
๑ 

การตั้งวัด (หมวด ๒) 
หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตตั้งวัด  

๑. สถานที่ตั้งวัดและเสนาสนะ จะต้องเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสถานที่ตามแผนที่ แผนผัง และ
เอกสารสิทธิที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดนั้น ต้องมีเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ (ตามเงื่อนไข) เป็นหลักฐาน
มั่นคง เหมาะสมที่จะเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์ 
  ๒. ชื่อวัด  ในการเสนอรายงานขอตั้งวัด จะต้องระบุชื่อวัดที่ขอตั้ง พร้อมชี้แจงเหตุผล
ประกอบในรายงานขออนุญาตตั้งวัด ให้ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายมีความหมาย และชื่อที่ขอตั้งจะต้ องผ่าน
ความเห็นชอบจากนายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามล าดับ    

๓. จ านวนพระภิกษุที ่จะอยู ่ประจ า  ไม่น้อยกว่า  ๑  รูป และให้เสนอชื ่อผู ้จะ เป็น  
เจ้าอาวาส  พร้อมด้วยอายุ พรรษา สังกัดวัดเดิม (ตามหนังสือสุทธิ) โดยพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส
จะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  

๔.  ผู้ขอตั้งวัดจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด กรณีเป็นบุคคลอ่ืน
จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

๕. เอกสาร หลักฐาน ทุกฉบับที่ประกอบเรื่องต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน 
๖. กรณวีัดตั้งอยู่ในที่ดินของผู้มีกรรมสิทธิ์  ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือทายาท ด าเนินการโอนที่ดิน

พร้อมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดที่ตั้งขึ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการให้ความเห็นชอบของ
มหาเถรสมาคม 

๗. กรณีวัดตั้งอยู่ในที่ดินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ให้ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติแจ้งการประกาศตั้งวัดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้ที่ดินที่วัดนั้นตั้งอยู่ทราบ 

๘. ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งให้วัดที่ตั้งขึ้นในที่ดินของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ  ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว 

เอกสารที่จะต้องแนบประกอบการขออนุญาตตั้งวัด 
๑. รายงานการขออนุญาตตั้งวัด (ศถ.๓) ควรพิมพ์หรือเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนและ

ชัดเจน รายการสิ่งปลูกสร้างของวัดให้ลงรายละเอียดทุกรายการที่สร้างขึ้น ถ้ามีหลายรายการอาจท าเป็นบัญชี
แนบประกอบ โดยบอกขนาด และราคาสิ่งปลูกสร้าง 

๒. ส าเนาหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด 
๓. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของวัดที่เป็นฉบับภาพสี  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองภาพถ่ายว่า

เป็นเสนาสนะของวัดที่ขอตั้งจริง จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ รูป ควรถ่ายภาพให้เห็นสิ่งปลูกสร้างอย่างทั่วถึง ชัดเจน  
และครบถ้วน 

๔. ส าเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส ต้องมีอายุพรรษาตั้งแต่ ๕ พรรษา 
ขึ้นไป  พร้อมบัญชีรายชื่อของพระภิกษุที่จะอยู่พ านักประจ า ส าเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุทุกรูป พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 
 



๒ 
๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตตั้งวัด ซึ่งจะต้อง

เป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ จะต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่  
แนบประกอบ กรณีไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับผู ้ได้รับอนุญาตให้สร้าง ต้องมีหนังสือ มอบอ านาจจาก 
ผู้ได้รับอนุญาตสร้าง หรือทายาท พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ  
 
  ๖. ที่ดิน   

ที่ดินของทางราชการ ที่ดินเอกชน 
- หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดจาก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
 

- หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน  
ที่จะใช้ตั้งวัด ซึ่งต้องมีเนื้อท่ีไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ และเป็น
สถานที่เดียวกันกับท่ีได้รับอนุญาตให้สร้างวัด 
 
- หนังสือสัญญาที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ท าไว้กับ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถึงการแสดง 
เจตนาว่าจะยกที่ดินให้วัดต่อไป 
 
- กรณีผูย้กท่ีดินให้สร้างวัดมีคู่สมรสต้องแนบเอกสาร 
ดังนี้ 
๑. หนังสือยินยอมของคู่สมรส 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา 
ทะเบียนบ้านของคู่สมรส  
๓. ส าเนาทะเบียนสมรส 
๔. กรณีหม้ายเนื่องจากหย่า  ต้องแนบหนังสือส าคัญ 
การหย่า 
๕. กรณีคู่สมรสเสียชีวิตต้องแนบส าเนาทะเบียน
สมรส และใบมรณะบัตรของคู่สมรส 

 
  ๗. แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้าง 
  ๘. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งวัดและ ให้ระบุชื่อบ้าน ชื่อวัดที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบ เส้นทางคมนาคม
ติดต่อกับวัดที่ขออนุญาตสร้างและก าหนดระยะทางไว้ด้วย   
  ๙. ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดถึงแก่กรรม หรือย้ายถิ่นฐาน ให้แนบใบมรณะบัตร หรือ
หนังสือมอบอ านาจด้วย 
  ๑๐. กรณีสถานที่ ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองต้องแนบ
เอกสารการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย  หรือหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
  ๑๑. ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ข้าราชการผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป เป็นผู้
รับรองส าเนาถูกต้อง 

 

 



๓ 

ขั้นตอนการด าเนินการขออนุญาตตั้งวัด 
  ๑. ผู้รับอนุญาตสร้างวัด ทายาท หรือผู้แทน ยื่นรายงานการขอตั้งวัดต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
  ๒. ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขอความเห็นจาก เจ้าคณะต าบล ,  
เจ้าคณะอ าเภอ, นายอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด  แล้วเสนอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

๓. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรายงานต่อ เจ้าคณะภาค, เจ้าคณะใหญ่ และผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือพิจารณา 

๔. ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาและกลั่นกรองการตั้งชื่อวัด  จากนัน้จึงเสนอขอรับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม 

๕. เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว  จัดท าประกาศตั้งวัด เพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม
ประกาศ   

๖. ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด, เจ้าคณะภาค,  
เจ้าคณะใหญ่  และนายกรัฐมนตรี ทราบ  และประกาศเรื่องการตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๗. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งผู้ขอตั้งวัด, เจ้าคณะจังหวัด  และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๘. เมื่อได้ประกาศตั้งเป็นวัดแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัด ทายาท หรือผู้แทน ด าเนินการ
โอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดนั้นตามกฎหมาย และให้บันทึกประวัติของวัดนั้นไว้เป็นหลักฐาน 

๙. การโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดที่ตั้งใหม่ ต้องโอนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งการให้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 

๑๐. กรณีวัดตั้ งอยู่ ในที่ดินของส่ วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ   ให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งการประกาศตั้งวัดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้ที่ดิน 
ที่วัดนั้นตั้งอยู่ทราบ 

๑๑. ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งให้วัดที่ตั้งขึ้นในที่ดินของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ  ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว 

 

หมายเหตุ : จัดท าเป็นเอกสารตัวจริงทั้งหมด จ านวน ๕ ชุด 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ศาลากลางชั้น ๔ ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 
โทร. ๐๕๓ ๑๑๒ ๖๗๑  

 

 

 



๔ 

แผนผังการด าเนินการตั้งวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด 

เมื่อพบข้อผิดพลาด 
ให้แจ้งผู้ขอเพื่อแก้ไข 

- เจ้าคณะต าบล 
- เจ้าคณะอ าเภอ 
- นายอ าเภอ 
- เจ้าคณะจังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

- เจ้าคณะภาค 
- เจ้าคณะใหญ่ 

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัด 
ยื่นเรื่องขอต้ังวัด 

 

คณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองการต้ังชื่อวัด 

จัดท าประกาศต้ังวัดเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 

แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด  เจ้าคณะภาค   
เจ้าคณะใหญ่  และจัดส่งประกาศ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งผู้ขอ  
เจ้าคณะจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง 

กรณีวัดตัง้อยู่ในที่ราชการ 

ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งการต้ังวัดให้ส่วนราชการนั้นทราบ 

ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งให้วัดที่ต้ังข้ึนนั้น ปฏิบัติตามเง่ือนไขของการใช้ที่ดินดังกล่าว 

พศ.  
น าเสนอมหาเถรสมาคม 

ผอ.พศ. แจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และเมื่อลงประกาศแล้วจะได้รับแจ้งกลับอีกครั้ง 


