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------------------------------------------- 
หมวด ๗ 

การยกวัดร้างข้ึนเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 
 

ข้อ ๒๒ การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาให้กระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก              
มหาเถรสมาคมแล้ว 

ข้อ ๒๓ การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัดร้างนั้นได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จนมีเสนาสนะเป็นหลักฐานมั่นคง และอยู่ในสภาพที่สมควรพร้อมที่จะ

เป็นที่พ านักและจ าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ 
(๒) มีประชาชนในท้องถิ่นจ านวนมากพอที่จะท านุบ ารุงส่งเสริมให้วัดเจริญได้ 
(๓) วัดร้างนั้นตั้งอยู่ห่างจากวัดอ่ืนที่มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาไม่น้อยกว่าสองกิโลเมตรเว้นแต่จะมีเหตุ                  

อันสมควร 
(๔) มีที่ดินท่ีจะใช้ขยายให้วัดเจริญได้ไม่น้อยกว่าหกไร่ เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็น 
(๕) มีหลักฐานแสดงว่าผู้บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างนั้นได้จัดให้มีพระภิกษุมาพ านักอยู่และจ าพรรษาในวัดได้ไม่

น้อยกว่าสี่รูป 
ข้อ ๒๔ ผู้ใดมีความประสงค์ท่ีจะบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งใดให้เป็นวัดที่พระภิกษุอยู่จ าพรรษาได้ให้ยื่นค าขอ

เป็นหนังสือไปยังผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดที่วัดร้างนั้นตั้งอยู่ ว่าตนมีศรัทธาที่จะ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างนั้น โดยแสดงหลักฐานว่าตนมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะด าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างนั้น 
พร้อมด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ตั้งของวัด 
(๒) เนื้อท่ี และแผนที่แสดงเขตท่ีดินของวัด 
(๓) ถาวรวัตถุและปูชนียสถาน (ถ้ามี) พร้อมทั้งแผนผัง 
(๔) จ านวนพระภิกษุที่จะจัดให้พ านักอยู่และจ าพรรษาในวัดได้ไม่น้อยกว่าสี่รูป 
(๕) จ านวนประชาชนในท้องถิ่นท่ีจะใช้วัดประกอบศาสนกิจ 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏข้อมูลวัดร้างนั้นในทะเบียนวัด ให้ผู้ยื่นค าขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างแนบหลักฐานเกี่ยวกับวัดร้างนั้น
พร้อมกับค าขอให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๓ (๓) และ (๔) มาใช้บังคับแก่วัดร้างที่จะขอบูรณปฏิสังขรณ์ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๕ เมื่อผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับค า ขอตามข้อ ๒๔ ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอและหลักฐาน แล้วขอความเห็นจากเจ้าคณะต าบลเจ้าคณะอ าเภอ นายอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด 
ที่เก่ียวข้อง แล้วเสนอค าขอพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างได้ให้เสนอค าขอพร้อมความเห็นไป
ยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ ที่เกี่ยวข้อง และผู้อ า นวยการส า นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือพิจารณา
ตามล าดับ 

เมื่อเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เห็นสมควรให้
บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างได้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอค าขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างต่อมหา
เถรสมาคมเพ่ือพิจารณาเมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือ 



ข้อ ๒๖ เมื่อวัดร้างใดได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จนมีเสนาสนะพร้อมที่จะเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์และ
การประกอบศาสนกิจ ตลอดจนผู้บูรณปฏิสังขรณ์ได้จัดให้มีพระภิกษุเข้าพ านักอยู่ ไม่น้อยกว่าสี่รูปแล้ว                    
ให้ผู้บูรณปฏิสังขรณ์ยื่นรายงานการบูรณปฏิสังขรณ์และจ านวนพระภิกษุที่เข้าพ านักอยู่ เพ่ือขอยกวัดร้างนั้นขึ้นเป็น          
วัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา ไปยังผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

เมื่อผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้รับรายงาน ให้ขอความเห็นจาก เจ้าคณะต าบล                 
เจ้าคณะอ าเภอ นายอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอรายงานพร้อมความเห็นต่อ                             
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา ให้เสนอ
รายงานการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา พร้อมความเห็นไปยังเจ้าคณะภาคเจ้าคณะใหญ่ ที่เกี่ยวข้อง 
และผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เพ่ือพิจารณาตามล าดับเมื่อเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่                   
และผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เห็นสมควรให้ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา              
ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอรายงานการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 
พร้อมความเห็นต่อมหาเถรสมาคมเพ่ือพิจารณา 

เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศยกวัด
ร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาตามแบบ ว. ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค 
และเจ้าคณะใหญ่ทราบ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาให้ผู้ขอยกวัด
ร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาและเจ้าคณะจังหวัดทราบและให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศเรื่องการยกวัดร้างนั้นขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
สรุปขั้นตอนการขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้าง 
1. ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งใดให้เป็นวัดที่พระภิกษุอยู่จ าพรรษาได้ ให้ยื่น            

ค าขอเป็นหนังสือไปยังผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
2. เมื่อผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับค าขอ ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ           

ค าขอและหลักฐาน แล้วขอความเห็นจากเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ นายอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง 
แล้วเสนอค าขอพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

3. ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างได้  ให้เสนอค าขอพร้อม
ความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ ที่เกี่ยวข้อง และผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                 
เพ่ือพิจารณาตามล าดับ 

๔. เมื่อเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เห็นสมควรให้
บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างได้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เสนอค าขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้าง           
ต่อมหาเถรสมาคมเพ่ือพิจารณา 

๕. เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือ 

 
สรุปขั้นตอนการขอยกวัดร้างนั้นขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 
๑. เมื่อวัดร้างใดได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จนมีเสนาสนะพร้อมที่จะเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์และการ

ประกอบศาสนกิจ ตลอดจนผู้บูรณปฏิสังขรณ์ได้จัดให้มีพระภิกษุเข้าพ านักอยู่ไม่น้อยกว่าสี่รูปแล้ว ให้ผู้บูรณปฏิสังขรณ์
ยื่นรายงานการบูรณปฏิสังขรณ์และจ านวนพระภิกษุที่เข้าพ านักอยู่ เพ่ือขอยกวัดร้างนั้นขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ า
พรรษาไปยังผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

๒. เมื่อผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้รับรายงาน ให้ขอความเห็นจากเจ้าคณะต าบล              
เจ้าคณะอ าเภอ นายอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เก่ียวข้อง แล้วเสนอรายงานพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 



๓. ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา ให้เสนอ
รายงานการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา พร้อมความเห็นไปยัง เจ้าคณะภาคเจ้าคณะใหญ่ ที่เกี่ยวข้อง 
และผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาตามล าดับ 

๔. เมื่อเจ้าคณะภาคเจ้าคณะใหญ่ และผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เห็นสมควรให้ยกวัด
ร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอรายงานการขอยกวัด
ร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา พร้อมความเห็นต่อมหาเถรสมาคมเพ่ือพิจารณา 

๕. เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                 
ประกาศยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาตามแบบ ว. ๖ 

๖. แจ้งใหผู้้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่ทราบ  
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา ให้ผู้ขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมี

พระภิกษุอยู่จ าพรรษา และเจ้าคณะจังหวัดทราบ  
๘. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศเรื่องการยกวัดร้างนั้นขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ า

พรรษาในราชกิจจานุเบกษา 
๙. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด น ารายชื่อวัดขึ้นทะเบียนวัด             

ในพระพุทธศาสนา 
๑๐. เจ้าคณะผู้ปกครอง แต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาส และแต่งตั้งเจ้าอาวาส ตามล าดับ 


