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กฎกระทรวง 

การสร้าง  การตั้ง  การรวม  การย้าย  และการยุบเลิกวัด 
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  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 ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทําทะเบียนวัดตามแบบที่ผู้อํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด 

ทะเบียนวัดตามวรรคหน่ึง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลวัดเก่ียวกับการได้รับอนุญาต   
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  เม่ือตั้งวัดขึ้นแล้วจะได้รับการทํานุบํารุงส่งเสริมจากประชาชน 
(๕) ตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่าสองกิโลเมตร 
(๖) จํานวนเงินและสัมภาระที่จะใช้ในการสร้างวัดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าสองแสนบาท 
ในกรณีที่มีความจําเป็นตามสภาพแห่งท้องที่  ผู้ขออนุญาตสร้างวัดจะขอยกเว้นหลักเกณฑ์  

ตาม  (๑)  (๓)  หรือ  (๕)  ก็ได้  โดยต้องระบุเหตุผล  ความจําเป็น  และประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่น
จะได้รับจากการสร้างวัดนั้นประกอบไว้กับคําขอสร้างวัดด้วย 

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะสร้างวัดในท่ีดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง  ให้ย่ืนคําขอ
สร้างวัดต่อผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่  พร้อมด้วยเอกสาร  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
 (ก) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่จะใช้สร้างวัด  และหนังสือสัญญา

ที่ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นได้ทําไว้กับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ซึ่งแสดงเจตนาว่า 
จะยกที่ดินนั้นให้แก่วัดที่ขออนุญาตสร้าง  หรือ 

 (ข) หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในกรณี
ที่ที่ดินที่จะใช้สร้างวัดเป็นที่ดินที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดูแลรักษา 

(๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ที่ขออนุญาตสร้างวัด  วัดและสถานที่ ใกล้เคียงโดยรอบ   
และเส้นทางคมนาคมโดยสังเขป 

(๓) แผนผังแสดงเขตท่ีดิน  อาคาร  และสิ่งปลูกสร้างภายในที่ดินที่จะใช้สร้างวัด  โดยให้นําแผนผัง
ตามแบบ  ก.  แบบ  ข.  หรือแบบ  ค.  ท้ายกฎกระทรวงนี้  มาเป็นแนวทางในการสร้างวัดเท่าที่จะทําได้ 

หนังสือสัญญาตาม  (๑)  (ก)  ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติกําหนด 

ข้อ ๗ เม่ือผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับคําขอสร้างวัดตามข้อ  ๖  แล้ว  
ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอและเอกสารประกอบคําขอ  ถ้าเห็นว่าคําขอหรือเอกสาร
ประกอบคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไข
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข  ให้คําขอสร้างวัดนั้นตกไป 
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ในกรณีที่ คําขอและเอกสารประกอบคําขอถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด   
ในกฎกระทรวงน้ี  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล  เจ้าคณะอําเภอ  
นายอําเภอ  และเจ้าคณะจังหวัด  ที่เก่ียวข้อง  แล้วเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด   

เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้สร้างวัดได้  ให้อนุญาตเป็นหนังสือตามแบบ  ว.  ๑  
ท้ายกฎกระทรวงน้ี  และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอสร้างวัดทราบ  แล้วให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รายงานผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีและ 
มหาเถรสมาคมทราบต่อไป 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดมิได้ดําเนินการก่อสร้างวัดให้เป็นไปตามคําขอ
สร้างวัดและแผนผังที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแก้ไขหรือระงับ
การสร้างวัดทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๒ 
การตั้งวัด 

 
 

ข้อ ๙ เม่ือได้สร้างเสนาสนะข้ึนพร้อมที่จะเป็นที่พํานักของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบ
ศาสนกิจตามแผนผังที่กําหนดไว้แล้ว  ให้ผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัด  ทายาท  หรือผู้แทน  ย่ืนรายงานการก่อสร้าง  
และจํานวนพระภิกษุที่จะอยู่ประจําไม่น้อยกว่าหนึ่งรูปเพื่อขอตั้งวัดต่อผู้อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดที่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดนั้นตั้งอยู่ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานที่ย่ืนขอ  
ถ้าเห็นว่ารายงานหรือการดําเนินการตามรายงานน้ันยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ให้แจ้งให้ผู้ย่ืนรายงานแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน 

เม่ือรายงานที่ ย่ืนขอถูกต้องครบถ้วน  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด   
ขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล  เจ้าคณะอําเภอ  นายอําเภอ  และเจ้าคณะจังหวัด  ที่เก่ียวข้อง  แล้วเสนอ
รายงานพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้ตั้งวัดได้  ให้เสนอรายงานพร้อมความเห็น
ไปยังเจ้าคณะภาค  เจ้าคณะใหญ่  ที่เก่ียวข้อง  และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
เพื่อพิจารณาตามลําดับ 

ข้อ ๑๐ เม่ือเจ้าคณะภาค  เจ้าคณะใหญ่  และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เห็นสมควรให้ตั้งวัดได้  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอรายงานพร้อมความเห็น  
ต่อคณะกรรมการที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณากลั่นกรองเร่ืองการตั้งวัดและการใช้ชื่อวัด 

ในกรณีที่คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาเห็นสมควรให้ตั้งวัดและการใช้ชื่อวัด   
ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินําเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา 
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เม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศตั้งวัดตามชื่อนั้นตามแบบ  ว.  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้  แล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เจ้าคณะภาค  
และเจ้าคณะใหญ่ทราบพร้อมทั้งรายงานให้นายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้ง   
การประกาศตั้งวัดให้ผู้ขอตั้งวัด  เจ้าคณะจังหวัด  และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  และให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศเร่ืองการตั้งวัดนั้นในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ที่ดินที่ตั้งวัดเป็นที่ดินตามข้อ  ๖  (๑)  (ก)  ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  
หรือทายาทดําเนินการโอนท่ีดินพร้อมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดที่ตั้งขึ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่  
วันที่ได้รับแจ้งการให้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมตามข้อ  ๑๐  วรรคสาม 

ในกรณีที่ที่ดินที่ตั้งวัดเป็นที่ดินตามข้อ  ๖  (๑)  (ข)  ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
แจ้งการประกาศตั้งวัดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน  
เพื่อสร้างวัดทราบและแจ้งให้วัดที่ตั้งขึ้นปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว  
อย่างเคร่งครัด 

ให้เจ้าอาวาสวัดที่ตั้งขึ้นบันทึกประวัติของวัดนั้นไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ผู้อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด 

หมวด  ๓ 
การรวมวัด 

 
 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีวัดตั้งแต่สองวัดขึ้นไปอยู่ใกล้กันหรือติดต่อกัน  และการรวมวัดเป็นวัดเดียว 
จะเป็นประโยชน์ในการทํานุบํารุงวัดให้เจริญย่ิงขึ้นหรือเป็นประโยชน์ในการปกครองคณะสงฆ์  ให้เจ้าอาวาส
รายงานการขอรวมวัดไปยังผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

เม่ือผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับรายงานการขอรวมวัดตามวรรคหน่ึง  
ให้ขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล  เจ้าคณะอําเภอ  นายอําเภอ  และเจ้าคณะจังหวัด  ที่เก่ียวข้อง   
แล้วเสนอรายงานการขอรวมวัดพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้รวมวัดได้  ให้เสนอรายงานการขอรวมวัด
พร้อมความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค  เจ้าคณะใหญ่  ที่เก่ียวข้อง  และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เพื่อพิจารณาตามลําดับ 

เม่ือเจ้าคณะภาค  เจ้าคณะใหญ่  และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควร 
ให้รวมวัดได้  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอรายงานการขอรวมวัด  พร้อมความเห็นต่อ 
มหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา 



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

 

เม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศรวมวัดนั้นตามแบบ  ว.  ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้  แล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เจ้าคณะภาค  
และเจ้าคณะใหญ่ทราบ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการรวมวัดให้ผู้ขอรวมวัดและเจ้าคณะจังหวัดทราบ  
และให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศเร่ืองการรวมวัดนั้นในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่การรวมกันเป็นวัดเดียวตามข้อ  ๑๒  เป็นการรวมวัดที่ มิใช่วัดร้าง   
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอความเห็นจากเจ้าอาวาส  เจ้าคณะตําบล   
เจ้าคณะอําเภอ  นายอําเภอ  และเจ้าคณะจังหวัด  ที่เก่ียวข้องก่อน  เม่ือทุกฝ่ายเห็นสมควรรวมกัน   
เป็นวัดเดียวแล้ว  ให้เสนอรายงานการขอรวมวัดต่อผู้มีอํานาจพิจารณาตามข้อ  ๑๒  ต่อไป   

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ที่ดินที่ตั้งวัดตามข้อ  ๑๒  วรรคหน่ึง  เป็นที่ดินตามข้อ  ๖  (๑)  (ข)   
ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งการประกาศรวมวัดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินทราบต่อไป 

หมวด  ๔ 
การย้ายวัด 

 
 

ข้อ ๑๕ วัดใดมีความจําเป็นต้องย้ายไปตั้งที่อื่นเพราะสถานที่ตั้งอยู่เดิมเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่พํานักของพระภิกษุสงฆ์หรือการประกอบศาสนกิจ  ให้เจ้าอาวาสแห่งวัดนั้น
รายงานการขอย้ายวัดพร้อมทั้งเหตุผลและความจําเป็นไปยังผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

เม่ือผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับรายงานการขอย้ายวัดตามวรรคหน่ึง  
ให้ขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล  เจ้าคณะอําเภอ  นายอําเภอ  และเจ้าคณะจังหวัด  ที่เก่ียวข้อง   
แล้วเสนอรายงานการขอย้ายวัดพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้ย้ายวัดได้  ให้เสนอรายงานการขอย้ายวัด
พร้อมความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค  เจ้าคณะใหญ่  ที่เก่ียวข้อง  และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เพื่อพิจารณาตามลําดับ 

เม่ือเจ้าคณะภาค  เจ้าคณะใหญ่  และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เห็นสมควรให้ย้ายวัดได้  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอรายงานการขอย้ายวัด
พร้อมความเห็นต่อมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา 

เม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศย้ายวัดนั้นตามแบบ  ว.  ๔  ท้ายกฎกระทรวงน้ี  แล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เจ้าคณะภาค  
และเจ้าคณะใหญ่ทราบ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการย้ายวัดให้ผู้ขอย้ายวัดและเจ้าคณะจังหวัดทราบ  
และให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศเร่ืองการย้ายวัดนั้นในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก 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  เม่ือเจ้าอาวาส
แห่งวัดนั้นเห็นสมควรยุบเลิกวัด  ให้รายงานการยุบเลิกวัดพร้อมทั้งเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องขอยุบเลิกวัด  
และบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดไปยังผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

เม่ือผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับรายงานการยุบเลิกวัด  และบัญชีตามวรรคหน่ึง  
ให้ขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล  เจ้าคณะอําเภอ  นายอําเภอ  และเจ้าคณะจังหวัด  ที่เก่ียวข้อง   
แล้วเสนอรายงานการยุบเลิกวัดพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้ยุบเลิกวัดได้  ให้เสนอรายงานการยุบเลิกวัด
พร้อมความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค  เจ้าคณะใหญ่  ที่เก่ียวข้อง  และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เพื่อพิจารณาตามลําดับ 

เม่ือเจ้าคณะภาค  เจ้าคณะใหญ่  และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เห็นสมควรให้ยุบเลิกวัดได้  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอรายงานการขอยุบเลิกวัด
พร้อมความเห็นต่อมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา 

เม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศยุบเลิกวัดนั้นตามแบบ  ว.  ๕  ท้ายกฎกระทรวงน้ี  แล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เจ้าคณะภาค  
และเจ้าคณะใหญ่ทราบ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการยุบเลิกวัดให้ผู้ขอยุบเลิกวัดและเจ้าคณะ
จังหวัดทราบ  และให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศเรื่องการยุบเลิกวัดนั้น 
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ข้อ ๑๘ วัดใดเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุพํานักอยู่  เม่ือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอเรื่องการขอยุบเลิกวัดนั้น  
ต่อมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา   

เม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว  ให้นําความในข้อ  ๑๗  วรรคห้า  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ที่ดินที่ตั้งวัดตามข้อ  ๑๗  หรือข้อ  ๑๘  เป็นที่ดินตามข้อ  ๖  (๑)  (ข)   

ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งคืนที่ดินดังกล่าวแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ออก
หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

 

หมวด  ๖ 
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

 
 

ข้อ ๒๐ วัดใดได้สร้างขึ้นหรือได้ปฏิสังขรณ์จนเป็นหลักฐานถาวร  และมีพระภิกษุพํานัก   
อยู่ประจําไม่น้อยกว่าห้ารูปติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  หากประสงค์จะขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา  ให้เจ้าอาวาสแห่งวัดนั้นรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาไปยังผู้อํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

เม่ือผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล  เจ้าคณะอําเภอ  นายอําเภอ  และเจ้าคณะจังหวัด   
ที่เก่ียวข้อง  แล้วเสนอรายงานพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้วัดใดขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา   
ให้เสนอรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาพร้อมความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค  เจ้าคณะใหญ่ 
ที่เก่ียวข้อง  และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เพื่อพิจารณาตามลําดับ 

เม่ือเจ้าคณะภาค  เจ้าคณะใหญ่  และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เห็นสมควรให้วัดใดขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เสนอรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาพร้อมความเห็นเพื่อกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช   
เพื่อทรงอนุมัติ  แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาต่อไป 

ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  มิให้ใช้บังคับแก่วัดที่สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ข้อ ๒๑ เม่ือพระราชทานวิสุงคามสีมาแก่วัดใดแล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติรายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ  แล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เจ้าคณะภาค  และเจ้าคณะใหญ่ทราบ  
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการประกาศการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ให้ผู้ขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและเจ้าคณะจังหวัดทราบ  และให้นายอําเภอท้องที่ที่วัดนั้นตั้งอยู่ดําเนินการปักหมายเขตที่ดิน
ตามที่ได้พระราชทาน 

หมวด  ๗ 
การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา 

 
 

ข้อ ๒๒ การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาให้กระทําได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
มหาเถรสมาคมแล้ว 

ข้อ ๒๓ การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัดร้างนั้นได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จนมีเสนาสนะเป็นหลักฐานม่ันคง  และอยู่ในสภาพ  

ที่สมควรพร้อมที่จะเป็นที่พํานักและจําพรรษาของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ 
(๒) มีประชาชนในท้องถิ่นจํานวนมากพอท่ีจะทํานุบํารุงส่งเสริมให้วัดเจริญได้ 
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(๓) วัดร้างนั้นตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นที่ มีพระภิกษุอยู่จําพรรษาไม่น้อยกว่าสองกิโลเมตร   
เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร 

(๔) มีที่ดินที่จะใช้ขยายให้วัดเจริญได้ไม่น้อยกว่าหกไร่  เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็น 
(๕) มีหลักฐานแสดงว่าผู้ บูรณปฏิสังขรณ์วัด ร้างนั้นได้จัดให้ มีพระภิกษุมาพํานักอยู่   

และจําพรรษาในวัดได้ไม่น้อยกว่าสี่รูป 
ข้อ ๒๔ ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งใดให้เป็นวัดที่พระภิกษุอยู่จําพรรษาได้  

ให้ย่ืนคําขอเป็นหนังสือไปยังผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดที่วัดร้างนั้นตั้งอยู่  
ว่าตนมีศรัทธาที่จะบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างนั้น  โดยแสดงหลักฐานว่าตนมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะดําเนินการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างนั้น  พร้อมด้วยรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ตั้งของวัด 
(๒) เนื้อที่  และแผนที่แสดงเขตที่ดินของวัด 
(๓) ถาวรวัตถุและปูชนียสถาน  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งแผนผัง 
(๔) จํานวนพระภิกษุที่จะจัดให้พํานักอยู่และจําพรรษาในวัดได้ไม่น้อยกว่าสี่รูป 
(๕) จํานวนประชาชนในท้องถิ่นที่จะใช้วัดประกอบศาสนกิจ 
ในกรณีที่ไม่ปรากฏข้อมูลวัดร้างนั้นในทะเบียนวัด  ให้ผู้ ย่ืนคําขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้าง   

แนบหลักฐานเกี่ยวกับวัดร้างนั้นพร้อมกับคําขอ 
ให้นําหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๒๓  (๓)  และ  (๔)  มาใช้บังคับแก่วัดร้างที่จะขอบูรณปฏิสังขรณ์ด้วย

โดยอนุโลม 
ข้อ ๒๕ เ ม่ือผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้ รับคําขอตามข้อ  ๒๔   

ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอและหลักฐาน  แล้วขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล   
เจ้าคณะอําเภอ  นายอําเภอ  และเจ้าคณะจังหวัด  ที่เก่ียวข้อง  แล้วเสนอคําขอพร้อมความเห็นต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างได้ให้เสนอคําขอ
พร้อมความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค  เจ้าคณะใหญ่  ที่ เ ก่ียวข้อง  และผู้อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เพื่อพิจารณาตามลําดับ 

เม่ือเจ้าคณะภาค  เจ้าคณะใหญ่  และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เห็นสมควรให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างได้  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอคําขอ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างต่อมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา 

เม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบเป็นหนังสือ 
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ข้อ ๒๖ เม่ือวัดร้างใดได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จนมีเสนาสนะพร้อมที่จะเป็นที่พํานัก   
ของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ  ตลอดจนผู้บูรณปฏิสังขรณ์ได้จัดให้มีพระภิกษุเข้าพํานักอยู่  
ไม่น้อยกว่าสี่รูปแล้ว  ให้ผู้บูรณปฏิสังขรณ์ยื่นรายงานการบูรณปฏิสังขรณ์และจํานวนพระภิกษุที่เข้าพํานักอยู่  
เพื่อขอยกวัดร้างนั้นขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาไปยังผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด   

เม่ือผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ขอความเห็น
จากเจ้าคณะตําบล  เจ้าคณะอําเภอ  นายอําเภอ  และเจ้าคณะจังหวัด  ที่เก่ียวข้อง  แล้วเสนอรายงาน
พร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา  
ให้เสนอรายงานการยกวัดร้างข้ึนเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาพร้อมความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค   
เจ้าคณะใหญ่  ที่เก่ียวข้อง  และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อพิจารณาตามลําดับ 

เม่ือเจ้าคณะภาค  เจ้าคณะใหญ่  และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เห็นสมควรให้ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เสนอรายงานการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา  พร้อมความเห็นต่อมหาเถรสมาคม  
เพื่อพิจารณา 

เม่ือมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาตามแบบ  ว.  ๖  ท้ายกฎกระทรวงนี้  แล้วแจ้งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด  เจ้าคณะภาค  และเจ้าคณะใหญ่ทราบ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการยกวัดร้าง
ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาให้ผู้ขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาและเจ้าคณะจังหวัดทราบ  
และให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศเรื่องการยกวัดร้างนั้นขึ้นเป็นวัด 
มีพระภิกษุอยู่จําพรรษาในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๗ คําขอใด ๆ  ที่ได้ ย่ืนไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง   
การพิจารณาของผู้อนุญาต  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงน้ีโดยอนุโลม  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 


