคม
๗. เมื่อ มหาเถรสมาคมเห็ น ชอบ ให้ ผู้ อานวยการส านั กงานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ จัด ท า
ประกาศย้ายวัด และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
๘. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการย้ายวัดต่อผู้ขอย้ายวัด และเจ้าคณะจังหวัด
๙. กรณีที่ดินที่ตั้งวัดเดิมเป็นที่ของส่วนราชการ ให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งคืนที่ดิน
ดังกล่าวแก่ส่วนราชการส่วนนั้น

๓๑

แผนผังการดาเนินการย้ายวัด
เจ้าอาวาสวัดที่จะขอย้ายวัด
เสนอรายงาน

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

- เจ้าคณะภาค
- เจ้าคณะใหญ่

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เจ้าคณะหนใหญ่และเจ้าหน้าที่
ออกตรวจสภาพวัด

เสนอรายงานการขอย้ายวัดพร้อมความเห็น
ต่อมหาเถรสมาคม เพื่อขอความเห็นชอบ

ทาประกาศย้ายวัด
พร้อมแจ้งลงราชกิจจานุเบกษา

กรณีวัดเดิมตัง้ อยู่ในที่ราชการ
ให้ พศ. ส่งคืนที่ดิน
ให้ส่วนราชการส่วนนั้น

- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- เจ้าคณะภาค
- เจ้าคณะใหญ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการย้ายวัดต่อ
- ผู้ขอ
- เจ้าคณะจังหวัด

- เจ้าคณะตาบล
- เจ้าคณะอาเภอ
- นายอาเภอ
- เจ้าคณะจังหวัด

๓๒
(ศถ.๕)

รายงานขอย้ายวัด
เขียนที่....................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
วันที่.........เดือน.............................. พ.ศ. .......................
เรื่อง ขอย้ายวัด...............................
เจริญพร ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด..................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการตามเอกสารแนบท้าย
ด้วยได้พิจารณาเห็นว่าวัด..............................ตาบล.......................อาเภอ.................................
จังหวัด...............................สมควรย้ายไปตั้งที่ตาบล.......................อาเภอ........................จังหวัด........................
ด้วยเหตุผลว่า........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
ฉะนั้น จึงขอเสนอย้ายวัด...................ไปตั้งที่ตาบล.........................อาเภอ..............................
จังหวัด.......................................................
ขอเจริญพร
(ลงนาม)....................................................
(....................................................)
เจ้าอาวาสวัด
ความเห็นของเจ้าคณะตาบล...................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ...
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
เจ้าคณะตาบล..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................

๓๓
ความเห็นของเจ้าคณะอาเภอ.................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
เจ้าคณะอาเภอ..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
ความเห็นของนายอาเภอ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
นายอาเภอ..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด.................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
เจ้าคณะจังหวัด..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด.................................................................
............................................................................................................................. .................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................

๓๔
ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
ความเห็นของเจ้าคณะภาค.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
เจ้าคณะภาค..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
ความเห็นของเจ้าคณะใหญ่หน...............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
เจ้าคณะใหญ่หน..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................

กองพุทธศาสนสถาน
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๓๕
หมายเหตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายถึง เอกสารประกอบการพิจารณา คือ
๑. รายงานการขอย้ายวัด (ศถ ๕)
๒. สาเนาประกาศตั้งวัด หรือหนังสือรับรองสภาพวัด
๓. สาเนาหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธ์สาหรับที่ดินที่ตั้งวัดเดิม
๔. สาเนาหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธ์สาหรับที่ดินที่ตั้งวัดใหม่
๕. สาเนาบัญชีทรัพย์สินของวัด
๖. แผนที่ตั้งวัดเดิม และที่ตั้งวัดแห่งใหม่
๗. แผนผังอาคารสิ่งปลูกสร้างวัดใหม่
๘. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะ
๙. สาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ให้ความเห็นชอบ
๑๐. สาเนารายงานการประชุมของสภาตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ให้ความเห็นชอบ

หมวด ๕
การยุบเลิกวัด

๓๖

การยุบเลิกวัด
ตามกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด ๕)
หลักเกณฑ์การยุบเลิกวัด
๑. เป็นวัดที่มีสภาพเสื่อมโทรม หรือมีเหตุอื่นอันไม่สมควรจะเป็นวัดต่อไป
๒. เป็นวัดร้างที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรยุบเลิก
๓. ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กาหนด
เอกสารหลักฐานประกอบการยุบเลิกวัด
๑. แบบรายงานขอยุบเลิกวัด (ศ.ถ. ๖)
๒. แบบกรอกประวัติวัดโดยละเอียด พร้อมกับเอกสารหลักฐานอ้างอิง
๓. สาเนาหนังสือประกาศตั้งวัด
๔. สาเนาหนังสือรับรองสภาพวัด กรณีเป็นวัดที่สร้างก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๔
๕. สาเนาหนังสือวิสุงคามสีมา (ถ้ามี)
๖. บัญชีชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดที่ขอยุบเลิก
๗. สาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ให้ความเห็นชอบ
๘. สาเนารายงานการประชุมของสภาตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ให้ความเห็นชอบ
๙. แผนที่โดยสังเขป แสดงที่ตั้งของวัดที่ขอยุบเลิก และสถานที่ใกล้เคียงที่สาคัญอื่นๆ
๑๐. ภาพถ่ายพื้นที่และอาคารเสนาสนะภายในวัด ไม่น้อยกว่า ๔ ภาพ โดยเจ้าอาวาสลงลายมือชื่อ
กากับรับรองภาพถ่ายดังกล่าว
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
๑. เจ้าอาวาสเสนอรายงานการขอยุบเลิกวัดไปยังผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
๒. ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด ขอความเห็ น จากเจ้ า คณะต าบ ล
เจ้าคณะอาเภอ นายอาเภอ และเจ้าคณะจังหวัด
๓. ให้ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เสนอรายงานการขอยุบเลิกวัดต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด
๔. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรายงานการขอยุบเลิกวัดไปยัง เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๕. เจ้าคณะใหญ่และเจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่
และสภาพวัดที่ขอยุบเลิก
๖. ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ เสนอรายงานการขอยุ บ เลิ ก วั ด พร้ อ ม
ความเห็นต่อมหาเถรสมาคม

๓๗
๗. เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบ ให้ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทาประกาศ
ยุบเลิกวัด และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
๘. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการยุบเลิกวัดต่อผู้ขอยุบเลิกวัด และเจ้าคณะจังหวัด
๙. กรณีการยุบเลิกวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุพานักอยู่
- ให้ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอเรื่องการขอยุบเลิกวัดร้างต่อ
มหาเถรสมาคม
- ให้ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทาประกาศยุบเลิกวัดร้าง และแจ้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และแจ้งประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการยุบเลิกวัดร้างต่อผู้ขอยุบเลิกวัด และเจ้าคณะจังหวัด
๑๐. กรณีที่ดินที่ตั้งวัด ใดเป็นที่ของส่วนราชการ ให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งคืนที่ดิน
ดังกล่าวแก่ส่วนราชการส่วนนั้น

๓๘

แผนผังการดาเนินการยุบเลิกวัด
เจ้าอาวาสวัดที่จะขอยุบเลิกวัด
เสนอรายงาน

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

- เจ้าคณะภาค
- เจ้าคณะใหญ่

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เจ้าคณะใหญ่และเจ้าหน้าที่
ออกตรวจสภาพวัด

เสนอรายงานการขอยุบเลิกวัดพร้อมความเห็น
ต่อมหาเถรสมาคม เพื่อขอความเห็นชอบ

ทาประกาศยุบเลิกวัด
พร้อมแจ้งลงราชกิจจานุเบกษา

กรณีวัดที่จะขอยุบตั้งอยู่ในที่ราชการ
ให้ พศ. ส่งคืนที่ดินดังกล่าว
ให้แก่ส่วนราชการส่วนนั้น

- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- เจ้าคณะภาค
- เจ้าคณะใหญ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการยุบเลิกวัดต่อ
- ผู้ขอ
- เจ้าคณะจังหวัด

- เจ้าคณะตาบล
- เจ้าคณะอาเภอ
- นายอาเภอ
- เจ้าคณะจังหวัด

๓๙
(ศถ.๖)

รายงานขอยุบเลิกวัด
เขียนที่....................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
วันที่.........เดือน.............................. พ.ศ. .......................
เรื่อง การขอยุบเลิกวัด
เจริญพร ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด..................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการตามเอกสารแนบท้าย
ด้วยอาตมาภาพได้พิจารณาเห็นว่าวัด............................................ตาบล..................................
อาเภอ.....................................จังหวัด.......................................ควรยุบเลิกโดยเหตุผลว่า...................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ ..............
ฉะนั้น จึงขอยุบเลิกวัด..........................................ตาบล.......................อาเภอ........................
จังหวัด..........................................................
ขอเจริญพร
(ลงนาม).....................................................
เจ้าอาวาสวัด......................................
ความเห็นของเจ้าคณะตาบล...................................................................................................................
...................................................................................................................... ........................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
เจ้าคณะตาบล..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................

๔๐
ความเห็นของเจ้าคณะอาเภอ.................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
เจ้าคณะอาเภอ..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
ความเห็นของนายอาเภอ.................................................................................................................
........................................................................................................................... ...................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
นายอาเภอ..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด.................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
เจ้าคณะจังหวัด..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด.................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................

๔๑
ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
ความเห็นของเจ้าคณะภาค.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
เจ้าคณะภาค..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
๓
ความเห็นของเจ้าคณะใหญ่หน................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
เจ้าคณะใหญ่หน..............................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................

กองพุทธศาสนสถาน
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๔๒
หมายเหตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายถึง เอกสารประกอบการพิจารณา คือ
๑. แบบรายงานขอยุบเลิกวัด (ศ.ถ. ๖)
๒. แบบกรอกประวัติวัดโดยละเอียด พร้อมกับเอกสารหลักฐานอ้างอิง
๓. สาเนาหนังสือประกาศตั้งวัด
๔. สาเนาหนังสือรับรองสภาพวัด กรณีเป็นวัดที่สร้างก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๔
๕. สาเนาหนังสือวิสุงคามสีมา (ถ้ามี)
๖. บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัด
๗. สาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ให้ความเห็นชอบ
๘. สาเนารายงานการประชุมของสภาตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ให้ความเห็นชอบ
๙. แผนที่โดยสังเขป แสดงที่ตั้งของสถานที่ที่จะขอเปลี่ยนแปลง และสถานที่ใกล้เคียงที่สาคัญอื่นๆ
๑๐. รูปถ่ายอาคารเสนาสนะภายในวัด ไม่น้อยกว่า ๔ ภาพ โดยเจ้าอาวาสลงลายมือชื่อกากับด้วย

หมวด ๖
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

๔๓

การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ตามกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด ๖)
วิสุงคามสีมา คือที่ดินที่แยกต่างหากจากที่ดินของบ้านเมือง เป็นเขตพื้นที่ที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทาน
แก่สงฆ์เพื่อกระทาสังฆกรรมได้ตามพระธรรมวินัย ซึ่งภายในวิสุงคามสีมานิยมสร้างอุโบสถไว้สาหรับการทาสังฆกรรม
ของสงฆ์ดังกล่าว วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจึงเป็นวัดที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนา
แนวทางในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
๑. เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๒. มีชื่อ ที่อยู่ และปีที่ตั้งวัดถูกต้อง ปรากฏอยู่ในทะเบียนวัดของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๓. มี อ าคารเสนาสนะเป็ น หลั ก ฐานถาวร และมี พ ระภิ ก ษุ อ ยู่ พ านั ก อยู่ ป ระจ าไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ รู ป
ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี แต่ระยะเวลา ๕ ปี มิให้ใช้บังคับแก่วัดที่สร้างอุโบสถเรียบร้อยแล้ว
๔. ที่ดินที่ตั้งวัดเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด โดยมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินเป็นชื่อวัด
อย่างถูกต้อง กรณีที่ดินที่ตั้งวัดเป็นที่ดินของทางราชการ ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อสร้างวัด
ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลรักษาที่ดินนั้นเป็นผู้ออกให้
๕. ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะตาบล เจ้าคณะอาเภอ นายอาเภอ เจ้าคณะจังหวัด ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่
เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
๑. แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ศถ.๗)
๒. สาเนาตราตั้งเจ้าอาวาส และสาเนาสุทธิของเจ้าอาวาสวัด
๓. สาเนาประกาศตั้งวัด หรือหนังสือรับรองสภาพวัด
๔. สาเนาหนังสือสาคัญสาหรับที่ดินที่ตั้งวัด ซึ่งต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยสมบูรณ์แล้ว หรือหนังสือ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด
๕. แผนที่ตั้งวัด แสดงตาแหน่งที่ตั้งที่ดินที่ตั้งวัดสถานที่สาคัญที่ตั้งวัดใกล้เคียงโดยรอบและเส้นทาง
คมนาคมโดยสังเขป
๖. แผนผังอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในวัด (กระดาษพิมพ์เขียว หรือกระดาษ A ๓ ) ระบุมาตราส่วนกากับ
๗. ภาพถ่ายอุโบสถ (ที่สร้างเสร็จแล้ว หรือกาลังก่อสร้าง) จานวน ๔ ภาพ พร้อมการลงนามรับรอง
ภาพถ่ายดังกล่าว
๘. ถ่ายภาพบริเวณวัด อาคารเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ภายในวัด และภาพถ่ายอุโบสถทั้ง ๔ ด้าน (ถ้ามี)
๙. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องที่จากตาบลและอาเภอใหม่ ขอให้แนบสาเนาเอกสาร
การเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ประกอบด้วย

๔๔

ขั้นตอนการดาเนินการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
๑. เจ้าอาวาสเสนอรายงานขอรับ พระราชทานวิสุงคามสีมา ตามแบบ (ศถ. ๗) ไปยังผู้อานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
๒. ให้ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอความเห็นจากเจ้าคณะตาบล เจ้าคณะอาเภอ
นายอาเภอ และเจ้าคณะจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้ ผู้อานวยการสานั กงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเสนอรายงานพร้อมความเห็ น ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด
๔. ให้ ผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด เสนอรายงานพร้ อ มความเห็ น ไปยั งเจ้ า คณะภาค เจ้ า คณะใหญ่ และ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๕. เมื่อสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับเรื่องแล้วจะดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ
แต่ละวัดให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นรวมรวมและจัดทาบัญชีรายชื่อวัดเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ประจางวด (งวดการเสนอแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการรับพระราชทานวิสุงคามสีมาในแต่ละงวด) พร้อมทั้ง
ข้อมูลวัดประกอบเสนอประจางวด
๖. ให้ ผู้อานวยการสานั กงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ เสนอรายงานกราบทูลสมเด็จพระสั งฆราช
เพื่อทรงอนุมัติ
๗. สมเด็จพระสังฆราช ทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นา
เรียน นายกรัฐมนตรี ลงนามหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนาความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๘. เมื่ อมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ พระราชทานวิสุ งคามสี มาให้ แก่วัดต่าง ๆ แล้ ว ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทาสาเนาประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมาตามรายชื่อ
ที่ได้รับพระราชทาน
๙. ให้ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ
๑๐. ให้ ผู้ อ านวยการส านั กงานพระพุ ทธศาสนาแห่ งชาติ แจ้งผู้ ว่าราชการจังหวัด เจ้า คณะภาค และ
เจ้าคณะใหญ่ทราบ
๑๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการประกาศการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้ผู้ขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และเจ้าคณะจังหวัดทราบ
๑๒. ให้นายอาเภอท้องที่ที่วัดนั้นตั้งอยู่ดาเนินการปักหมายเขตที่ดินตามที่ได้รับพระราชทาน

๔๕

แผนผังการดาเนินการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เจ้าอาวาสเสนอขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา

ผู้อานวยการสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด

- เจ้าคณะตาบล
- เจ้าคณะอาเภอ
- นายอาเภอ
- เจ้าคณะจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

- เจ้าคณะภาค
- เจ้าคณะใหญ่

ผอ.พศ.

สมเด็จพระสังฆราช

นายกรัฐมนตรี เสนอ เลขา ครม.
เพื่อนาความกราบบังคมทูล ขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา

- พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
- แจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และจะได้รับแจ้งกลับหากมีการลงแล้ว

ผอ.พศ.
ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายอาเภอท้องที่ทาการปักหมาย
เขตที่ดินตามที่ได้รับพระราชทาน

- มหาเถรสมาคม
- เจ้าคณะภาค
- เจ้าคณะใหญ่
- ผู้ขอ
- เจ้าคณะจังหวัด

๔๖
(ศถ.๗)

แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เขียนที่....................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
วันที่.........เดือน.............................. พ.ศ. .......................
เรื่อง ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เจริญพร ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด.....................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการตามเอกสารแนบท้าย
ด้วยวัด............................นิกาย.............................ตั้งอยู่บ้าน..........................หมู่ที่.................
ตาบล......................................อาเภอ.........................................จังหวัด..............................................................
สมควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อประโยชน์แก่พระสงฆ์ทาสังฆกรรมตามพระวินัย
จึงรายงานเพื่อขอรับความเห็นชอบในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ดังเรียนต่อไปนี้ คือ
ข้อ ๑ วัด.............................กระทรวงศึกษาธิการ/สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้ประกาศตั้งวัดตามที่ประกาศ ลงวันที่...................เดือน..................................พ. ศ. ...........................
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

๒ มีเสนาสนะถาวรวัตถุเป็นหลักฐานแล้ว (สร้างเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว) คือ
กุฏิ
กว้าง................เมตร ยาว................เมตร จานวน................หลัง
ศาลาการเปรียญ กว้าง................เมตร ยาว................เมตร จานวน................หลัง
หอสวดมนต์
กว้าง................เมตร ยาว................เมตร จานวน................หลัง
อุโบสถ
กว้าง................เมตร ยาว................เมตร จานวน................หลัง
โรงเรียนปริยัติธรรม กว้าง................เมตร ยาว................เมตร
อื่น ๆ .................................................................................

ข้อ ๓ มีพระภิกษุพานักอยู่ประจา (ย้อนหลัง ๕ ปี จนถึงปีปัจจุบัน) คือ
พ.ศ. ..........................จานวน..........................รูป
พ.ศ. ..........................จานวน..........................รูป
พ.ศ. ..........................จานวน..........................รูป
พ.ศ. ..........................จานวน..........................รูป
พ.ศ. ..........................จานวน..........................รูป

๔๗
ข้อ ๔ มีทุนทรัพย์ที่จะสร้างอุโบสถ จานวน....................บาท (ในกรณีที่กาลังก่อสร้าง)
ข้อ ๕ มีประชาชนบาเพ็ญกุศลและทานุบารงวัดประมาณ..............ครอบครัว............คน
ข้อ ๖ อุโบสถตั้งอยู่บนหนังสือสาคัญที่ดิน ..........................................................................
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ................................................................ และได้แนบแผนที่
แสดงเขตวัดและแผนผังแสดงเสนาสนะและถาวรวัตถุในวัด รวม........................ชุด
ข้อ ๗ ควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง................เมตร ยาว..................เมตร
เป็นเนื้อที่...................ตารางเมตร
ขอได้ไปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอเจริญพร
(ลงนาม).................................................
(.................................................)
เจ้าอาวาสวัด................................
ความเห็นของเจ้าคณะตาบล..........................................................................................................................
(ลงนาม).................................................
(.................................................)
เจ้าคณะตาบล...............................
วันที่............เดือน..................... พ.ศ. ................
ความเห็นของเจ้าคณะอาเภอ..........................................................................................................................
(ลงนาม).................................................
(.................................................)
เจ้าคณะอาเภอ................................
วันที่............เดือน..................... พ.ศ. ................
ความเห็นของนายอาเภอ..............................................................................................................................
(ลงนาม).................................................
(.................................................)
นายอาเภอ................................
วันที่............เดือน..................... พ.ศ. ................

๔๘
ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด........................................................................................................................
(ลงนาม)............................................
(..............................................)
เจ้าคณะจังหวัด..............................
วันที่............เดือน...................... พ.ศ. ..............
ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด..........................................................................
(ลงนาม)............................................
(..............................................)
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด..............................
วันที่............เดือน...................... พ.ศ. ..............
ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด....................................................................................................................
(ลงนาม)............................................
(..............................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด..............................
วันที่............เดือน...................... พ.ศ. ..............
ความเห็นของเจ้าคณะภาค...............................................................................................................................
(ลงนาม)............................................
(..............................................)
เจ้าคณะภาค..............................
วันที่............เดือน...................... พ.ศ. ..............
ความเห็นของเจ้าคณะใหญ่............................................................................................................................. ..
(ลงนาม)............................................
(..............................................)
เจ้าคณะใหญ่..............................
วันที่............เดือน...................... พ.ศ. ..............
กองพุทธศาสนสถาน
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๔๙
หมายเหตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายถึง เอกสารประกอบการพิจารณา คือ
๑. สาเนาใบประกาศตั้งวัด / หนังสือรับรองสภาพวัด
๒. แผนที่ แผนผัง ที่ตั้งวัด และอาคารเสนาสนะภายในวัด โดยแสดงเขตวิสุงคามสีมาใน
แผนผัง
๓. สาเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ตั้งวัด หรือ สาเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสถานที่
สร้างวัด (กรณีเป็นที่ดินของส่วนราชการ)
๔. ภาพถ่ายอุโบสถ (ที่สร้างเสร็จแล้วหรือกาลังก่อสร้าง) จานวน ๔ ภาพ
๕. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องที่จากตาบล และอาเภอ ใหม่ ขอให้
แนบสาเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองท้องที่ใหม่ ประกอบด้วย
การจัดทาแบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ขอให้จัดทาสาเนาไว้ที่ เจ้าคณะใหญ่
๑ ชุด เจ้าคณะภาค ๑ ชุด จังหวัด ๑ ชุด ส่งสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๑ ชุด

หมวด ๗
การยกวัดร้ างขึน้ เป็ นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา

๕๐

การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
ตามกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด ๗)
วัดร้าง คือ วัดที่ไม่มีพระภิกษุอยู่พักอาศัย และในระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิกวัด ให้สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาวัดนั้น รวมทั้งที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ และทรัพย์สินของวัด
นั้นด้วย การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ดังนั้น การจะฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างให้กลับเป็นวัดมีพระสงฆ์ เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบศาสนกิจบาเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชนอีกครั้ง จึงสามารถกระทาได้ โดยต้องดาเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กาหนด ดังนี้
หลักเกณฑ์การขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
๑. วัดร้างนั้นต้องดาเนินการขอปฏิสังขรณ์วัดร้าง และมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบ
๒. เมื่อมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ปฏิสังขรณ์ได้ ให้ดาเนินการยกวัดร้างฯ เป็นขั้นตอนต่อไป
๓. วัดร้างนั้ น ได้ รับ การบู รณปฏิ สั งขรณ์ จนมี เสนาสนะเป็ นหลั กฐานมั่ นคง และอยู่ในสภาพที่
สมควรพร้อมที่จะเป็นที่พานักและจาพรรษาของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ
๔. มีประชาชนในท้องถิ่นจานวนมากพอที่จะทานุบารุงส่งเสริมให้วัดเจริญได้
๕. ตั้งอยู่ห่างจากวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษาไม่ต่ากว่า ๒ กิโลเมตร เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร
๖. มีที่ดินพอทีจ่ ะขยายให้วัดเจริญได้ซึ่งไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็น
๗. มีหลักฐานแสดงว่าผู้บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างนั้นได้จัดให้มีพระภิกษุมาพานักอยู่ และจาพรรษา
ในวัดได้ไม่น้อยกว่า ๔ รูป
๘. เจ้าคณะปกครองสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง พิจารณาเห็นสมควร
๙. มีชื่อปรากฏในทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง และไม่มีการจัดประโยชน์ในพื้นที่
เอกสารหลักฐานประกอบการขอปฏิสังขรณ์วัดร้าง
๑. แบบคาขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดร้าง (ศถ.๑๐)
๒. หนังสือรับรองที่ตั้งวัดจากนายอาเภอ หรือหน่วยงานราชการปกครองท้องถิ่นที่วัดร้างตั้งอยู่
๓. สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งวัดร้าง
๔. แผนที่ตั้งวัด
๕. แผนผังแสดงอาคารสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบันที่ปรากฏในพื้นที่ และ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๖. หนังสือแสดงการยินยอมของพระภิกษุที่จะเข้าพานักอาศัย พร้อมสาเนาหนังสือสุทธิ
พระภิกษุทุกรูป
๗. บัญชีรายชื่อประชาชนในท้องถิ่นที่จะใช้วัดประกอบศาสนกิจ
๘. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดร้าง พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน และ
หลักฐานการเงินหรือทรัพย์สินทีเ่ พียงพอจะดาเนินการปฏิสังขรณ์วัดร้างนั้น
๙. กรณีมีถาวรวัตถุและปูชนียสถาน ให้มีแผนผังแสดงตาแหน่งถาวรวัตถุและปูชนียสถานนั้น
๑๐. กรณีมีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานและถูกกันเขตโบราณสถานไว้ ให้มีเอกสารการกันเขต
โบราณสถาน
๑๑. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕ ภาพ (ถ้ามี)

๕๑
ขั้นตอนการปฏิสังขรณ์วัดร้าง
๑. ผู้ ที่ ป ระสงค์ บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด ร้ า งยื่ น ค าขอ (ศถ.๑๐) ต่ อ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
๒. ผู้ อานวยการส านั กงานพระพุ ทธศาสนาจังหวัด ขอความเห็ นจากเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะ
อาเภอ นายอาเภอ และเจ้าคณะจังหวัด
๓. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เสนอคาขอพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด
๔. ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด เสนอค าขอพร้ อมความเห็ น ไปยั งเจ้ าคณะภาค เจ้ าคณะใหญ่ และ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๕. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอคาขอต่อมหาเถรสมาคมเพื่อเห็นชอบ
๖. เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งผู้ยื่น
คาขอทราบเป็นหนังสือ
เอกสารหลักฐานประกอบการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
๑. แบบรายงานการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา (ศถ.๑๑)
๒. ส าเนาหนั งสื อ ของประชาชนที่ แ สดงความจ านงจะขอยกวั ด ร้ า งขึ้ น เป็ น วั ด มี พ ระภิ ก ษุ
อยู่จาพรรษา พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการเงินหรือทรัพย์สิน
๓. สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งวัดร้าง
๔. หนังสือแสดงการยินยอมของพระภิกษุที่จะเข้าพานักอาศัย พร้อมสาเนาหนังสือสุทธิพระภิกษุ
ทุกรูป
๕. บัญชีรายชื่อประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในละแวกใกล้เคียง ซึ่งมีจานวนมากพอที่จะทานุบารุง
วัดให้เจริญได้
๖. แผนที่ตั้งวัด
๗. แผนผังอาคารสิ่งปลูกสร้าง
- เนื้อที่ ๖ – ๑๐ ไร่ ใช้มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐
- เนื้อที่ ๑๐ – ๒๐ ไร่ ใช้มาตราส่วน ๑ : ๗๕๐
- เนื้อที่มากกว่า ๒๐ ไร่ ให้ใช้มาตราส่วนตามความเหมาะสม หรือประมาณ ๑ : ๑๐๐๐
๘. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะ ไม่ต่ากว่า ๕ รูป พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของภาพถ่าย
๙. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจาเป็นประกอบ กรณีมีที่ดินไม่ถึง ๖ ไร่ และกรณีวัดร้างตั้งอยู่ห่าง
จากวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษาไม่ถึง ๒ กิโลเมตร
๑๐. ประวัติวัดร้าง
๑๑. สาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ให้ความเห็นชอบ
๑๒. ส าเนารายงานการประชุมของสภาตาบล หรือสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลที่ให้ ความ
เห็นชอบ
๑๓. กรณี มี ก ารขึ้ น โบราณสถานและถู ก กั น เขตโบราณสถานไว้ ให้ มี เอกสารการกั น เขต
โบราณสถาน

๕๒
ขั้นตอนการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
๑. ผู้ปฏิสังขรณ์วัดร้าง ยื่นแบบรายงานการยกวัดร้างฯ (ศถ.๑๑) ไปยังผู้อานวยการสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมหลักฐาน
๒. ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด ขอความเห็ น จากเจ้ า คณะต าบล
เจ้าคณะอาเภอ นายอาเภอ และเจ้าคณะจังหวัด
๓. ให้ ผู้ อานวยการส านั กงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เสนอแบบรายงาน พร้อมความเห็ นต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
๔. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เสนอแบบรายงาน พร้อมความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่
และผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามลาดับ
๕. เจ้าคณะใหญ่และเจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสภาพวัดร้าง
๖. นาผลการตรวจสภาพวัดร้าง เสนอสมเด็จพระพุฒาจารย์ พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอ
มหาเถรสมาคม
๑๐. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอรายงานพร้อมความเห็นต่อมหาเถร
สมาคม เพื่อให้ความเห็นชอบ
๑๑. เมื่อมหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทา
ใบประกาศยกวัดร้างฯ
๑๒. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งผู้ขอยกวัดร้างฯ และเจ้าคณะจังหวัด
๑๓. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา

๕๓

แผนผังการปฏิสังขรณ์วัดร้าง

ผู้ขอปฏิสังขรณ์วัดร้าง

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนวัดร้าง
- เสนอมหาเถรสมาคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แจ้งผู้ยื่นคาขอทราบ

- เจ้าคณะตาบล
- เจ้าคณะอาเภอ
- นายอาเภอ
- เจ้าคณะจังหวัด
- เจ้าคณะภาค
- เจ้าคณะใหญ่

๕๔

แผนผังการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา

ผู้ขอยื่นแบบรายงานพร้อมหลักฐาน
- เจ้าคณะตาบล
- เจ้าคณะอาเภอ
- นายอาเภอ
- เจ้าคณะจังหวัด

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

- เจ้าคณะภาค
- เจ้าคณะใหญ่

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- ตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนวัดร้าง และการจัดประโยชน์
- เสนอเจ้าคณะใหญ่กาหนดวันตรวจสอบสภาพวัด / ออกตรวจสภาพวัด
- นาเสนอสมเด็จพระพุฒาจารย์
- เสนอมหาเถรสมาคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จัดทาใบประกาศยกวัดร้าง
ส่งใบประกาศยกวัดร้าง
- ให้จังหวัดเพื่อมอบให้วัด...
- ส่งสาเนาให้เจ้าคณะจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด
- เจ้าคณะภาค
- เจ้าคณะใหญ่

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- ผู้ขอ
- เจ้าคณะจังหวัด

๕๕
(ศถ.๑๐)
แบบคำขออนุญำตปฏิสังขรณ์วัดร้ำง
เพื่อกำรยกวัดร้ำงขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษำ
ตำมข้อ ๒๔ ของกฎกระทรวง กำรสร้ำง กำรตั้ง กำรรวม กำรย้ำย และกำรยุบเลิกวัด
กำรขอรับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ และกำรยกวัดร้ำงขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๙
เขียนที่...................................................
...............................................................
...............................................................
วันที่................เดือน.................พ.ศ......................
เรื่อง การขอปฏิสังขรณ์วัดร้างเพื่อการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
เรียน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ..................(๑)............................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองที่ตั้งวัดจากนายอาเภอ หรือหน่วยงานราชการปกครองท้องถิ่นที่วัดร้างตั้งอยู่
๒. สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งวัดร้าง
๓. แผนที่ตั้งวัด
๔. แผนผังแสดงอาคารสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบันที่ปรากฏในพื้นที่ และ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๕. หนังสือแสดงการยินยอมของพระภิกษุที่จะเข้าพานักอาศัย พร้อมสาเนาหนังสือสุทธิ
พระภิกษุทุกรูป
๖. บัญชีรายชื่อประชาชนในท้องถิ่นที่จะใช้วัดประกอบศาสนกิจ
๗. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดร้าง พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน และ
หลักฐานการเงินหรือทรัพย์สินที่เพียงพอจะดาเนินการปฏิสังขรณ์วัดร้างนั้น
๘. กรณีมถี าวรวัตถุและปูชนียสถาน ให้มีแผนผังแสดงตาแหน่งถาวรวัตถุและปูชนียสถานนั้น
๙. กรณีมีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานและถูกกันเขตโบราณสถานไว้ ให้มีเอกสารการกันเขต
โบราณสถาน
๑๐. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕ ภาพ (ถ้ามี)
ข้าพเจ้า...........................................................อายุ............ปี สัญชาติ...................เชื้อชาติ....................
ศาสนา.................................อาชีพ...............................................อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.....................
ตาบล.................................................อาเภอ................................................จังหวัด.............................................
ขออนุญาตบูรณปฏิสังขรณ์วัด................................................ (ร้าง) ดังมีรายการต่อไปนี้
๑. ที่ตั้งวัด
ตั้งอยู่ที่บ้าน..................................................หมู่ที่......................ตาบล..............................................
อาเภอ.........................................จังหวัด...........................................
๒. มีเนื้อที่ทั้งหมด .................................. ไร่ ................................. งาน ............................... ตารางวา
ตามเอกสารสิทธิ์ที่ดิน .......................................... เลขที่ ..............................
๓. ถาวรวัตถุ และปูชนียสถาน ที่มีอยู่ คือ
๑. .....................................................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................................
๓. .....................................................................................................................................................
๔. .....................................................................................................................................................

๕๖
๔. โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนแล้ว คือ
๑. ....................................................................................................................................................
๒. ....................................................................................................................................................
๓. ....................................................................................................................................................
๔. ....................................................................................................................................................
๕. ....................................................................................................................................................
๕. จานวนพระภิกษุที่จะจัดให้พานักอยู่และจาพรรษา มีจานวน.................................................. รูป
๖. มีวัดอื่นอยู่ใกล้กับวัดร้างที่ขอบูรณปฏิสังขรณ์ โดยมีระยะทางน้อยกว่า ๒ กิโลเมตร คือ
ทิศเหนือ
วัด...............................................ระยะห่างประมาณ.....................กิโลเมตร
ทิศใต้
วัด...............................................ระยะห่างประมาณ.....................กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
วัด...............................................ระยะห่างประมาณ.....................กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
วัด...............................................ระยะห่างประมาณ.....................กิโลเมตร
๗. กรณีวัดร้างที่ขอบูรณปฏิสังขรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นน้อยกว่า ๒ กิโลเมตร มีเหตุอันสมควร เนื่องจาก
..................................................................................................................................... .....................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๘. จานวนประชาชนในท้องถิ่นที่จะใช้วัดในการประกอบศาสนกิจ
..................................................(๒)...................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างก่อนดาเนินการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีภิกษุ
อยู่จาพรรษาต่อไป
(ลงนาม)............................................................ผู้ยื่นคาขออนุญาต
(........................................................)
ความเห็นของเจ้าคณะตาบล.............................................................................................................................
(ลงนาม)................................................................
(......................................................)
เจ้าคณะตาบล.....................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...............
ความเห็นของเจ้าคณะอาเภอ..............................................................................................................................
(ลงนาม)................................................................
(......................................................)
เจ้าคณะอาเภอ.....................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...............

๕๗
ความเห็นของนายอาเภอ..............................................................................................................................
(ลงนาม).................................................................
(......................................................)
นายอาเภอ.....................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...............
ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด..............................................................................................................................
(ลงนาม)................................................................
(......................................................)
เจ้าคณะจังหวัด.....................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...............
ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด....................................................................................................................
(ลงนาม)...............................................................
(......................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด.......................................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...........
ความเห็นของเจ้าคณะภาค..............................................................................................................................
(ลงนาม)................................................................
(......................................................)
เจ้าคณะภาค.....................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...............
ความเห็นของเจ้าคณะใหญ่หน.......................................................................................................................
(ลงนาม)...............................................................
(......................................................)
เจ้าคณะใหญ่หน.......................................
่..........เดืออน..........................พ.ศ...........
วัวันนทีที่.............เดื
น..........................พ.ศ...........
หมำยเหตุ : (๑) หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด............. (กรณีวัดร้างตั้งอยู่ในพื้นที่
จังหวัดต่างๆ) หรือ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กรณีวัดร้างตั้งอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร)
(๒) หมายถึง จานวนประชาชนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านเดียวกับที่ตั้งของวัดร้าง และหมู่บ้านใกล้เคียง
ที่สามารถเดินทางมาประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดร้างนั้นตั้งอยู่ได้โดยสะดวก

๕๘
(ศถ.๑๑)
แบบรายงานการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
ตามข้อ ๒๖ ของกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙
เขียนที่...................................................
..............................................................
..............................................................
วันที่................เดือน.................พ.ศ......................
เรื่อง

การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา

เรียน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ..............................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...............................................................................................................
ประชาชนในท้องที่.................................................................................................................................................
ได้รับความเห็นชอบให้บูรณปฏิสังขรณ์วัด....................................................... (ร้าง) ตามมติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่............................... มติที่ ..................................... เพื่อ ให้เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา โดยข้าพเจ้าได้
แสดงหลักฐานว่ามีทรัพย์สินพอที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัด............................................(ร้าง) ให้เป็นวัดมีพระภิกษุ
อยู่จาพรรษาได้ และจะจัดให้มีพระภิกษุมาอยู่อาศัยและจาพรรษาในวัดได้ไม่น้อยกว่า ๔ รูป
เจ้าคณะปกครองทางสงฆ์ และฝ่ายบ้านเมือง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรจะ
ยกวัด.............................................................(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
จึงขอรายงานการยกวัด.......................................................(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษาต่อ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด............................................ตามรายการ ดังนี้
๑. ที่ตั้งวัด
ตั้งอยู่ที่บ้าน........................................หมู่ที่......................ตาบล............................................
อาเภอ............................................จังหวัด..................................
๒. หนังสือสาคัญที่ดิน คือ ................................................................
ที่ดินมีเนื้อที่....................ไร่...........................งาน......................ตารางวา
เหตุผลจาเป็นกรณีมีที่ดินน้อยกว่า ๖ ไร่..........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
มีอาณาเขตที่ดินดังนี้
ทิศเหนือ
ยาว...............................เมตร
ติดต่อกับ..........................................
ทิศใต้
ยาว...............................เมตร
ติดต่อกับ..........................................
ทิศตะวันออก
ยาว...............................เมตร
ติดต่อกับ..........................................
ทิศตะวันตก
ยาว...............................เมตร
ติดต่อกับ..........................................
๓. ถาวรวัตถุ และปูชนียสถาน ที่มีอยู่คือ
๑. ...................................................................................................................................
๒. ...................................................................................................................................
๓. ...................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................

๕๙
๔. โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนแล้ว คือ
๑. ...................................................................................................................................
๒. ...................................................................................................................................
๓. ...................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
๕. ...................................................................................................................................
๕. เสนาสนะที่สร้างขึ้นใหม่เสร็จแล้ว คือ
๑. ...................................................................................................................................
๒. ...................................................................................................................................
๓. ...................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
๕. ...................................................................................................................................
๖. จานวนพระภิกษุสามเณรที่จะอยู่อาศัยและจาพรรษา
- พระภิกษุ......................................รูป
- สามเณร.......................................รูป
๗. ระยะห่างจากวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษาในละแวกใกล้เคียง
ทิศเหนือ
วัด................................ระยะห่างประมาณ.....................กิโลเมตร
ทิศใต้
วัด................................ระยะห่างประมาณ.....................กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
วัด................................ระยะห่างประมาณ.....................กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
วัด................................ระยะห่างประมาณ.....................กิโลเมตร
๘. เหตุผลจาเป็นกรณีวัดร้างตั้งอยู่ห่างจากวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษาน้อยกว่า ๒ กิโลเมตร...........
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๙. จานวนประชาชนในท้องถิ่นที่จะใช้วัดในการประกอบศาสนกิจ
......................................................................................................................................................
เหตุผลจาเป็นกรณีจานวนประชาชนในท้องถิ่นไม่ครบ ๑,๐๐๐ คน ..............................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณายกวัด.................................................(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุ
อยู่จาพรรษาต่อไป

(ลงนาม)............................................................ผู้ยื่นคาขอ
(........................................................)

๖๐
ความเห็นของเจ้าคณะตาบล.............................................................................................................................
(ลงนาม)................................................................
(......................................................)
เจ้าคณะตาบล.....................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...............
ความเห็นของเจ้าคณะอาเภอ..............................................................................................................................
(ลงนาม)................................................................
(......................................................)
เจ้าคณะอาเภอ.....................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...............
ความเห็นของนายอาเภอ..............................................................................................................................
(ลงนาม).................................................................
(......................................................)
นายอาเภอ.....................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...............
ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด..............................................................................................................................
(ลงนาม)................................................................
(......................................................)
เจ้าคณะจังหวัด.....................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...............
ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด....................................................................................................................
(ลงนาม)...............................................................
(......................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด.......................................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...........

๖๑
ความเห็นของเจ้าคณะภาค..............................................................................................................................
(ลงนาม)................................................................
(......................................................)
เจ้าคณะภาค.....................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...............
ความเห็นของเจ้าคณะใหญ่หน.......................................................................................................................
(ลงนาม)...............................................................
(......................................................)
เจ้าคณะใหญ่หน.......................................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...........

ภาคผนวก

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๓๒ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕
ข้อ ๒ ในกรุงเทพมหานคร ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ คําขอสร้างวัด และรายงานเพื่อขอตั้งวัด ขอรวมเป็นวัดเดียว ขอย้ายวัด ขอยุบเลิกวัด
ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา หรือขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา ให้เป็นไปตามแบบ
ที่ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด
ข้อ ๔ ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติจัดทําทะเบียนวัดตามแบบที่ผู้อํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด
ทะเบียนวัดตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลวัดเกี่ยวกับการได้รับอนุญาต
ให้สร้างวัด การตั้งวัด การรวมเป็นวัดเดียว การย้ายวัด การยุบเลิกวัด การได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา และข้อมูลอื่นอันจําเป็นต้องมีเพื่อประโยชน์แก่กิจการ
พระพุทธศาสนา
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หมวด ๑
การสร้างวัด
ข้อ ๕ วัดที่จะสร้างขึ้นต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่สร้างวัดต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่าหกไร่
(๒) เป็นสถานที่ที่สมควรเป็นที่พํานักของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ
(๓) เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคน
(๔) มีเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่า เมื่อตั้งวัดขึ้นแล้วจะได้รับการทํานุบํารุงส่งเสริมจากประชาชน
(๕) ตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่าสองกิโลเมตร
(๖) จํานวนเงินและสัมภาระที่จะใช้ในการสร้างวัดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าสองแสนบาท
ในกรณีที่มีความจําเป็นตามสภาพแห่งท้องที่ ผู้ขออนุญาตสร้างวัดจะขอยกเว้นหลักเกณฑ์
ตาม (๑) (๓) หรือ (๕) ก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผล ความจําเป็น และประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่น
จะได้รับจากการสร้างวัดนั้นประกอบไว้กับคําขอสร้างวัดด้วย
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะสร้างวัดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง ให้ยื่นคําขอ
สร้างวัดต่อผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสาร
ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
(ก) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่จะใช้สร้างวัด และหนังสือสัญญา
ที่ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นได้ทําไว้กับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งแสดงเจตนาว่า
จะยกที่ดินนั้นให้แก่วัดที่ขออนุญาตสร้าง หรือ
(ข) หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในกรณี
ที่ที่ดินที่จะใช้สร้างวัดเป็นที่ดินที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดูแลรักษา
(๒) แผนที่ แ สดงที่ ตั้ ง สถานที่ ที่ ข ออนุ ญ าตสร้ า งวั ด วั ด และสถานที่ ใ กล้ เ คี ย งโดยรอบ
และเส้นทางคมนาคมโดยสังเขป
(๓) แผนผังแสดงเขตที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างภายในที่ดินที่จะใช้สร้างวัด โดยให้นําแผนผัง
ตามแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ท้ายกฎกระทรวงนี้ มาเป็นแนวทางในการสร้างวัดเท่าที่จะทําได้
หนังสือสัญญาตาม (๑) (ก) ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติกําหนด
ข้อ ๗ เมื่อผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับคําขอสร้างวัดตามข้อ ๖ แล้ว
ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอและเอกสารประกอบคําขอ ถ้าเห็นว่าคําขอหรือเอกสาร
ประกอบคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไข
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข ให้คําขอสร้างวัดนั้นตกไป
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ในกรณี ที่ คํ า ขอและเอกสารประกอบคํ า ขอถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ
นายอําเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้สร้างวัดได้ ให้อนุญาตเป็นหนังสือตามแบบ ว. ๑
ท้ายกฎกระทรวงนี้ และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอสร้างวัดทราบ แล้วให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รายงานผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ เพื่ อ รายงานให้ น ายกรั ฐ มนตรี แ ละ
มหาเถรสมาคมทราบต่อไป
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดมิได้ดําเนินการก่อสร้างวัดให้เป็นไปตามคําขอ
สร้างวัดและแผนผังที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแก้ไขหรือระงับ
การสร้างวัดทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๒
การตั้งวัด
ข้อ ๙ เมื่อได้สร้างเสนาสนะขึ้นพร้อมที่จะเป็นที่พํานักของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบ
ศาสนกิจตามแผนผังที่กําหนดไว้แล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัด ทายาท หรือผู้แทน ยื่นรายงานการก่อสร้าง
และจํ า นวนพระภิ ก ษุ ที่ จ ะอยู่ ป ระจํ า ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง รู ป เพื่ อ ขอตั้ ง วั ด ต่ อ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดที่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดนั้นตั้งอยู่
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานที่ยื่นขอ
ถ้าเห็นว่ ารายงานหรือ การดําเนิ นการตามรายงานนั้นยั งไม่ถูก ต้อ งหรื อไม่ ครบถ้ว น ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้แจ้งให้ผู้ยื่นรายงานแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน
เมื่ อ รายงานที่ ยื่ น ขอถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ให้ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด
ขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ นายอําเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอ
รายงานพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้ตั้งวัดได้ ให้เสนอรายงานพร้อมความเห็น
ไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ ที่เกี่ยวข้อง และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาตามลําดับ
ข้อ ๑๐ เมื่อเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เห็นสมควรให้ตั้งวัดได้ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอรายงานพร้อมความเห็น
ต่อคณะกรรมการที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องการตั้งวัดและการใช้ชื่อวัด
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง พิ จ ารณาเห็ น สมควรให้ ตั้ ง วั ด และการใช้ ชื่ อ วั ด
ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินําเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา
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เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศตั้งวัดตามชื่อนั้นตามแบบ ว. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค
และเจ้าคณะใหญ่ทราบพร้อมทั้งรายงานให้นายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้ง
การประกาศตั้งวัดให้ผู้ขอตั้งวัด เจ้าคณะจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศเรื่องการตั้งวัดนั้นในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ที่ดินที่ตั้งวัดเป็นที่ดินตามข้อ ๖ (๑) (ก) ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
หรือทายาทดําเนินการโอนที่ดินพร้อมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดที่ตั้งขึ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการให้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมตามข้อ ๑๐ วรรคสาม
ในกรณีที่ที่ดินที่ตั้งวัดเป็นที่ดินตามข้อ ๖ (๑) (ข) ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แจ้งการประกาศตั้งวัดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
เพื่อสร้างวัดทราบและแจ้งให้วัดที่ตั้งขึ้นปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด
ให้เจ้าอาวาสวัดที่ตั้งขึ้นบันทึกประวัติของวัดนั้นไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ผู้อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด
หมวด ๓
การรวมวัด
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีวัดตั้งแต่สองวัดขึ้นไปอยู่ใกล้กันหรือติดต่อกัน และการรวมวัดเป็นวัดเดียว
จะเป็นประโยชน์ในการทํานุบํารุงวัดให้เจริญยิ่งขึ้นหรือเป็นประโยชน์ในการปกครองคณะสงฆ์ ให้เจ้าอาวาส
รายงานการขอรวมวัดไปยังผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เมื่อผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับรายงานการขอรวมวัดตามวรรคหนึ่ง
ให้ขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ นายอําเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
แล้วเสนอรายงานการขอรวมวัดพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้รวมวัดได้ ให้เสนอรายงานการขอรวมวัด
พร้อมความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ ที่เกี่ยวข้อง และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาตามลําดับ
เมื่อเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควร
ให้รวมวัดได้ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอรายงานการขอรวมวัด พร้อมความเห็นต่อ
มหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศรวมวัดนั้นตามแบบ ว. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค
และเจ้าคณะใหญ่ทราบ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการรวมวัดให้ผู้ขอรวมวัดและเจ้าคณะจังหวัดทราบ
และให้ผ้อู ํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศเรื่องการรวมวัดนั้นในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ ก ารรวมกั น เป็ น วั ด เดี ย วตามข้ อ ๑๒ เป็ น การรวมวั ด ที่ มิ ใ ช่ วั ด ร้ า ง
ให้ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด ขอความเห็ น จากเจ้ า อาวาส เจ้ า คณะตํ า บล
เจ้าคณะอําเภอ นายอําเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้องก่อน เมื่อทุกฝ่ายเห็นสมควรรวมกัน
เป็นวัดเดียวแล้ว ให้เสนอรายงานการขอรวมวัดต่อผู้มีอํานาจพิจารณาตามข้อ ๑๒ ต่อไป
ข้อ ๑๔ ในกรณี ที่ ที่ ดิ น ที่ ตั้ ง วั ด ตามข้ อ ๑๒ วรรคหนึ่ ง เป็ น ที่ ดิ น ตามข้ อ ๖ (๑) (ข)
ให้สํ านั กงานพระพุท ธศาสนาแห่ งชาติแ จ้งการประกาศรวมวั ดให้ส่ว นราชการหรือ หน่ว ยงานของรั ฐ
ที่ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินทราบต่อไป
หมวด ๔
การย้ายวัด
ข้อ ๑๕ วัดใดมีความจําเป็นต้องย้ายไปตั้งที่อื่นเพราะสถานที่ตั้งอยู่เดิมเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่พํานักของพระภิกษุสงฆ์หรือการประกอบศาสนกิจ ให้เจ้าอาวาสแห่งวัดนั้น
รายงานการขอย้ายวัดพร้อมทั้งเหตุผลและความจําเป็นไปยังผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เมื่อผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับรายงานการขอย้ายวัดตามวรรคหนึ่ง
ให้ขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ นายอําเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
แล้วเสนอรายงานการขอย้ายวัดพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้ย้ายวัดได้ ให้เสนอรายงานการขอย้ายวัด
พร้อมความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ ที่เกี่ยวข้อง และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาตามลําดับ
เมื่ อ เจ้ า คณะภาค เจ้ า คณะใหญ่ และผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ
เห็นสมควรให้ย้ายวัดได้ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอรายงานการขอย้ายวัด
พร้อมความเห็นต่อมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา
เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศย้ายวัดนั้นตามแบบ ว. ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค
และเจ้าคณะใหญ่ทราบ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการย้ายวัดให้ผู้ขอย้ายวัดและเจ้าคณะจังหวัดทราบ
และให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศเรื่องการย้ายวัดนั้นในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖ การจัดหาที่ดินที่ตั้งวัด การสร้างวัดใหม่ และการย้ายทรัพย์สินของวัด ให้เป็นหน้าที่
ของผู้ขอย้ายวัด และให้นําความในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ที่ดินที่ตั้งวัดตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง เป็นที่ดินตามข้อ ๖ (๑) (ข) ให้สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งคืนที่ดินดังกล่าวแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ออกหนังสืออนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น
หมวด ๕
การยุบเลิกวัด
ข้อ ๑๗ วัดใดมีสภาพเสื่อมโทรมหรือมีเหตุอื่นอันไม่สมควรจะเป็นวัดต่อไป เมื่อเจ้าอาวาส
แห่งวัดนั้นเห็นสมควรยุบเลิกวัด ให้รายงานการยุบเลิกวัดพร้อมทั้งเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องขอยุบเลิกวัด
และบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดไปยังผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เมื่อผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับรายงานการยุบเลิกวัด และบัญชีตามวรรคหนึ่ง
ให้ขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ นายอําเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง
แล้วเสนอรายงานการยุบเลิกวัดพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้ยุบเลิกวัดได้ ให้เสนอรายงานการยุบเลิกวัด
พร้อมความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ ที่เกี่ยวข้อง และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาตามลําดับ
เมื่ อ เจ้ า คณะภาค เจ้ า คณะใหญ่ และผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ
เห็นสมควรให้ยุบเลิกวัดได้ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอรายงานการขอยุบเลิกวัด
พร้อมความเห็นต่อมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา
เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศยุบเลิกวัดนั้นตามแบบ ว. ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค
และเจ้าคณะใหญ่ทราบ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการยุบเลิกวัดให้ผู้ขอยุบเลิกวัดและเจ้าคณะ
จังหวัดทราบ และให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศเรื่องการยุบเลิกวัดนั้น
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ข้อ ๑๘ วัดใดเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุพํานักอยู่ เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอเรื่องการขอยุบเลิกวัดนั้น
ต่อมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา
เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้นําความในข้อ ๑๗ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ที่ดินที่ตั้งวัดตามข้อ ๑๗ หรือข้อ ๑๘ เป็นที่ดินตามข้อ ๖ (๑) (ข)
ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งคืนที่ดินดังกล่าวแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ออก
หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

หมวด ๖
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ข้อ ๒๐ วัดใดได้สร้างขึ้นหรือได้ปฏิสังขรณ์จนเป็นหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุพํานัก
อยู่ ประจํ าไม่น้ อยกว่ าห้ ารู ปติ ดต่ อกั นเป็น เวลาไม่ น้ อยกว่ าห้ าปี หากประสงค์จ ะขอรั บพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ให้เจ้าอาวาสแห่งวัดนั้นรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาไปยังผู้อํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เมื่อผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ตามวรรคหนึ่ง ให้ขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ นายอําเภอ และเจ้าคณะจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอรายงานพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ในกรณี ที่ ผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด พิ จ ารณาเห็ น สมควรให้ วั ด ใดขอรั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า
ให้เสนอรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาพร้อมความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่
ที่เกี่ยวข้อง และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อพิจารณาตามลําดับ
เมื่ อ เจ้ า คณะภาค เจ้ า คณะใหญ่ และผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ
เห็นสมควรให้วัดใดขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เสนอรายงานการขอรั บ พระราชทานวิ สุง คามสี ม าพร้อ มความเห็ นเพื่ อ กราบทู ล สมเด็จ พระสัง ฆราช
เพื่อทรงอนุมัติ แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาต่อไป
ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่วัดที่สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๒๑ เมื่อพระราชทานวิสุงคามสีมาแก่วัดใดแล้ว ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติรายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ แล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่ทราบ
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการประกาศการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้ผู้ขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและเจ้าคณะจังหวัดทราบ และให้นายอําเภอท้องที่ที่วัดนั้นตั้งอยู่ดําเนินการปักหมายเขตที่ดิน
ตามที่ได้พระราชทาน
หมวด ๗
การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา
ข้อ ๒๒ การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาให้กระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
มหาเถรสมาคมแล้ว
ข้อ ๒๓ การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) วัดร้างนั้นได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จนมีเสนาสนะเป็นหลักฐานมั่นคง และอยู่ในสภาพ
ที่สมควรพร้อมที่จะเป็นที่พํานักและจําพรรษาของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ
(๒) มีประชาชนในท้องถิ่นจํานวนมากพอที่จะทํานุบํารุงส่งเสริมให้วัดเจริญได้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

(๓) วั ด ร้ า งนั้ น ตั้ ง อยู่ ห่ า งจากวั ด อื่ น ที่ มี พ ระภิ ก ษุ อ ยู่ จํ า พรรษาไม่ น้ อ ยกว่ า สองกิ โ ลเมตร
เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร
(๔) มีที่ดินที่จะใช้ขยายให้วัดเจริญได้ไม่น้อยกว่าหกไร่ เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็น
(๕) มี ห ลั ก ฐานแสดงว่ า ผู้ บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด ร้ า งนั้ น ได้ จั ด ให้ มี พ ระภิ ก ษุ ม าพํ า นั ก อยู่
และจําพรรษาในวัดได้ไม่น้อยกว่าสี่รูป
ข้อ ๒๔ ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งใดให้เป็นวัดที่พระภิกษุอยู่จําพรรษาได้
ให้ยื่นคําขอเป็นหนังสือไปยังผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดที่วัดร้างนั้นตั้งอยู่
ว่าตนมีศรัทธาที่จะบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างนั้น โดยแสดงหลักฐานว่าตนมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะดําเนินการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างนั้น พร้อมด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ตั้งของวัด
(๒) เนื้อที่ และแผนที่แสดงเขตที่ดินของวัด
(๓) ถาวรวัตถุและปูชนียสถาน (ถ้ามี) พร้อมทั้งแผนผัง
(๔) จํานวนพระภิกษุที่จะจัดให้พํานักอยู่และจําพรรษาในวัดได้ไม่น้อยกว่าสี่รูป
(๕) จํานวนประชาชนในท้องถิ่นที่จะใช้วัดประกอบศาสนกิจ
ในกรณี ที่ ไ ม่ ป รากฏข้ อ มู ล วั ด ร้ า งนั้ น ในทะเบี ย นวั ด ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด ร้ า ง
แนบหลักฐานเกี่ยวกับวัดร้างนั้นพร้อมกับคําขอ
ให้นําหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๓ (๓) และ (๔) มาใช้บังคับแก่วัดร้างที่จะขอบูรณปฏิสังขรณ์ด้วย
โดยอนุโลม
ข้อ ๒๕ เมื่ อ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด ได้ รั บ คํ า ขอตามข้ อ ๒๔
ให้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของคํ า ขอและหลั ก ฐาน แล้ ว ขอความเห็ น จากเจ้ า คณะตํ า บล
เจ้าคณะอําเภอ นายอําเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอคําขอพร้อมความเห็นต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างได้ให้เสนอคําขอ
พร้ อ มความเห็ น ไปยั ง เจ้ า คณะภาค เจ้ า คณะใหญ่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อพิจารณาตามลําดับ
เมื่ อ เจ้ า คณะภาค เจ้ า คณะใหญ่ และผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ
เห็นสมควรให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างได้ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอคําขอ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างต่อมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา
เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบเป็นหนังสือ
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ข้อ ๒๖ เมื่ อ วั ด ร้ า งใดได้ รั บ การบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ จ นมี เ สนาสนะพร้ อ มที่ จ ะเป็ น ที่ พํ า นั ก
ของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ ตลอดจนผู้บูรณปฏิสังขรณ์ได้จัดให้มีพระภิกษุเข้าพํานักอยู่
ไม่น้อยกว่าสี่รูปแล้ว ให้ผู้บูรณปฏิสังขรณ์ยื่นรายงานการบูรณปฏิสังขรณ์และจํานวนพระภิกษุที่เข้าพํานักอยู่
เพื่อขอยกวัดร้างนั้นขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาไปยังผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เมื่อผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ขอความเห็น
จากเจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ นายอําเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอรายงาน
พร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา
ให้ เสนอรายงานการยกวั ดร้ างขึ้น เป็ นวั ดมี พระภิ ก ษุอ ยู่จํ าพรรษาพร้ อมความเห็ นไปยั งเจ้า คณะภาค
เจ้าคณะใหญ่ ที่เกี่ยวข้อง และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อพิจารณาตามลําดับ
เมื่ อ เจ้ า คณะภาค เจ้ า คณะใหญ่ และผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ
เห็นสมควรให้ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เสนอรายงานการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา พร้อมความเห็นต่อมหาเถรสมาคม
เพื่อพิจารณา
เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาตามแบบ ว. ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วแจ้งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่ทราบ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการยกวัดร้าง
ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาให้ผู้ขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาและเจ้าคณะจังหวัดทราบ
และให้ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ป ระกาศเรื่ อ งการยกวั ด ร้ า งนั้ น ขึ้ น เป็ น วั ด
มีพระภิกษุอยู่จําพรรษาในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๗ คํ า ขอใด ๆ ที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ก่ อ นวั น ที่ ก ฎกระทรวงนี้ ใ ช้ บั ง คั บ และยั ง อยู่ ใ นระหว่ า ง
การพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขอดังกล่าว
มีข้อแตกต่างไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น
เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๘ บรรดาระเบียบและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
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ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ หรือจนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศ
ตามกฎกระทรวงนี้ออกมาใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

