การขออนุญาตสร้างวัด
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับ

ผังกระบวนงำน

1

รับเรื่องจำกผู้ขอ

รำยละเอียดกระบวนงำน

ส่งคืนผู้ขอ
2

3

4

ตรวจสอบเอกสำร
แล้วถูกต้อง
(เวลำ 15 วัน)

ตรวจสอบเอกสำร
แล้วไม่ถูกต้อง
(เวลำ 15 วัน)

ส่ง พศช. กองศถ.
ส่วนศำสนสถำนและ
ควงคุมทะเบียนวัด
ดำเนินกำรตำมขั้นตอน

กรณีถูกต้อง พศช.
ส่งหนังสืออนุญำต
สร้ำงวัดฉบับจริง
ให้ผู้ขอ

กรณี เรื่อง ขออนุญำตสร้ำงวัด
ไม่ถูกต้อง พศจ.รับเรื่องฯ คืน
จำก พศช.
กรณี เรื่อง ขออนุญำตสร้ำงวัด ถูกต้อง
พศจ.รับสำเนำหนังสืออนุญำตสร้ำงวัด
จำก พศช. เก็บเป็นหลักฐำน

เอกสำรประกอบ

กฎหมำย/ระเบียบ
มติที่เกี่ยวข้อง
1. คำขออนุญำตสร้ำงวัดตำมแบบ (ศถ.1)
1. กฎกระทรวง
รับเรื่องขออนุญำตสร้ำงวัดจำกผู้ขอ
2. หนังสือสัญญำตกลงยกที่ดินให้สร้ำงวัด (ศถ.2)
ฉบับที่ 1(พ.ศ.
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
2507) ออกตำม
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน
ควำมในพระรำช5. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิท์ ี่ดินที่ได้ตดิ ภำระผูกพัน บัญญัติคณะสงฆ์
ขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำร
6. หนังสือยินยอมของคูส่ มรส สำเนำทะเบียนสมรส
พ.ศ.2505 หมวด
- ตรวจสอบเอกสำรประกอบคำขออนุญำต
7. แผนที่แสดงที่ตั้งวัด
1 กำรสร้ำงวัด
สร้ำงวัดให้ถูกต้อง หำกไม่ถูกต้องจะดำเนิน *8. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้ำงของวัด
2. มติมหำเถร
กำรส่งคืนผู้ขอ
(รับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ)
สมำคม ที่
* กรณีที่ดินเป็นของหน่วยงำนรำชกำรต้องมีหนังสือที่
472/2556 ครั้ง
รำชกำรอนุญำตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้ำงวัด
ที่ 23/2556 เมื่อ
1. พศจ.ส่งเรื่องให้ พศช. ดำเนินกำรตำม
* แบบคำขออนุญำตสร้ำงวัด (ศถ.1)
วันที่ 20 กันยำยน
ขั้นตอน
- ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกเจ้ำคณะปกครองสงฆ์ตำม 2556
2. กรณีถูกต้อง พศช.จะดำเนินกำรจัดส่ง
ลำดับจนถึงเจ้ำคณะจังหวัด
หนังสืออนุญำตสร้ำงวัดฉบับจริงให้แก่ผู้ขอ - ต้องผ่ำนฝ่ำยบ้ำนเมืองจนถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
* แผนผังต้องระบุมำตรำส่วนที่ถูกต้อง รูปที่ดินในแผนผัง
ต้องตรงกันกับรูปที่ดินที่ขออนุญำตสร้ำงวัด
1. กรณี เรื่อง ขออนุญำตสร้ำงวัด ถูกต้อง
* หำก พศช.ตรวจสอบเอกสำรจำก พศจ.แล้วพบว่ำไม่
พศจ. จะได้รับสำเนำหนังสืออนุญำต
ถูกต้อง ก็จะแจ้งเหตุผลและคำแนะนำที่ถูกต้งอให้เมื่อ
สร้ำงวัดจำก พศช. เก็บเป็นหลักฐำน
ส่งคืนกลับมำก็จะสำมำรถดำเนินกำรต่อไป
2. กรณี เรื่อง ขออนุญำตสร้ำงวัดไม่ถูกต้อง * ให้ พศจ.มีอำนำจในกำรตัดสินใจหรือพิจำรณำควำม
พศจ.จะได้รับเรื่องฯ คืนจำก พศช.
ถูกต้องพร้อมลงนำมรับรองกำรตรวจสอบเอกสำรทุกฉบับ
* ให้ พศจ.แนะนำผู้ขออนุญำตสร้ำงวัดหำช่ำงจัดทำ
แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้ำงของวัด โดยมีกำรลงนำมรับรอง
จำก ช่ำงโยธำจังหวัด หรือช่ำงโยธำเทศบำลและ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด ลงนำม
รับรองควำมถูกต้อง
* กระบวนกำรทั้งหมดพศจ.ต้องตรวจสอบ และเซ็นต์
กำกับให้เรียบร้อยก่อนส่ง พศช.

การขออนุญาตตั้งวัด
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับ

ผังกระบวนงำน

1

รับเรื่องจำกผู้ขอ

รำยละเอียดกระบวนงำน

ส่งคืนผู้ขอ
2
ตรวจสอบเอกสำร
แล้วถูกต้อง
(เวลำ 15 วัน)

3

4

ตรวจสอบเอกสำร
แล้วไม่ถูกต้อง
(เวลำ 15 วัน)

ส่ง พศช. กองพุทธศำสนสถำน ส่วนศำสนสถำน
และควบคุมทะเบียนวัด ดำเนินกำรตำมขั้นตอน

กรณีไม่ถูกต้อง พศจ.รับ
เอกสำรคืนจำก พศช.

กรณี ถูกต้อง จังหวัดรับหนังสือ
อนุญำตตั้งวัดจำก พศช.(ฉบับจริง)

เอกสำรประกอบ

กฎหมำย/ระเบียบ
มติที่เกี่ยวข้อง
1. รำยงำนขออนุญำตตั้งวัด (สถ.3)
1. กฎกระทรวง
รับเรื่องขออนุญำตสร้ำงวัดจำกผู้ขอ
2. สำเนำหนังสืออนุญำตให้สร้ำงวัด
ฉบับที่ 1(พ.ศ.
3. ภำพถ่ำยอำคำร เสนำสนุ ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ภำพ
2507) ออกตำม
4. แบบหนังสือยินยอมเข้ำอยู่อำศัย และจำพรรษำของ ควำมในพระรำชพระภิกษุ พร้อมสำเนำหนังสือสุทธิไม่น้อยกว่ำ 4 รูป โดย บัญญัติคณะสงฆ์
ขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำร
เสนอชื่อวัด............และพระภิกษุที่สมควรเป็นเจ้ำอำวำส พ.ศ.2505 หมวด
- ตรวจสอบเอกสำรประกอบคำขออนุญำต
.................โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกเจ้ำคณะปกครอง 2 กำรตั้งวัด
สร้ำงวัดให้ถูกต้อง หำกไม่ถูกต้องจะดำเนิน สงฆ์ ตำมลำดับจนถึงเจ้ำคณะจังหวัด และต้องผ่ำนฝ่ำย 2. มติมหำเถร
กำรส่งคืนผู้ขอ
บ้ำนเมืองจนถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สมำคม ที่
5. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียน
421/2551 ครั้ง
บ้ำนของผู้ขออนุญำตตั้งวัด และคูส่ มรส (ถ้ำมี)
ที่ 20/2551 เมื่อ
6. สำเนำสัญญำยกทีด่ ินให้สร้ำงวัด (ศถ.2) และหนังสือ วันที่ 20 สิงหำคม
1. พศจ.ส่งเรื่องให้ พศช. ดำเนินกำรตำม
ยินยอมของคู่สมรส (ถ้ำมี)
2551
ขั้นตอน
7. สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้ตั้งวัด 3. มติมหำเถรสมำ
2. กรณีถูกต้อง พศช.จะดำเนินกำรจัดส่ง
ต้องเป็นแปลงเดียวกันกับที่ที่ขออนุญำตสร้ำงวัด และต้อง คมที่ 383/2555
หนังสืออนุญำตสร้ำงวัดฉบับจริงให้แก่ผู้ขอ ไม่ตดิ ภำระผูกพัน
ครั้งที่ 14/2555
*8 แผนผังแสดงอำคำร เสนำสนะ สิ่งปลูกสร้ำงต้องตรง เมื่อวันที่ 20
1. กรณี เรื่อง ขออนุญำตสร้ำงวัด ถูกต้อง
กับที่ขออนุญำตสร้ำงวัด
มิถุนำยน 2555
พศจ. จะได้รับสำเนำหนังสืออนุญำต
9. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งวัด และเส้นทำงคมนำคมติดต่อกับ
สร้ำงวัดจำก พศช. เก็บเป็นหลักฐำน
วัดที่ขออนุญำตสร้ำง
2. กรณี เรื่อง ขออนุญำตสร้ำงวัดไม่ถูกต้อง
พศจ.จะได้รับเรื่องฯ คืนจำก พศช.

2

ลำดับ
1

ผังกระบวนงำน
แจ้งผู้ขออนุญำตตั้งวัด

รำยละเอียดกระบวนงำน
จังหวัดดำเนินกำรแจ้งผู้ขออนุญำตตั้งวัด

เอกสำรประกอบ
10. ผู้ขออนุญำตสร้ำงวัด, ตั้งวัด ต้องเป็นบุคคลคน
เดียวกันหรือทำยำท หรือผู้แทน
(รับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ)
* กรณีที่ดินเป็นของหน่วยงำนรำชกำรต้องมีหนังสือที่
รำชกำรอนุญำตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้ำงวัด
* แบบคำขออนุญำตตั้งวัด (ศถ.3)
- ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกเจ้ำคณะปกครองสงฆ์
ตำมลำดับ จนถึงเจ้ำคณะจังหวัด
- ต้องผ่ำนฝ่ำยบ้ำนเมืองจนถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
* แผนผังต้องระบุมำตรำส่วนที่ถูกต้อง รูปที่ดินในแผนผัง
ต้องตรงกันกับรูปที่ดินที่ขออนุญำตสร้ำงวัด
* ให้ผู้แสดงเจตจำนงยกที่ให้ตั้งวัดดำเนินกำรโอนที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ำงให้แก่วัดที่ตั้งใหม่ภำยใน 120 วัน นับ
จำกวันที่ได้ลงนำมในใบประกำศตัง้ วัด

กฎหมำย/ระเบียบ
มติที่เกี่ยวข้อง

การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับ

ผังกระบวนงำน

รำยละเอียดกระบวนงำน

1

รับคำขอพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ (ศถ.7 ) จำกวัด
ส่งคืนจังหวัด

1. คำขอพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ (ศถ.7)
2. สำเนำตรำตั้งเจ้ำอำวำส และสำเนำหนังสือสุทธิของ
เจ้ำอำวำสวัด.....
ขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำร
3. สำเนำประกำศตั้งวัด หรือหนังสือรับรองสภำพวัด
- ตรวจสอบรำยชื่อวัดในทะเบียนและเอกสำร 4. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิท์ ี่ดิน ที่ตั้งวัด และต้อง
หลักฐำนให้ถูกต้องครบถ้วน หำกไม่ถูกต้อง
ระบุเป็นชื่อวัด.................
ครบถ้วนจะดำเนินกำรส่งคืนจังหวัด
5. แผนที่แสดงที่ตั้งวัด
*6. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้ำงของวัด
7. ภำพถ่ำยอุโบสถ
รับเรื่องจำกวัด

2

ตรวจสอบเอกสำร
แล้วถูกต้อง
(เวลำ 15 วัน)

3

นำส่งสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ

จัดทำหนังสือนำส่ง พศช.

4

พศช.นำเรื่องเสนอสมเด็จพระสังฆรำชพิจำรณำ
อนุมัติ
1. เสนอนำยกรัฐมนตรีลงนำม
2. โปรดเกล้ำฯ

กรำบทูลสมเด็จพระสังฆรำช พิจำรณำอนุมตั ิ

5

6

7

ตรวจสอบเอกสำร
แล้วไม่ถูกต้อง
(เวลำ 15 วัน)

พศช.จัดทำสำเนำประกำศเพื่อแจ้งวัด
(เวลำ 15 วัน)
พศจ.แจ้งวัดเข้ำรับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ

เอกสำรประกอบ

ขั้นตอนกำรนำเสนอ
1. เสนอนำยกรัฐมนตรีลงนำมและนำเสนอ
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี นำควำมกรำบบังคม
ทูล ขอรับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ
2. เมื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แล้ว สำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ได้นำประกำศสำนัก
นำยกรัฐมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
-จัดทำสำเนำประกำศนำนักนำยกรัฐมตรี
เรื่อง พระรำชทำนวิสุงคำมสีมำของวัด.....
ส่งหนังสือและประกำศแจ้งวัด..............เข้ำรับ
พระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ วันที่.....เดือน........
พ.ศ...........

(รับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ)
* แบบคำขอพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ (ศถ.7)
- ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกเจ้ำคณะปกครองสงฆ์
ตำมลำดับจนถึงเจ้ำคณะภำค
- ต้องผ่ำนฝ่ำยบ้ำนเมืองจนถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
* แผนผังต้องระบุมำตรำส่วนที่ถูกต้อง รูปที่ดินในแผนผัง
ต้งอตรงกันกับรูปที่ดินที่ขออนุญำตสร้ำงวัด ตั้งวัด

กฎหมำย/ระเบียบ
มติที่เกี่ยวข้อง
1. กฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2507) ออกตำม
ควำมใน
พระรำชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.
2505
2. หนังสือเวียน
เรื่อง กำรขอรับ
พระรำชทำนวิสุง
คำมสีมำ ที่ พศ
0003/04432
ลว.11 มิ.ย. 56

