
๑ 

การสร้างวดั (หมวด ๑) 

หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตสร้างวัด 

๑.  ที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่สร้างวัดต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่  (เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นตำมสภำพแห่งท้องที่  

โดยต้องระบุเหตุผล  ควำมจ ำเป็น  และประโยชน์ที่ประชำชนในท้องถ่ินจะได้รับจำกกำรสร้ำงวัดน้ัน) 

๒.  เป็นสถานที่สมควรเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ 

๓.  เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน  (เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นตำมสภำพแห่ง

ท้องที่  โดยต้องระบุเหตุผล  ควำมจ ำเป็น  และประโยชน์ที่ประชำชนในท้องถ่ินจะได้รับจำกกำรสร้ำงวัดน้ัน) 

๔.  มีเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่า  เมื่อตั้งเป็นวัดแล้วจะได้รับการท านุบ ารุงส่งเสริมจากประชาชน 

๕.  ตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร  (เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นตำมสภำพแห่งท้องที่  โดยต้อง

ระบุเหตุผล  ควำมจ ำเป็น  และประโยชน์ที่ประชำชนในท้องถ่ินจะได้รับจำกกำรสร้ำงวัดน้ัน) 

๖.  ผู้ใดจะสร้างวัดในที่ดินที่มีกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิครอบครอง ให้ยื่นค าขอสร้างวัดต่อผู้อ านวยการ

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ 

๗.  ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะปกครองสงฆ์ที่สังกัดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง 

๘.  ให้เสนอเรื่องการสร้างวัดพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตสร้างวัด 

 

ที่ดินของทางราชการ ที่ดินเอกชน 
๑. ค าขออนุญาตสร้างวัด 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียน 
   บ้านของผู้ยกที่ดินใหส้ร้างวัด  
๓. หนังสอือนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดจาก 
   ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
๔. แผนที่แสดงที่ตั้งวัด, วัดใกล้เคียง, สถานที่ใกล้เคียง 
   และเส้นทางคมนาคม 
๕. แผนผังแสดงเขตที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
   ภายในวัด 
 

๑. ค าขออนุญาตสร้างวัด 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียน 
   บ้านของผู้ยกที่ดินใหส้ร้างวัด  
๓. หนังสอืแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองที่ดิน  
   ที่จะใช้สร้างวัด 
๔. หนังสอืสญัญาทีผู่้มกีรรมสิทธ์ิในที่ดินได้ท าไว้กับ 
    ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ถึงการแสดง 
    เจตนาว่าจะยกที่ดินให้วัดต่อไป 
๕. แผนที่แสดงที่ตั้งวัด, วัดใกล้เคียง, สถานที่ใกล้เคียง 
   และเส้นทางคมนาคม 
๖. แผนผังแสดงเขตที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
   ภายในวัด 
๗. กรณีผู้ยกที่ดินใหส้ร้างวัดมีคู่สมรสตอ้งแนบเอกสาร 
ดังนี้ 
   - หนังสือยินยอมพร้อมด้วยส าเนาทะเบียนสมรส   
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา 



      ทะเบียนบ้านของคู่สมรส  
   - กรณีหม้ายเนื่องจากหย่า  ต้องแนบหนงัสอืส าคัญ 
     การหย่า 
   - กรณีคู่สมรสเสียชีวิตต้องแนบส าเนาทะเบียน 
     สมรส และใบมรณะบัตรของคู่สมรส 

 

๒ 

แผนผัง 

 ผู้ขออนุญาตสร้างวัดจัดท าแผนผังแสดงรูปที่ดินที่ ถูกต้องตามเอกสารกรรมสิทธ์ิที่ดินและแสดง
สิ่งก่อสร้างอาคารเสนาสนะที่มีอยู่แล้ว (ถ้ามี) เพื่อประกอบค าขออนุญาตสร้างวัด นอกจากนี้แผนผังดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแผนผังแม่บทในการพัฒนาวัดและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในโอกาสต่อไป  
โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

๑.  การเขียนแผนผังแสดงสิ่งก่อสร้างของวัด ควรท าเป็นแบบพิมพ์เขียวหรือถ่ายขาว – ด า  มีขนาด 
กว้าง – ยาว ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ไม่ควรเล็กกว่าน้ีโดยใช้มาตราส่วน ดังนี้ 

- เนื้อที่ ๖ – ๑๐ ไร่  ใช้มาตราส่วน  ๑ : ๕๐๐ 

- เนื้อที่ ๑๐ – ๒๐ ไร่  ใช้มาตราส่วน  ๑ : ๗๕๐ 

- เนื้อที่มากกว่า ๒๐ ไร่  ให้ใช้มาตราส่วนตามความเหมาะสม หรือประมาณ  ๑ : ๑๐๐๐           
ทั้งนี้  ผู้ที่จัดท าแผนผังควรเป็นผู้ที่มีความรู้ และมีความช านาญในด้านน้ีโดยเฉพาะ 

๒.  ขยายรูปที่ดินจากเอกสารกรรมสิทธ์ิที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. ๓ หรือรูปที่ดินตามที่ส่วน
ราชการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อการสร้างวัดตามมาตราส่วนที่ก าหนดตามข้อ ๑ 

๓.  ให้ระบุอาคารเสนาสนะต่าง ๆ (ถ้ามี) ภายในที่ดินที่ขออนุญาตสร้างวัดโดยต้องมีขนาด  และ
ต าแหน่งตามสภาพความเป็นจริง 

๕.  ในการวางแผนผังโครงการเพื่อพัฒนาต่อไป ควรจัดแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส   และเขต
สาธารณะสงเคราะห์ ฯลฯ ให้ชัดเจน 

แผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีขออนุญาตสร้างวัด 

 การเขียนแผนที่แสดงที่ตั้งต าแหน่งที่ขออนุญาตสร้างวัดให้ระบุเส้นทางและแสดงต าแหน่ง ดังนี้ 
 ๑.  ก าหนดต าแหน่งที่ขออนุญาตสร้างวัด 

๒.  ช่ือหมู่บ้านประชาชน สถานที่ที่ส าคัญ และเส้นทางที่สามารถเดินทางไปวัดที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ  
โดยระบุระยะห่างจากต าแหน่งที่ขออนุญาตสร้างวัดถึงวัดใกล้เคียงไว้ด้วย หากทิศใดไม่มีวัดในรัศมี ๑๐ กม. ข้ึนไป 
ให้ระบุว่า “ระยะทาง ๑๐ กม. ไม่มีวัด” 

๓.  เส้นทางคมนาคม ถนนสายต่าง ๆ ที่ผ่านต าแหน่งที่ดินที่ขออนุญาตสร้างวัดให้ระบุช่ือพร้อมกับ
ประมาณระยะทางจากทางแยกถนนเข้าสู่สถานที่ขออนุญาตสร้างวัด 

ขั้นตอนการด าเนินการขออนุญาตสร้างวัด 

๑.  ผู้ขออนุญาตสร้างวัดเตรียมเอกสารประกอบเรื่องการขออนุญาตสร้างวัดแล้วยื่นต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 



๒.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอความเห็นจากเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ 
นายอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด  แล้วเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

๓.  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรสร้างวัดได้   ให้ออกหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด  และ
แจ้งผู้ยื่นค าขอสร้างวัดทราบ 

๔.  ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รายงานผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติทราบ 

๕.  ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานให้นายกรัฐมนตรี และมหาเถรสมาคม 
ทราบต่อไป 

 

 

 

๓ 

แผนผังการด าเนนิการสร้างวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

- เจ้าคณะต าบล  

- เจ้าคณะอ าเภอ  

- นายอ าเภอ  

- เจ้าคณะจังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ออกหนังสืออนุญาตสร้างวัด 

- รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ 

- รายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ 

แจ้งผู้ยื่นค าขอ 

สร้างวัดทราบ 

ผู้อ านวยการ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

ผู้ขออนุญาตสร้างวัด 

เตรียมเอกสารการขออนุญาตสร้างวัด 

เมื่อพบข้อผิดพลาด 

ให้แจ้งผู้ขอเพ่ือแก้ไข 



 

 

 

 

 

 

 


