คู่มือการติดต่องานเกี่ยวกับ "วัด"
การสร้างวัดในพระพุทธศาสนา ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า “วัดมีสองอย่าง (๑) วัดที่ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สานักสงฆ์ ...........” และมาตรา ๓๒ บัญญัติว่า “การสร้าง การตั้ง การ
รวม การย้าย การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เป็นไปตามวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ..............” ดังนั้น การจะสร้างวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องเป็นวัดโดยสมบูรณ์ มีเขต
วิสุงคามสีมาที่ได้รับพระราชทานเพื่อพระสงฆ์กระทาสังฆกรรมได้ตามพระธรรมวินัย จะต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ หมวด ๑ การสร้างวัด หมวด ๒ การตั้งวัด และหมวด ๖ การขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา
๑. หลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้างวัด
๑.๑ ต้องมีที่ดินที่จะใช้สร้างวัดซึ่งต้องติดต่อเป็นผืนเดียวกัน เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ (ไม่มีข้อยกเว้น) โดย
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายทาหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัด ไว้กับนายอาเภอ และเจ้า
พนักงานที่ดินอาเภอ แสดงความประสงค์จะยกที่ดินให้เพื่อใช้สร้างวัด
กรณีที่ดินที่จะให้สร้างวัดเป็นที่ดินของทางราชการ ต้องผ่านขั้นตอนการขอใช้ที่ดินจนถึงส่วนราชการ
ผู้ดูแลรักษาที่ดินนั้น ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อสร้างวัดก่อน แล้วจึงจะใช้ หนังสือ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวแทนเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน ประกอบเรื่องเสนอขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัด ได้โดย
อนุโลม
๑.๒ ต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับเป็นที่พานักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์
๑.๓ ตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็น
๑.๔ มีประชาชนที่จะได้รับประโยชน์และให้การสนับสนุนเมื่อได้ตั้งเป็นวัดแล้วในรัศมี ๒ กิโลเมตร เฉลี่ยวัด
ละไม่น้อยกว่า ๑.๐๐๐ คน เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็น
๑.๕ เจ้าคณะอาเภอ นายอาเภอ เจ้าคณะอาเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นสมควรให้สร้างวัด
๒. เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตสร้างวัด
๒.๑ คาขออนุญาตสร้างวัด
๒.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
๒.๓ กรณีขอสร้างวัดในที่ดินของเอกชน ต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่จะยกให้สร้างวัด
- หนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัด
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด กรณีผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด
มีคู่สมรส ต้องแนบหนังสือยินยอมพร้อมด้วยสาเนาทะเบียนสมรส สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนา
ทะเบียนบ้านของคู่สมรส กรณีหม้ายเนื่องจากหย่า ต้องแนบหนังสือสาคัญการหย่ากรณีคู่สมรสเสียชีวิตต้อง
แนบสาเนาทะเบียนสมรส และใบมรณะบัตรของคู่สมรส

๒.๔ กรณีขอสร้างวัดในที่ดินของทางราชการ ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อสร้าง
วัด และเอกสารประกอบที่ส่วนราชการผู้ดูแลรักษาที่ดินนั้นออกให้
๒.๕ แผนที่ตั้งวัด
๒.๖ แผนผังอาคารสิ่งปลูกสร้าง
๓. ขั้นตอนดาเนินการขออนุญาตสร้างวัด
๓.๑ ผู้ขออนุญาตสร้างวัดยื่นคาขออนุญาตสร้างวัด (ศถ.๑) ต่อนายอาเภอท้องที่ที่จะสร้างวัด ตามแบบที่
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเรื่อง
๓.๒ นายอาเภอนาปรึกษาเจ้าคณะอาเภอ แล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
๓.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดนาปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด แล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๓.๔ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควรให้สร้างวัดได้ ให้รายงานนายกรัฐมนตรี (รอง
นายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูแล) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอมหาเถรสมาคม
๓.๕ เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว ให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกหนังสืออนุญาต ให้สร้างวัด
ตอนที่ ๑
วิธีขออนุญาตสร้างวัด
บรรดาวิธีทั้ง ๙ นั้น วิธีขออนุญาตสร้างวัด เป็นวิธีเริ่มแรกอันจะนาสภาพวัดมาให้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย แต่โดยมากผู้สร้างวัดมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก เกณฑ์และวิธีการ วัดที่สร้างขึ้นบางแห่งมี
หลักฐานมั่นคง แต่ก็มิได้เป็นวัดอันชอบด้วยกฎหมาย โดยวิธีขออนุญาตสร้างวัดอันชอบด้วยกฎหมายนั้น ให้
ทายกทายิกาเป็นผู้ขออนุญาต ได้รับอนุญาตแล้วจึงดาเนินการก่อสร้าง การดาเนินเรื่องราวเพื่อให้ได้รับ
อนุญาตนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชอาณาจักรเป็นเจ้าการ เจ้าคณะอาเภอและเจ้าคณะจังหวัดเป็นเพียงผู้ให้
คาปรึกษาและความเห็นชอบ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้.หน้าที่ผู้ขออนุญาต
๑) ต้องจัดหาที่ดินให้ได้ไม่ต่ากว่า ๖ ไร่
๒) จัดสรรเงินและสัมภาระให้ได้ไม่ต่ากว่า ๕ หมื่นบาท
๓) ต้องจัดทาคาขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบคือ
สาเนาหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน
หนังสือสัญญายกที่ดินให้เพื่อสร้างวัด
แผนที่แสดงเขตที่ตั้งและแผนผังที่จะสร้างวัด (พิมพ์เขียว)
๔) ยื่นคาขออนุญาตต่อนายอาเภอท้องที่ หน้าที่นายอาเภอ
๑) รับคาขออนุญาตและตรวจสอบหลักฐานและหลักเกณฑ์
๒) ให้ความเห็นชอบและนาปรึกษาเจ้าคณะอาเภอ

๓) เสนอเรื่องราวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
หน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบและนาปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
๒) ส่งเรื่องราวไปยังกรมการศาสนา
หน้าที่กรมการศาสนา
๑) พิจารณาเพื่อสั่งเปลี่ยนแปลงรายการหรือระงับเรื่องหรือรับไว้ดาเนินการ
๒) เสนอขอรับความเห็นจากกระทรวงศึกษาธิการ
๓) นาเสนอมหาเถรสมาคมขอรับความเห็นชอบ
๔) ออกหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด
๕) แล้วส่งเรื่องราวกลับตามลาดับ

การติดต่องานเกี่ยวกับ "วัด"
การตั้งวัด เป็นกระบวนการเพื่อทาให้วัดที่ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้น เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย มาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งในการดาเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและ
วิธีการ ที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๒ การตั้งวัด โดยวัดที่ขอตั้ง
เพื่อให้เป็นวัดที่ถูกต้อง จะต้องผ่านการได้รับการอนุญาตให้สร้างวัด แล้วจึงดาเนินการขออนุญาตตั้งวัด โดยมี
หลักเกณฑ์เบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับการขออนุญาตสร้างวัด ดังนี้
หลักเกณฑ์การขออนุญาตตั้งวัด
๑. เรื่องที่ดิน วัดต้องตั้งอยู่ในที่ดินที่มีเนื้อที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ โดยไม่มีทางสาธารณะ หรือ
ลาคลองกั้นกลาง และต้องไม่เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือที่หลวงหวงห้าม
๒. กรณีเป็นที่ดินของเอกชน เจ้าของที่ดินจะต้องทาหนังสือสัญญายกที่ดินให้สร้างวัด และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ให้วัด เมื่อได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดแล้ว
๓. หากเป็นที่ดินของทางราชการ จะต้องผ่านขั้นตอนการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด จนได้รับ
หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดจากส่วนราชการผู้ดูแลรักษาที่ดินนั้นๆ ก่อน

๔. แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะและสิ่งปลูกสร้าง ให้แสดงขนาดและตาแหน่งอาคารต่าง ๆ ที่ได้สร้างขึ้นแล้ว
และที่จะสร้างขึ้นในอนาคต ทุกรายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยขอบเขตของที่ดินในแผนผัง ต้องมีรูป
และขนาด ตรงตามรูปแผนที่แนบท้ายหนังสือสาคัญสาหรับที่ดินที่ใช้สร้างวัด มีมาตราส่วนและเครื่องหมายทิศ
ประกอบ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวัดในโอกาสต่อไป
๕. แผนที่ตั้งวัดให้แสดงจุดที่ตั้งวัด พร้อมกับระบุชื่อบ้าน ชื่อวัดที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบเส้นทางคมนาคมติดต่อ
กับวัดที่ขออนุญาต กาหนดระยะทางและแสดงเครื่องหมายทิศไว้ด้วย โดยให้จัดทาเป็นแบบพิมพ์เขียว
๖. วัดที่ขอตั้งต้องอยู่ห่างจากวัดอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร เว้นแต่มีเหตุจาเป็นก็ให้
ชี้แจงเหตุผลประกอบ
นอกจากนี้ยังมี หลักเกณฑ์ที่สาคัญ ซึ่งจะเน้นเป็นการเฉพาะในขั้นตอนการขอตั้งวัด นอกเหนือจากหลักเกณฑ์
ข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว คือ
๑. สถานที่ตั้งวัดและเสนาสนะ จะต้องเป็นวัดที่สร้างขึ้นในที่ดินแปลงที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดนั้น และจะต้อง
มีเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ (ตามเงื่อนไข) เป็นหลักฐานมั่นคง เหมาะสมต่อการพานักประจาของ
พระภิกษุสงฆ์
๒. ชื่อวัด ในการเสนอรายงานขอตั้งวัดจะต้องระบุชื่อวัดที่ขอตั้ง พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบในรายงานขอ
อนุญาตตั้งวัด (ศถ.๓) ให้ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายมีความหมาย และชื่อที่ขอตั้งจะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากนายอาเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ตามลาดั
ในการตั้งชื่อวัดมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๒.๑. ให้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม โดยให้ตัดคาว่า “บ้าน” ออก ยกเว้นชื่อ
หมู่บ้านที่มีพยางค์เดียว ให้ใช้คาว่า “บ้าน...” ได้ กรณีมีชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านแล้วให้พิจารณาชื่อวัดที่ผู้เสนอ
ขอตั้งวัดเสนอมา
๒.๒. การขอตั้งชื่อวัดนอกเหนือจากชื่อหมู่บ้านให้ถือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
(๑) กรณีเสนอขอตั้งชื่อวัดตามชื่อภูเขา ถ้า หรืออื่น ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปให้พิจารณาตั้งชื่อวัด
ตามที่เสนอไว้
(๒) กรณีเสนอขอตั้งชื่อวัด ตามชื่อสกุลของผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด หรือเพื่อเป็นเกียรติแก่บิดา มารดา
ของผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด หรือระลึกถึงผู้นาในการสร้างวัดให้พิจารณาตั้งชื่อวัดได้ตามที่เสนอ
(๓) กรณีที่ดินที่ตั้งวัดเป็นที่ดินของส่วนราชการ ถ้าในหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน ระบุชื่อวัดไว้ให้ตั้งชื่อ
วัดตามชื่อที่ปรากฏในหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัด ยกเว้นเพื่อความเหมาะสมหรือมีเหตุจาเป็นต้อง
ใช้ชื่ออย่างอื่น เมื่อประกาศตั้งวัดแล้วให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือเจ้าอาวาส แจ้งให้ส่วนราชการ
ผู้ออกหนังสืออนุญาตทราบ
(๔) กรณีที่ดินที่ตั้งวัด มีการออกเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินก่อนได้รับอนุญาต ให้สร้างวัดและตั้ง
วัด ให้ตั้งชื่อวัดตามชื่อที่ปรากฏในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งวัด ยกเว้นเพื่อความเหมาะสมหรือมีเหตุ
จาเป็นต้องใช้ชื่ออย่างอื่นเมื่อประกาศตั้งวัดแล้ว ให้เจ้าอาวาสดาเนินการยื่นแก้ชื่อวัดในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
ที่ดินต่อสานักงาน ที่เกี่ยวข้องต่อไป
(๕) กรณีเสนอขอตั้งชื่อวัดโดยใช้คาว่า “วัดป่า...” นาหน้า ให้พิจารณาว่าอาณาบริเวณที่ดินที่ตั้งวัดมี
สภาพเป็นป่าร่มรื่นหรือไม่ หากมีสภาพเป็นป่าร่มรื่น ให้พิจารณาใช้ชื่อว่า “วัดป่า....” นาหน้า หรือ “....วนา
ราม” ต่อท้ายได้

๒.๓. การตั้งชื่อวัดไม่ควรเกิน ๗ พยางค์ ยกเว้นมีเหตุจาเป็น
๒.๔. ไม่สมควรตั้งชื่อวัดโดยใช้คาว่า “วรวราราม” หรือ “วราราม” ต่อท้าย
๓. จานวนพระภิกษุจาพรรษา ไม่น้อยกว่า ๔ รูป และให้เสนอชื่อผู้จะเป็นเจ้าอาวาส พร้อมด้วยอายุ พรรษา
สังกัดวัดเดิม (ตามหนังสือสุทธิ) โดยพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาสจะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ คณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ต้องมีอายุพรรษาพ้น ๕ ขึ้นไป
๔. ผู้ขอตั้งวัด จะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด กรณีเป็นบุคคลอื่นจะต้องมีหนังสือ
มอบอานาจให้ดาเนินการแทน
๕. เอกสารทุกฉบับที่ประกอบเรื่องควรเป็นเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อย และเหมาะสมแก่การเก็บไว้
คงทนถาวร เพราะเป็นเอกสารสาคัญที่ทางราชการจะต้องเก็บรักษาไว้
๖. เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบ และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศตั้งวัดอย่างใดแล้ว ถือว่า
เด็ดขาด
๗. เมื่อได้รับประกาศตั้งวัดที่ถูกต้องแล้ว ให้ดาเนินการเพื่อให้มีการขึ้นทะเบียนวัด แต่งตั้งเจ้าอาวาส และหาก
วัดตั้งอยู่ในที่ดินเอกชนหรือประชาชนบริจาค เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่วัด
๘. ถ้าทางวัดได้สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อย หรือสามารถใช้ทาสังฆกรรมได้แล้ว ให้รายงานขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ตามแบบ ศถ.๗ (ถ้ายังไม่เสร็จต้องรอให้ครบ ๕ ปี)
เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตตั้งวัด
๑. รายงานการขออนุญาตตั้งวัด (ศถ.๓) ควรพิมพ์หรือเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน รายการสิ่งปลูก
สร้างของวัดให้ลงรายละเอียดทุกรายการที่สร้างขึ้น ถ้ามีหลายรายการจะทาเป็นบัญชีแนบไปต่างหากก็ได้ และ
ให้บอกขนาดราคาสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วย
๒. สาเนาหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด
๓. ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของวัดที่เป็นฉบับภาพสี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองภาพถ่ายว่าเป็นเสนาสนะของ
วัดที่ขอตั้งจริง จานวนไม่น้อยกว่า ๕ รูป ควรถ่ายให้เห็นสิ่งปลูกสร้างได้ทั่วถึงชัดเจน ครบทุกรายการ
๔. สาเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส ต้องมีอายุพรรษาตั้งแต่ ๕ พรรษาขึ้นไป พร้อมด้วย
บัญชีรายชื่อของพระภิกษุที่จะอยู่พานักประจา และสาเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุทุกรูป
๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตตั้งวัด ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลคน
เดียวกันกับผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ จะต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่
แนบประกอบ กรณีไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ได้รับอนุญาตให้สร้าง ต้องมีหนังสือมอบอานาจจากผู้ได้รับ
อนุญาตสร้าง หรือทายาท พร้อมหลักฐานประกอบ
๖. สาเนาหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้ตั้งวัด ซึ่งจะต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ และเป็นสถานที่
เดียวกันกับที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด
๗. กรณีวัดตั้งอยู่ในที่ดินเอกชนให้แนบหนังสือสัญญายกที่ดินให้สร้างวัด (ศถ.๒) พร้อมหนังสือยินยอมของคู่
สมรส(ถ้ามี) กรณีเป็นที่ดินของส่วนราชการ แนบหนังสืออนุญาตที่ส่วนราชการผู้ดูแลรักษาที่ดินนั้น ๆ ออกให้
๘. แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้าง
๙. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งวัด ให้ระบุชื่อบ้าน ชื่อวัดที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบ (รัศมี ๑๐ ก.ม.) เส้นทางคมนาคม
โดยสังเขป พร้อมทั้งกาหนดทิศและระยะทางตามหลักการเขียนแผนที่

๑๐. ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดถึงแก่กรรม หรือย้ายถิ่นฐาน ให้แนบมรณบัตร หรือหนังสือมอบอานาจ
ด้วย
๑๑. กรณีสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง ต้องแนบเอกสารการ
เปลี่ยนแปลงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย
๑๒. สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ลงนามและตาแหน่งรับรองความถูกต้อง
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดดาเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะมั่นคง ถาวร เหมาะสมที่จะเป็นที่พานัก
ของพระสงฆ์แล้ว จึงจัดทาเรื่องขออนุญาตตั้งวัด โดยผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ทายาท หรือผู้ได้รับมอบอานาจ
จัดทารายงานขอตั้งวัดตามแบบฟอร์ม (แบบ ศถ.๓) พร้อมแนบเอกสารประกอบ เสนอต่อนายอาเภอท้องที่
เมื่อนายอาเภอพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้นาปรึกษาเจ้าคณะอาเภอ แล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้นาปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแล้วส่งเรื่องและความเห็นไป
ยังสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เมื่อสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาเห็นสมควรให้ตั้งวัดได้ ให้รายงานเพื่อขอรับความ
เห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เมื่อเห็นชอบแล้ว จึงนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการตั้งชื่อวัด จากนั้นเสนอขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรสม
คม
เมื่อมหาเถรสมาคม พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดทา
ประกาศตั้งวัดเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายลงนามประกาศแล้วประกาศตั้งวัดในราช
กิจจานุเบกษา แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และส่งประกาศตั้งวัดให้แก่ผู้ขออนุญาต สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นา
ขึ้นทะเบียนวัด
ให้เจ้าอาวาสแห่งวัดนั้นประสานกับผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด เพื่อดาเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ให้แก่วัดที่ได้ตั้งขึ้น และบันทึกประวัติวัดไว้เป็นหลักฐานต่อไป

การติดต่องานเกี่ยวกับ "วัด"
การรวมวัด มีขั้นตอนและวิธีดาเนินการตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี้
1. เจ้าคณะอาเภอและนายอาเภอ เป็นผู้รายงานขอรวมวัด ตามแบบ (ศถ. 4) ซึ่งทางราชการได้กาหนดไว้ต่อ
เจ้าคณะจังหวัด

2. เมื่อเจ้าคณะจังหวัดเห็นสมควรแล้ว ให้นาปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้า
คณะ
3. เมื่อเจ้าคณะภาค เห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื่องและความเห็นไปยังสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ว จะรายงาน เพื่อขอรับความเห็นชอบแล้วนาเสนอมหา
เถรสมาคม
5. เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว จะได้ประกาศรวมวัดในราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว.2 ท้ายกฎกระทรวง

การย้ายวัด มีขั้นตอนและวิธีดาเนินการตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี้
1. เจ้าอาวาส เป็นผู้รายงานขอย้ายวัด ตามแบบ (ศถ. 5) ซึ่งทางราชการได้กาหนดไว้ไปยังเจ้าคณะตาบล และ
เจ้าคณะอาเภอ
2. เจ้าคณะตาบลและเจ้าคณะอาเภอ เห็นสมควรแล้วให้นาปรึกษานายอาเภอแล้วเสนอเรื่องและความเห็นไป
ยังเจ้าคณะจังหวัด
3. เมื่อเจ้าคณะจังหวัด เห็นสมควรแล้ว ให้นาปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดและเสนอและความเห็นไปยังเจ้าคณะ
ภาค
4. เมื่อเจ้าคณะภาคเห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื่องและความเห็นไปยังสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
5. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ว จะรายงาน เพื่อขอรับความเห็นชอบแล้วนาเสนอมหา
เถรสมาคม
6. เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว จะได้ประกาศย้ายวัดในราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว.3 ท้ายกฎกระทรวง
การย้ายวัดจากที่ตั้งเดิมไปตั้ง ณ ที่อื่นซึ่งเหมาะสมกว่า ก็อนุญาตให้ทาได้ ทั้งนี้ เพื่อความเจริญมั่นคงและ
เพื่อความเหมาะสม วิธีปฏิบัตินั้น ให้เจ้าอาวาสดาเนินการ โดย
(๑) จัดหาที่ดินซึ่งจะตั้งวัดใหม่ให้ได้ไม่ต่ากว่า ๖ ไร่
(๒) ประชุมปรึกษาสงฆ์และทายกทายิกาผู้บารุงวัดนั้น
(๓) จัดทารายงานขอย้ายวัด โดยมีเอกสารประกอบเช่นเดียวกับการขออนุญาตสร้างวัด
(๔) ยื่นรายงานขอย้ายวัดต่อเจ้าคณะตาบล
เจ้าคณะตาบลรับเรื่องพิจารณาตรวจสอบหลักฐานให้ความเห็นชอบแล้ว ส่งเรื่อง ราวไปยังเจ้าคณะ
อาเภอ

เริ่มตั้งแต่เจ้าคณะอาเภอรับเรื่องเป็นต้นไป มีวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับการรวมวัด จะย้ายเสนาสนะไปปลูกสร้าง
ในที่ใหม่ได้ในเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว

การยุบเลิกวัด มีขั้นตอนและวิธีดาเนินการตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี้
1. เจ้าคณะอาเภอและนายอาเภอ เป็นผู้รายงานขอยุบเลิกวัด ตามแบบ (ศถ. 6) ซึ่งทางราชการได้กาหนดไว้
ไปยังเจ้าคณะจังหวัด
2. เมื่อเจ้าคณะจังหวัดเห็นสมควรแล้วให้นาปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้า
คณะภาค
3. เมื่อเจ้าคณะภาคเห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื่องและความเห็นไปยังสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. เมื่อสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ว จะรายงานเพื่อขอรับความเห็นชอบแล้วนาเสนอ
มหาเถรสมาคม
5. เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว จะได้ประกาศยุบเลิกวัดในราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว.4 ท้าย
กฎกระทรวง
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา มีขั้นตอนและวิธีดาเนินการตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี้
1. เจ้าอาวาสเสนอรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามแบบ (ศถ. 7)ต่อเจ้าคณะตาบลและเจ้าคณะ
อาเภอ
2. เมื่อเจ้าคณะตาบลและเจ้าคณะอาเภอ เห็นสมควรให้นาปรึกษานายอาเภอ แล้วเสนอเรื่องและความเห็นไป
ยังเจ้าคณะจังหวัด
3. เมื่อเจ้าคณะจังหวัดเห็นสมควร ให้นาปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้าคณะ
ภาค
4. เมื่อเจ้าคณะภาคเห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื่องและความเห็นไปยังสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

5. เมื่อสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ว จะกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงอนุมัติแล้ว
เสนอ เพื่อนาความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาต่อไป
6. เมื่อพระราชทานวิสุงคามสีมาแก่วัดใดแล้ว ให้นายอาเภอท้องที่ที่วัดนั้นตั้งอยู่ดาเนินการปักหมายเขตที่ดิน
ตามที่ได้พระราชทานต่อไป

การขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา มีขั้นตอนและวิธีดาเนินการ ดังนี้
1. ประชาชนที่มีศรัทธาจะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้าง มีหนังสือถึงนายอาเภอหรือเจ้าคณะอาเภอ
2. เจ้าคณะอาเภอหรือนายอาเภอได้รับหนังสือตามข้อ 1 แล้วร่วมกันพิจารณาว่าสมควรจะยกวัดร้างขึ้นเป็นวัด
มีพระภิกษุอยู่จาพรรษาหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
(1) วัดร้างนั้นอยู่ในสภาพที่สมควรเป็นที่อยู่อาศัยและจาพรรษาของพระภิกษุ
(2) มีประชาชนในละแวกใกล้เคียงจานวนมากพอที่จะทานุบารุงให้วัดเจริญได้
(3) ตั้งอยู่ห่างจากวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษาไม่ต่ากว่า 2 กิโลเมตร เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร
(4) มีที่ดินพอที่จะขยายให้วัดเจริญได้ซึ่งไม่ต่ากว่า 6 ไร่ เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็น และ
(5) พอใจในหลักฐานของประชาชนตามข้อ 1 ที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างนั้นให้เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่
จาพรรษา และสามารถจัดให้มีพระภิกษุมาอยู่อาศัย และจาพรรษาในวัดได้ไม่น้อยกว่าสี่รูป โดยมีเอกสารแสดง
การยินยอมของพระภิกษุที่จะเข้ามาอยู่อาศัยและจาพรรษาในวัดร้างที่จะยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
ทั้ง 4 รูป ประกอบมาด้วย
3. เจ้าคณะอาเภอและนายอาเภอร่วมกันรายงานการขอยกวัดร้างต่อเจ้าคณะจังหวัด(ตามแบบรายงานการขอ
ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา)
4. เจ้าคณะจังหวัดได้รับทราบแล้ว ทาความเห็นเพื่อยื่นต่อจังหวัด
5. จังหวัดนาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศาสนาจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. ส่งเรื่องให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดาเนินการ

การขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง มีขั้นตอนและวิธีดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการขอยกวัด
ราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงพ.ศ. 2518 ดังนี้
1. นายอาเภอรายงานขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ตามแบบที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้กาหนด ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดนาปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เห็นสมควรแล้ว จะได้รายงานไปยังสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
3. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ว จะขอรับความเห็นชอบจากเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะ
ใหญ่ แล้วรายงานเพื่อพิจารณานาเสนอมหาเถรสมาคม
4. มหาเถรสมาคมเห็นสมควรแล้ว จะได้ขอพระราชทานยกวัดนั้นขึ้นเป็นพระอารามหลวง
5. เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว จะได้แจ้งความยกวัดนั้นขึ้นเป็นพระอารามหลวงในราชกิจจานุเบกษา
6. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นทะเบียนพระอารามหลวงแล้ว จะได้แจ้งเจ้าคณะภาค และผู้ว่า
ราชการจังหวัด

วิธีขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นการดาเนินการเพื่อไห้วัดมีฐานะสมบูรณ์ทางกฎหมาย เพื่อจะ
สร้างอุโบสถผูกพัทธสีมาอันเป็นความสมบูรณ์ทางพระวินัยและอันเป็นหลักของวัดต่อไป ซึ่งวัดที่
กระทรวงศึกษาธิการประการตั้งใหม่เป็นเหมือนบุคคลแรกเกิดและอยู่รอด ย่อมจะคอยเจริญเติบโตตามลาดับ
วัดที่รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว เหมือนกับบุคคลผู้เจริญเติบโตขึ้นจนบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย การ
ทารายงานขอรับพระราชทานเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส ส่วนการดาเนินการส่งเรื่องราวตามลาดับ ให้เจ้า
คณะผู้ปกครองสงฆ์เป็นเจ้าการ ฝ่ายนายอาเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษาและให้ความ
เห็นชอบ มีวิธีปฏิบัติดังนี้
หน้าที่เจ้าอาวาส
(๑) เตรียมจัดหาเงินและสัมภาระเพื่อสร้างอุโบสถให้ได้พอสมควร
จัดทารายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ประกอบคือ

โดยต้องมีเอกสาร

แผนที่แสดงเขตตั้งวัด
แผนผังแสดงเสนาสนะถาวรวัตถุในวัด
ภาพถ่ายอุโบสถ
อื่น ๆ ที่เห็นควร
หน้าที่เจ้าคณะตาบล
(๑) พิจารณาตรวจสอบหลักฐานและความเห็นชอบ
(๒) ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะอาเภอ
หน้าที่เจ้าคณะอาเภอ
(๑) พิจารณาตรวจหลักฐานให้ความเห็นชอบและนาปรึกษานายอาเภอ
(๒) ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะจังหวัด
หน้าที่เจ้าคณะจังหวัด
(๑) พิจารณาตรวจหลักฐานให้ความเห็นชอบและนาปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะภาค
หน้าที่เจ้าคณะภาค
(๑) พิจารณาตรวจสอบหลักฐานและให้ความเห็นชอบ
(๒) ส่งเรื่องราวไปยังกรมการศาสนา
หน้าที่กรมการศาสนา
(๑) พิจารณาแล้วนากราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงอนุมัติ
(๒) นาเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและเพื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) แจ้งเรื่องราวกลับ

ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่อาศัย
วัดใด ๆ ซึง่ ตัง้ เป็นวัดโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสภาพเป็นนิติบุคคล แต่เมื่อไม่มีพระภิกษุ
อาศัย ย่อมกลายเป็นวัดร้าง เหมือนคนสลบ ถ้ามิได้ประกาศยุบเลิก วัดนั้นย่อมมีสภาพเป็นนิติบุคคลอยู่ แต่
เพราะไม่มีผู้แทนในกิจทั้งปวงและไม่มีพระภิกษุอยู่เลย วัดนั้นย่อมพักสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เทียบได้กับ
คนสลบ แม้จะยังเป็นอยู่ก็หารู้รับเรื่องใด ๆ ได้ไม่ วัดร้างเช่นนี้ ย่อมตกเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ราชอาณาจักรที่จะปกครองรักษา โดยถือตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ์
ร.ศ.๑๒๑ เป็นต้นมา แม้ในมาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็กาหนดให้
กรมการศาสนามีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาวัดร้างเช่นเดียวกัน แต่วัดร้างนั้น เมื่อสงฆ์เห็นสมควรจะยกขึ้นเป็น
วัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา ก็ย่อมกระทาได้โดยแท้ เมื่อประชาชนมีหนังสือถึงเจ้าคณะอาเภอหรือนายอาเภอ
ท้องที่ที่วัดร้างตั้งอยู่ วัดที่ควรจะยกขึ้นนั้น ต้องมีลักษณะ ๖ คือ
๑) วัดนั้นอยู่ในสภาพที่สมควรเป็นที่อยู่อาศัยและจาพรรษาของพระภิกษุ
๒) มีประชาชนในละแวกใกล้เคียงพอจะบารุงวัดให้เจริญได้
๓) ตั้งอยู่ห่างจากวัดที่มีพระสงฆ์ไม่ต่ากว่า ๒ กิโลเมตร
๔) มีที่ดินพอที่จะขยายวัดให้เจริญได้อย่างน้อยไม่ต่ากว่า ๖ ไร่ เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
๕) พอใจในหลักฐานของประชาชนที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ได้
๖) สามารถจะจัดหาพระภิกษุมาอยู่อาศัยและอยู่จาพรรษาไม่น้อยกว่า ๔ รูป
วิธีปฏิบัติ ประชาชนต้องเป็นผู้จัดทารายงาน เพื่อเสนอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่อาศัยจา
พรรษายื่นต่อเจ้าคณะอาเภอหรือนายอาเภอท้องที่ รายงานนั้นต้องมีเอกสารประกอบและแสดงรายการดังนี้
(๑) แผนที่แสดงเขตที่ตั้งวัดที่ขอยกให้ชัดเจน
(๒) ถาวรวัตถุหรือปูชนียวัตถุ (ถ้ามี) พร้อมทั้งผัง
(๓) ระบุจานวนพระภิกษุที่จะเข้าอยู่อาศัยและผู้จะเป็นเจ้าอาวาส
(๔) บอกระยะห่างจากวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
(๕) ระบุจานวนหมู่บ้านและประชาชนที่จะให้วัดประกอบศาสนกิจ

หน้าที่เจ้าคณะอาเภอและนายอาเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งเรื่อง ราวไปยังเจ้าคณะจังหวัด
หน้าที่เจ้าคณะจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วส่งไปยังกรมการศาสนา
หน้าที่กรมการศาสนา นาความเห็นเสนอมหาเถรสมาคม หากมีความสงสัยอาจ สอบถามเจ้าคณะภาค
และเจ้าคณะใหญ่ เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว ให้กรมการ-ศาสนาประกาศยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมี
พระภิกษุอยู่จาพรรษา แล้วแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองรับปกครองดูแล และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

วิธีเปลี่ยนชื่อวัด
วัดที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนชื่อวัดได้ตามสมควรแก่เหตุ เช่นชื่อเดิมซ้ากับวัด
อื่นในเขตตาบลหรืออาเภอเดียวกัน ชื่อเดิมไม่ตรงกับประวัติ-ศาสตร์หรือภูมิศาสตร์ วิธีเปลี่ยนชื่อวัดนั้น ต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธีที่กรมการ-ศาสนาวางไว้ เพราะการเปลี่ยนหรือการเพิ่มชื่อวัดในปัจจุบัน ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวเปลี่ยนชื่อจังหวัด อาเภอ และตาบล หมู่บ้าน และสถานที่
ราชการอื่น ปัจจุบันนี้ มีวัดเป็นส่วนมากเปลี่ยนชื่อวัดเอาเองตามใจชอบ ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่
ถูกต้อง ดังนั้น วัดใดประสงค์จะเปลี่ยนชื่อวัดหรือเพิ่มชื่อวัด เพราะมีเหตุจาเป็น ให้เจ้าอาวาสเป็น
ผู้รายงาน โดยมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้
หน้าที่เจ้าอาวาส
(๑) ประชุมปรึกษาสงฆ์และทายกทายิกาผู้บารุงวัดนั้น
(๒) จัดทารายงานขอเปลี่ยนชื่อวัด โดยมีเอกสารประกอบ คือ
(ก) ประวัติวัดนั้นโดยสังเขปพร้อมทั้งเหตุผล
(ข) เอกสารการตั้งวัด
(ค) หลักฐานการปรึกษาสงฆ์และทายกทายิกาผู้บารุงวัดนั้น
(๓) เสนอรายงานต่อเจ้าคณะตาบล
หน้าที่เจ้าคณะตาบล

(๑) ตรวจสอบรายงานพร้อมทั้งเอกสาร
(๒) ให้ความเห็นชอบและส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะอาเภอ
หน้าที่เจ้าคณะอาเภอ
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) นาปรึกษานายอาเภอ
(๓) ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะจังหวัด
หน้าที่เจ้าคณะจังหวัด
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) นาปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด
(๓) ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะภาค
หน้าที่เจ้าคณะภาค
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) ส่งเรื่องราวไปยังกรมการศาสนา
หน้าที่กรมการศาสนา
(๑) พิจารณาส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวเปลี่ยนชื่อจังหวัด อาเภอและตาบล หมู่บ้าน
และสถานที่ราชการอื่น
(๒) นาเสนอมหาเถรสมาคม
(๓) เสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประกาศเปลี่ยนชื่อวัด
(๔) แจ้งเรื่องราวกลับตามลาดับ

วิธียกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง
วิธีขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงนั้น เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่จะดาเนินการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ราชอาณาจักรเป็นเจ้าการ โดยมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้.หน้าที่เจ้าอาวาส
(๑) พัฒนาวัดให้ได้หลักเกณฑ์ตามความในข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ
(๒) ประชุมปรึกษาสงฆ์และทายกทายิกาผู้บารุงวัด
(๓) จัดทารายงานพร้อมด้วยเอกสารประกอบ คือ
(ก) ประวัติวัดให้เขียนโดยละเอียดพร้อมหลักฐานอ้างอิง
(ข) แผนที่แสดงที่ตั้ง
(ค) แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้าง
(ง) ภาพถ่ายเสนาสนะและถาวรวัตถุ
(จ) หลักฐานการปรึกษาสงฆ์และทายกทายิกาผู้บารุงวัด
(๔) ยื่นรายงานต่อนายอาเภอ
หน้าที่นายอาเภอ
(๑) ร่วมกับศึกษาธิการอาเภอให้ความเห็นชอบ
(๒) นาปรึกษาเจ้าคณะอาเภอ
(๓) ส่งเรื่องราวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
หน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๑) ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ

(๒) นาปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
(๓) ส่งเรื่องราวไปยังกรมการศาสนา
หน้าที่กรมการศาสนา
(๑) พิจารณาขอรับความเห็นชอบจากเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะใหญ่
(๒) รายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการขอรับความเห็นชอบ
(๓) นาเสนอมหาเถรสมาคมขอรับความเห็นชอบ
(๔) ส่งเรื่องให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอพระราชทาน และแจ้งความยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระ
อารามหลวงในราชกิจจานุเบกษา
(๕) ขึ้นทะเบียนพระอารามหลวง
(๖) แจ้งเจ้าคณะภาคและผู้ว่าราชการจังหวัด
วัดราษฎร์ซึ่งยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงแล้ว ย่อมเปลี่ยนแปลงฐานะ ทาให้เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วย
เจ้าอาวาส ซึ่งมีอยู่เดิมพ้นจากความเป็นพระสังฆาธิการ ตาแหน่งดังกล่าว คณะสงฆ์ต้องดาเนินการแต่งตั้ง
ใหม่ ถ้าแต่งตั้งเจ้าอาวาสทันทีมิได้ ต้องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

