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กองพทุธศาสนสถาน 
ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง 
“การกันเขตจัดประโยชน์” 

 วัด   เป็นสถานที่พ  านักของพระภิกษุสงฆ์   สามเณรและนักบวช  เป็นที่ประกอบกิจกรรม                      
ทางพระพุทธศาสนา  เป็นสถานที่ปฏิบติัธรรมและเป็นส่วนหน่ึงของการสืบทอดพระพุทธศาสนา  มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลตามรัฐธรรมนูญ  มีเจา้อาวาสเป็นผูป้กครองดูแลตามพระราชบญัญตัิลกัษณะปกครองคณะสงฆ ์
ร.ศ.๑๒๑ 
 วดั  มีองคป์ระกอบหลายอยา่ง  เช่น อุโบสถ  วิหาร  เจดีย ์ ศาลาการเปรียญ  ศาลาบ าเพญ็กุศล  เมรุ  
และที่ ดินของวดั  ในที่น้ีจะกล่าวเพียงเร่ืองที่ดินของวดัเท่านั้ นเพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการกันเขต             
จดัประโยชน์  ส าหรับการกนัเขตจดัประโยชน์ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการอยู่น้ีเป็น      
การด าเนินการในที่ดินเฉพาะแปลงที่ตั้งวดัเท่านั้น  วตัถุประสงค์เพื่อให้การใช้ที่ดินของวดัเกิดประโยชน์  
อยา่งแทจ้ริงและไม่ก่อใหเ้กิด    ความเสียหายซ่ึงอาจเป็นผลกระทบกบัความสง่างามของวดั  มหาเถรสมาคม
พิจารณาแล้วได้ส่ังการให้    ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการกันเขตจัดประโยชน์ตามกรอบ     
ที่ก าหนดเฉพาะแปลงที่ต้ังวัด  และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มอบให้กองพุทธศาสนสถาน    
โดยให้ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง เป็นผูร้วบรวมข้อมูลเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน         
ของรายละเอียดตามที่ก  าหนดก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบตัิกลางประจ า (พศป.) 
เม่ือพิจารณาความถูกต้องครบถ้วน แล้วจะน าเสนอส านักงานศาสนสมบัติ   ซ่ึงท าหน้าที่ เลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบตัิกลางประจ า (พศป.) น าเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบตัิกลางประจ า (พศป.) พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการ
มหาเถรสมาคมพิจารณาความเหมาะสมและมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ  ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง           
จะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเสนอจงัหวดั   เพือ่แจง้ใหว้ดัที่ขอกนัเขตจดัประโยชน์ด าเนินการเช่าต่อไป 
 ในการน้ีกองพุทธศาสนสถาน  โดยฝ่ายออกแบบและก่อสร้างจึงได้จัดท าคู่ มือการกันเขต              
จดัประโยชน์  โดยยดึกรอบตามที่มหาเถรสมาคมสั่งการ  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานการกันเขต      
จดัประโยชน์ใหส้ าเร็จ  ลุล่วงตามความประสงคต่์อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 สารบัญ           หน้า 
 
ปัจจยัที่ตอ้งกนัเขตจดัประโยชน์           ๑ 
หลกัเกณฑก์ารขอกนัเขตจดัประโยชน์         ๑ 
มติมหาเถรสมาคม คร้ังที่ ๑๔/๒๕๒๑          ๒ 
ขั้นตอนการขอกนัเขตจดัประโยชน์          ๓ 
ตวัอยา่งแบบฟอร์มการขออนุญาตกนัเขตจดัประโยชน์        ๕ 
ขั้นตอนการใหบ้ริการเร่ืองการขอกนัเขตจดัประโยชน์         ๗ 
ปัญหาวดัที่ด  าเนินการจดัประโยชน์ก่อนกฎกระทรวงฉบบัที่ ๒ (พศ. ๒๕๑๑) มีผลบงัคบัใช ้   ๗ 
การแกปั้ญหาวดัที่ด  าเนินการจดัประโยชน์ก่อนกฎกระทรวงฉบบัที่ ๒ (พศ. ๒๕๑๑) มีผลบงัคบัใช ้  ๘
ดชันีช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนินการ         ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปัจจัยที่ต้องกันเขตจัดประโยชน์ 
 ความเจริญทางดา้นกายภาพของสงัคมปัจจุบนัเติบโตอยา่งมากมาย  ในการเจริญเติบโตทางดา้นกายภาพ
น้ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม  ยกตวัอยา่งเช่น  ท  าเลของ
สถานที่พกัอาศยั  ท  าเลของสถานที่ประกอบธุรกิจ  ดงันั้นจะเห็นไดว้่าปัจจุบนัมีการใชท้ี่ดินของวดัเพื่อเป็น
สถานที่     พกัอาศยั  เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ  ซ่ึงขดักบัความเช่ือโบราณที่กล่าวว่าไม่ควรบุกรุกที่ดินของ
วดั ไม่ควรกระท าการใดๆ ในที่ดินของวดั แต่ปัจจุบนัน้ีมีการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัในที่ดินของวดั  มีการ
ก่อสร้างสถานที่ประกอบธุรกิจในที่ดินของวดั  มหาเถรสมาคมและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้
เล็งเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการดังกล่าวจึงได้ก าหนดกรอบเป็นแนวทางในการจดัการ
เน่ืองจากปัจจุบันได้มีการกัน    ที่ดินของวดัเป็นที่จดัประโยชน์และกระท าในลักษณะวดัด าเนินการเอง  
บางคร้ังอาจจะเสียเปรียบผูป้ระกอบการ    การด าเนินการให้เช่าเพื่อก่อสร้างบ้านพักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์น้ัน  จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นชอบและได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมแล้วเท่าน้ัน   ซ่ึงในเร่ือง
น้ียงัมีวดัอีกเป็นจ านวนมากที่ท  าการใหเ้ช่าที่ดินดงักล่าว จดัประโยชน์โดยไม่ท าการขอกนัเขตอยา่งถูกตอ้งตาม
ระเบียบปฏิบติั  ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลเสียในแง่การใชท้ี่ดิน    อาจเป็นจากหลายสาเหตุคือ 

๑. ไม่เขา้ใจหลกัการใชท้ี่ดิน 
๒. ไม่เขา้ใจวธีิด าเนินการขอกนัเขต 
๓. อ่ืนๆ 

 
หลักเกณฑ์การขอกันเขตจัดประโยชน์ 
 ในการกนัเขตจดัประโยชน์ดงักล่าว  วดัและส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจนมหาเถรสมาคม     
มีหลกัเกณฑ์  ในการพิจารณาเพื่อให้การกันเขตเป็นไปในแนวทางเดียวกนัไม่มีความขดัแยง้และถูกตอ้ง         
ตามหลกัการ  โดยในเบื้องตน้จะตอ้งจดัท าแผนผงัวดัแสดงการใชท้ี่ดินของวดั  อาจแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส  
เขตสังฆวาส  เขตสาธารณะสงเคราะห์  โดยก าหนดที่ตั้งเสนาสนะต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามมาตราส่วน  แสดงเขตที่
ตอ้งการ กนัเป็นเขตจดัประโยชน์อยา่งชดัเจนในผงัเดียวกนัน้ี  ถา้จะใหถู้กตอ้งตามหลกัการควรมอบใหช่้างที่
มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการใชท้ี่ดินเก่ียวกบัวดั  เป็นผูจ้ดัท  าแผนผงัโดยมีหลกัการและจุดประสงคด์งัน้ี 

๑. เพือ่ใหก้ารใชท้ี่ดินของวดัจดัประโยชน์เป็นไปอยา่งเหมาะสม  ไม่ท าลายหรือบดบงัความสง่างาม
ของวดั 

๒.  เพือ่ใหก้ารใชท้ี่ดินของวดัจดัประโยชน์ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดการใชท้ี่ดินของส านกัผงัเมือง
และกฎหมายอ่ืนๆ 

๓.  เพือ่ป้องกนัการจดัประโยชน์ในที่ดินของวดั  ที่ขดักบัแนวทางพฒันาวดั  ป้องกนัการบุกรุกที่ดิน
ของวดัและการหาแสวงผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากบุคคลภายนอกและผูมี้อิทธิพล 

 



องค์ประกอบในการก าหนดวางผังกันเขตที่ดินของวัดเพือ่จัดประโยชน์ 
๑.  จะตอ้งห่างจากอาคารหรือส่ิงก่อสร้างของวดัไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ เมตร 
๒.  จะตอ้งไม่ท าลายคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรมของวดั 
๓.  จะตอ้งไม่บงัหนา้วดัเกินกวา่ ๕๐%  

ข้อก าหนดประกอบผังกนัเขตจัดประโยชน์ส าหรับอาคารที่จะก่อสร้างในเขตที่จัดประโยชน์ของวดั 
๑. อาคารจะตอ้งไม่สูงเกิน ๑๐ เมตร 
๒. อาคารจะตอ้งใชป้ระตูหนา้ต่างที่มิดชิดในส่วนที่ติดกบัวดั 
๓. จะตอ้งประกอบธุรกิจที่ไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดี 
๔. จะตอ้งประกอบธุรกิจที่ไม่รบกวนความสงบของพระสงฆ ์

 

ขั้นตอนการขอกนัเขตจัดประโยชน์ 
๑. วัดท าหนังสือขอความเห็นชอบตามล าดับช้ัน (อาจมีหนังสือผู้ขอใช้ที่ดนิประกอบด้วย) 

- เจา้คณะต าบล 
- เจา้คณะอ าเภอ 
- เจา้คณะจงัหวดั 
- นายอ าเภอ 
- ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

๒. วัดท าหนังสือถึงส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยแนบหลักฐาน 
- หนงัสือแจง้วตัถุประสงคข์อกนัเขตประโยชน์ผา่นจงัหวดัและเจา้คณะจงัหวดัตามล าดบัชั้น 
- ส าเนาหลกัฐานที่ดิน 
- แผนผงัแสดงสภาพภายในวดัทั้งหมดใหถู้กตอ้งตามมาตราส่วน และแสดงบริเวณที่ขอกนั

เขตจดัประโยชน์ในแผนผงัใหช้ดัเจน 
- แผน่บนัทึกขอ้มูล (CD) บนัทึกรายละเอียดบริเวณเสนาสนะของวดัทั้งหมดและบริเวณที่จะ

ขอกนัเขตจดัประโยชน์ 
๓. จังหวัด 

- ท าหนงัสือถึงส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  (โดยส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั
เสนอผา่นผูว้า่ราชการจงัหวดั) 

๔. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- กองพทุธศาสนสถาน  มอบหมายใหฝ่้ายออกแบบและก่อสร้างรวบรวมเร่ืองเพือ่ด าเนินการ

ขั้นต่อไป 
- ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างตรวจสอบรายละเอียดเบื้องตน้ตามขอ้ก าหนด 



- ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างตรวจสอบขอ้มูลรายละเอียดสถานที่ที่ขออนุญาตกนัเขตจดั
ประโยชน์ 

- ฝ่ายออกแบบและก่อสร่างรวบรวมรายละเอียดที่ไดจ้ากการตรวจสอบสถานที่จริง 
- ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างสรุปรายละเอียดที่ไดรั้บจากการส ารวจสถานที่จริงเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการพจิารณางบประมาณศาสนสมบตัิกลางประจ า (พศป.) 
- ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างประชุมร่วมกบัคณะกรรมการพจิารณางบประมาณศาสนสมบติั

กลางประจ า (พศป.) เพือ่ช้ีแจงรายละเอียดประกอบการพจิารณา 
๕. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) น าเสนอเร่ืองที่ผ่านการ

พิจารณาแล้วเสนอ 
- คณะกรรมการมหาเถรสมาคมพจิารณาความเหมาะสม 

๖. เมื่อคณะกรรมการมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบแล้ว 
- ขั้นตอนต่อไปส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติจะมีหนงัสือแจง้ไปยงัจงัหวดั 
- จงัหวดัจะแจง้เร่ืองให้วดัทราบเพือ่ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 

๗. วัด 
- เม่ือไดรั้บแจง้เร่ืองแลว้ก็ด าเนินการเร่ืองเช่าตามกระบวนการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตกันเขตจัดประโยชน์ 
 

เร่ือง   การกนัเขตจดัประโยชน์ 
 

เจริญพร  ผูว้า่ราชการจงัหวดั........................... 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 
๑. เอกสารสิทธิที่ดิน 
๒. แผนผงัเสนาสนะและบริเวณขอกนัเขตจดัประโยชน์ 
๓. รูปแบบการก่อสร้าง (ถา้มี) 
๔. แผนผงัรายละเอียดการใชดิ้นบริเวณที่ขอกนัเขตจดัประโยชน์ 
๕. แผน่บนัทึกขอ้มูล (CD) น าเสนอโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์
 
 ดว้ยวดั............................................................... ตั้งอยูบ่า้น.........................................หมู่ที่.........................
ต  าบล............................................อ าเภอ...............................................จงัหวดั.................................................
ช่ือ/ฉายาเจา้อาวาส......................................................ต  าแหน่งทางปกครองคณะสงฆเ์ป็น...............................
วตัถุประสงคใ์นการขอกนัเขตจดัประโยชน์...................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
รายละเอียดเก่ียวกบัที่ดินในการกนัเขตจดัประโยชน์ 
จ านวนที่ดินที่ตั้งวดัทั้งหมด   จ  านวน.................................ไร่................................งาน.......................ตารางวา 
จ านวนที่ดินที่ขอกนัเขตจดัประโยชน์   จ  านวน...........................ไร่.........................งาน....................ตารางวา 
 

จึงเจริญพรมาเพือ่แจง้ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติพิจารณาต่อไป 
 

ขอเจริญพร 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
(...............................................................................) 

เจา้อาวาส 
 



 
ความเห็นเจา้คณะต าบล........................................................................................... 
  ลงช่ือ........................................................................................... 
         (............................................................................................) 
 
ความเห็นเจา้คณะอ าเภอ........................................................................................... 
  ลงช่ือ........................................................................................... 
           (............................................................................................) 
 
ความเห็นนายอ าเภอ ............................................................................................... 
  ลงช่ือ........................................................................................... 
           (............................................................................................) 
 
ความเห็นเจา้คณะจงัหวดั........................................................................................ 
  ลงช่ือ........................................................................................... 
           (............................................................................................) 
 
ความเห็นผูว้า่ราชการจงัหวดั.................................................................................... 
  ลงช่ือ............................................................................................. 
           (............................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการให้บริการเร่ืองการขอกันเขตจัดประโยชน์ 
๑.  เม่ือส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ไดรั้บเร่ืองการขอกนัเขตจดัประโยชน์ตามที่จงัหวดั

แจง้มาฝ่ายออกแบบและก่อสร้างจะเป็นผูร้วบรวมเร่ือง 
๒. เม่ือรวบรวมเร่ืองเรียบร้อยแลว้ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างจะตรวจสอบรายละเอียดในเบื้องตน้ 
๓.   เม่ือตรวจสอบรายละเอียดในเบื้องตน้แลว้  ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างจะตอ้งไปตรวจสอบสถานที่     

ที่จะขอกนัเขตจดัประโยชน์  เพือ่รวบรวมขอ้มูลและรายละเอียดประกอบเร่ืองที่ยงัไม่ครบถว้นใหเ้รียบร้อย 
๔.  จะตอ้งตรวจสอบรายละเอียดเร่ืองแผนผงัประกอบการขอกนัเขตจดัประโยชน์  โดยน าขอ้มูล    

ที่ไดจ้ากการตรวจสอบสถานที่ที่จะขอกนัเขตจดัประโยชน์  และค านวณพื้นที่พร้อมทั้งก าหนดเขตให้ชดัเจน
ถูกตอ้งตรงตามรายละเอียดขอกนัเขตจดัประโยชน์ในแผนผงัประกอบ 

๕.  รวบรวมเร่ืองการขอกนัเขตจดัประโยชน์ที่ถูกตอ้งครบถ้วนตามขอ้ก าหนด  เสนอส านักงาน 
ศาสนสมบตัิ  ซ่ึงท าหนา้ที่เลขานุการคณะกรรมการพจิารณางบประมาณศาสนสมบตัิกลางประจ า (พศป.) 

๖.  เม่ือส านักงานศาสนสมบัติ   ได้รับเร่ืองการขอกันเขตจัดประโยชน์ที่ ถูกต้องครบถ้วนจาก              
ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างแลว้จะน าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบติักลางประจ า (พศป.)
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการมหาเถรสมาคมพจิารณาความเหมาะสมต่อไป 

๗.  เม่ือคณะกรรมการมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการแลว้  ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง    
จะรวบรวมรายละเอียดทั้ งหมดโดยด าเนินการตามขั้นตอนเสนอจังหวดัเพื่อแจ้งให้ว ัดที่ขอกันเขต              
จดัประโยชน์ด าเนินการเร่ืองการเช่าต่อไป 

หมายเหตุ  ระยะเวลาในการด าเนินการจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบหลายอยา่ง เช่น เอกสาร
ประกอบรายละเอียดการขอกนัเขตจดัประโยชน์  การประชุมของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ  
ศาสนสมบติักลางประจ า (พศป.) การประชุมของกรรมการมหาเถรสมาคม ดังนั้นจึงไม่สามารถก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินการที่ชดัเจนได ้
ปัญหาของวัดที่ด าเนินการจัดประโยชน์ก่อนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พศ.๒๕๑๑) มีผลบังคบัใช้ 

ตามที่ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง  กองพทุธศาสนสถาน  ไดไ้ปตรวจสอบสถานที่ที่วดัเสนอเร่ือง
ขอกันเขตจดัประโยชน์พบว่ามีวดัอีกเป็นจ านวนมากที่ให้เอกชน  โรงเรียน  หน่วยงานราชการ  เช่าที่ดิน      
เพื่อจดัประโยชน์ก่อนที่กฎกระทรวงฉบบัที่ ๒ (พศ.๒๕๑๑)  ออกตามความในพระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์
พศ. ๒๕๐๕ มีผลบงัคบัใชท้  าใหเ้กิดปัญหามากมาย อาทิเช่น 

๑. การใชพ้ื้นที่ไม่เป็นระเบียบ  กล่าวคือ มีการปลูกสร้างอาคารรุกล ้ าพื้นที่ของวดั  รวมทั้งมีการ
ก่อสร้างอาคารบดบงัทศันียภาพของวดั 

๒. วดัขาดผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับเน่ืองจากวดัไม่ได้ท  าสัญญาเช่ากับผูท้ี่ใช้ที่ดินของวดั          
ใหถู้กตอ้ง 
 
 



การแก้ปัญหา 
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบตัิกลางประจ า (พศป.) เม่ือราว

เดือนกุมภาพนัธ ์๒๕๕๒  รองผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายนพรัตน์  เบญจวฒันานันท)์ 
ได้น าเร่ืองดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบติักลางประจ า (พศป.)     
เพื่อพิจารณาการแกปั้ญหาที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้วัดที่มีโรงเรียน  หน่วยงานราชการ        
และเอกชนที่ปลูกสร้างอาคารในที่ดินที่ต้ังของวัด ก่อนที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พศ.๒๕๑๑) ออกตาม   
ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พศ.๒๕๐๕ มีผลบังคับใช้  แจ้งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ         
เพื่อด าเนินการเร่ืองขอกันเขต จัดประโยชน์ให้ถูกต้องต่อไป 
ผลที่ได้รับจากการกนัเขตจัดประโยชน์ 

๑. วดัให้เช่าที่ดินของวัดในการจัดประโยชน์อย่างเหมาะสม  ไม่ท าลายหรือบดบัง
ทศันียภาพของวดั 

๒. การใชท้ี่ดินของวดัเพื่อจดัประโยชน์สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดการใชท้ี่ดินของส านัก   
ผงัเมืองและกฎหมายอ่ืนๆ 

๓. การจดัประโยชน์ในที่ดินของวดัไม่ขดักบัแนวทางพฒันาวดั 
๔.  ไม่มีการบุกรุกที่ดินของวดัและการหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง  ๆจากบุคคลภายนอก 

 ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อต าแหน่งเจา้อาวาสเพราะทุกขั้นตอนด าเนินการตามกรอบของราชการกฎกระทรวงและ
มติมหาเถรสมาคม 
มติมหาเถรสมาคม 

มติมหาเถรสมาคม 
คร้ังที่ ๑๔ /๒๕๒๑ 

เกี่ยวกับการให้เช่าที่วัดหรือที่ธรณสีงฆ์เพื่อสร้างอาคารพาณชิย์ 
------------------------------------ 

 ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคม คร้ังที ่ ๑๔/๒๕๒๑  เมื่อวนัที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑    
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์ กรรมการมหาเถรสมาคมเสนอว่า  ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พศ. ๒๕๐๕      
มาตรา ๓๗  บญัญตัิไวว้่า  เจา้อาวาสมีหน้าที่บ  ารุงวดั  จดักิจการและศาสนสมบติัของวดัให้เป็นไปด้วยดี  
นอกจากน้ีแล้วตามกฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่  ๔ (พศ.๒๕๐๖) ยงัก าหนดแนวนโยบายเก่ียวด้วย
วธีิด าเนินการสาธาณูปการและสาธารณะสงเคราะห์ไวอี้กโสดหน่ึง 
 เพือ่เป็นการช่วยเหลือเก้ือกูลแก่เจา้อาวาส  ในการจดัศาสนสมบติัใหเ้ป็นไปดว้ยดียิง่ขึ้นตามกาลสมยั  
ทั้งในทางทรัพยสิ์นทั้งในทางผลประโยชน์กับทั้งเพื่อเป็นการปกป้องมิให้เจา้อาวาสตอ้งถูกต าหนิติเตียน 
และมิไดเ้กิดความผดิพลาดในการที่ตอ้งรับภาระในการจดัศาสนสมบติัอีกประการหน่ึง  ถึงเวลาแลว้ที่ควร
จะด าเนินแนวนโยบายเก่ียวดว้ยวธีิด าเนินการสาธารณูปโภค 
 



 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี  จึงสมควรที่จะใหว้ดัทั้งหลายไดป้ฏิบติัการ  ดงัน้ี 
๑.  วดัใดมีผูข้อเช่าที่วดัหรือที่ธรณีสงฆ์เพื่อสร้างอาคารพาณิชยห์รืออาคารอ่ืนใด เพื่อใชใ้นการ

แสวงหาประโยชน์ให้เจา้อาวาสวดันั้นส่งแบบแปลนแผนผงัการก่อสร้าง  งบประมาณ  ผลประโยชน์ที่วดั  
จะพึงไดรั้บทั้งเงินบ ารุงวดัทั้งค่าเช่าที่ดินอาคาร  ร่างสัญญาการก่อสร้างไปยงักรมการศาสนา (ส านักงาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาติ)  เพือ่น าเสนอคณะกรรมการ (พศป.) พจิารณาก่อน 

๒.  ให้คณะกรรมการ (พศป.)  พิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั  นับแต่วนัที่กรมการศาสนา 
(ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ) ไดรั้บเร่ืองนั้นๆ แลว้รีบแจง้ผลการพจิารณาใหว้ดัทราบ 

๓. วดัจะท าสญัญาเช่าได ้ ในเม่ือคณะกรรมการ (พศป.) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ 
ที่ประชุมมหาเถรสมาคมคร้ังนั้น  มีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอ  และให้กรมการศาสนา (ส านักงาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาติ)  แจง้มติเร่ืองน้ีไปยงัเจา้คณะภาคทุกภาค  เพือ่สัง่การลงไปยงัเจา้คณะตามล าดบัชั้น
จนถึงเจา้อาวาสภายในสงักดัใหถื้อเป็นหลกัปฏิบติัตามมติเร่ืองน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีตน้ไป 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


