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การขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 

 วัดร้าง คือ วัดที่ไม่มีพระภิกษุอยู่พักอาศัย และในระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิกวัด  ให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาวัดนั้น รวมทั้งที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  และทรัพย์สินของวัด 
นั้นด้วย  การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  ดังนั้น  การจะฟ้ืนฟูบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างให้กลับเป็นวัดมีพระสงฆ์  เพ่ือประโยชน์ในการ
ประกอบศาสนกิจบ าเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชนอีกครั้ง จึงสามารถกระท าได้  โดยต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และวิธีการที่ก าหนด  ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 
 ๑. วัดร้างนั้นได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จนมีเสนาสนะเป็นหลักฐานมั่นคง และอยู่ในสภาพที่สมควร
พร้อมที่จะเป็นที่พ านักและจ าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ 
 ๒. มีประชาชนในละแวกใกล้เคียงจ านวนมากพอที่จะท านุบ ารุงให้วัดให้วัดเจริญได้ 
 ๓. ตั้งอยู่ห่างจากวัดที่มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาไม่ต่ ากว่า ๒ กิโลเมตร  เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร 
 ๔. มีที่ดินพอที่จะขยายให้วัดเจริญได้ซึ่งไม่น้อยกว่า ๖ ไร่  เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็น   
 ๕. มีหลักฐานแสดงว่าผู้บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างนั้นได้จัดให้มีพระภิกษุมาพ านักอยู่ และจ าพรรษาใน
วัดได้ไม่น้อยกว่า ๔ รูป 
 ๖. เจ้าคณะปกครองสงฆ์เจ้าสังกัด  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง  พิจารณาเห็นสมควร   
 ๗. มีชื่อปรากฏในทะเบียนวัดร้าง  และไม่มีการจัดประโยชน์ในพ้ืนที ่

เอกสารหลักฐานประกอบการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 
 ๑. รายงานการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 
       ๒. ส าเนาหนังสือของประชาชนที่แสดงความจ านงจะขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุ                  
อยู่จ าพรรษา  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  และหลักฐานการเงินหรือทรัพย์สิน 
 ๓. ส าเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการครอบครองที่ดินที่ตั้งวัดร้าง 
 ๔. หนังสือแสดงการยินยอมของพระภิกษุที่จะเข้าพ านักอาศัย  พร้อมส าเนาหนังสือสุทธิพระภิกษุ
ทุกรูป 
 ๕. บัญชีรายชื่อประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในละแวกใกล้เคียง  ซึ่งมีจ านวนมากพอท่ีจะท านุบ ารุง
วัดให้เจริญได้   
 ๖. แผนที่ตั้งวัด 
 ๗. แผนผังอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
 ๘. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะ 
 ๙. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นประกอบ กรณีมีที่ดินไม่ถึง ๖ ไร่ และกรณีวัดร้างตั้งอยู่ห่าง             
จากวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาไม่ถึง ๒ กิโลเมตร 
 ๑๐. ประวัติวัดร้าง 

     ๑๑. ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ให้ความเห็นชอบ 
     ๑๒. ส าเนารายงานการประชุมของสภาต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ให้ความ

เห็นชอบ 
๑๓. กรณีมีการขึ้นโบราณสถานและถูกกันเขตโบราณสถานไว้ ให้มีเอกสารการกันเขต

โบราณสถาน 
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ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
๑. ผู้มีความประสงค์จะบูรณะวัดร้าง ให้ยื่นค าขอไปยังผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัด พร้อมหลักฐาน 
๒. ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขอความเห็นจากเจ้าคณะต าบล  

เจ้าคณะอ าเภอ นายอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด 
๓. ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เสนอค าขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
๔. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เสนอค าขอไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และผู้อ านวยการ

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  ๕. เมื่อเอกสารมาถึงส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะท าการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบการขึ้น
ทะเบียนวัดร้าง และการจัดประโยชน์ 
  ๖. น าเสนอเจ้าคณะใหญ่เพ่ือก าหนดวัดออกตรวจสภาพวัด 
  ๗. ออกตรวจสภาพวัดร้าง 
  ๘. น าเสนอสมเด็จพระพุฒาจารย์ พิจารณากลั่นกรอง 
  ๙. น าเสนอมหาเถรสมาคม ให้ความเห็นชอบ 
  ๑๐. จัดท าใบประกาศยกวัดร้างฯ 
  ๑๑. ส่งใบประกาศยกวัดร้างฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าส่งวัดต่างๆ และส่งส าเนาใบประกาศให้
เจ้าคณะจังหวัด 
  ๑๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการยกวัดร้างฯ แก่ผู้ขอ และเจ้าคณะจังหวัดทราบ 
  ๑๓. ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่ทราบ 
 

หมายเหตุ : จัดท าเป็นเอกสารตัวจริงทั้งหมด จ านวน ๕ ชุด 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ศาลากลางชั้น ๔ ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 
โทร. ๐๕๓ ๑๑๒ ๖๗๑  
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แผนผังการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมหลักฐาน 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้อ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

- เจ้าคณะต าบล 
- เจ้าคณะอ าเภอ 
- นายอ าเภอ 
- เจ้าคณะจังหวัด 

จัดท าใบประกาศยกวัดร้าง 

ส่งใบประกาศยกวัดร้าง 
-  ให้จังหวัดเพื่อมอบให้วัด... 
- ส่งส าเนาให้เจ้าคณะจังหวัด 

ผู้อ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

- เจ้าคณะภาค 
- เจ้าคณะใหญ ่

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ผู้ขอ 
- เจ้าคณะจังหวัด 

- เจ้าคณะภาค 
- เจ้าคณะใหญ ่

- ตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสอบการข้ึนทะเบียนวัดร้าง และการจัดประโยชน์ 

- เสนอเจ้าคณะใหญ่ก าหนดวันตรวจสอบสภาพวัด / ออกตรวจสภาพวัด 
- น าเสนอสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
- เสนอมหาเถรสมาคม  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ผู้อ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 


